
PRIJAVNICA IN POGODBA   

Naziv podjetja *

Ulica in hišna številka * Ali ste:

Poštna številka in kraj * Proizvajalec

Kontaktna oseba Trgovec na debelo / drobno

Telefon  kontaktne osebe Ponudnik storitev

E-pošta kontaktne osebe Posrednik / zastopnik

Direktor/ica Drugo

Telefon objavljen v katalogu * Predstavitev ponudbe:

E-pošta objavjena v katalogu * 1.

Spletna stran * 2.

Zavezanec za DDV :  DA      -    NE       ID številka 3.

Transakcijski račun podjetja 4.

Naziv in enota banke

DA

Ali boste na sejmu vršili prodajo blaga na drobno NE

Vseslovenski
Sejem na dolenjskem

1. Podatki o razstavljavcu - naročniku

Sorazstavljalec / partner:

V kolikor si želite razstavni prostor deliti z drugim razstavljalcem / partnerjem, vsak izpolni svojo prijavnico - pogodbo.

Na svojem razstavnem prostoru bom sodeloval z:_____________________________________________________________________

VSESLOVENSKI SEJEM pomlad 2018, 20. - 22. april 2018
ROK ZA PREDPRIJAVO 01. marec 2018 
ZADNJI ROK ZA PRIJAVO 01. april 2018

VSESLOVENSKI SEJEM na dolenjskem 
JORA, d.o.o. 
Praproče pri Temenici 006 
1296 ŠENTVID PRI STIČNI 
www.vseslovenskisejem.si 
E-mail: info@vseslovenskisejem.si 
T: +386 41 337484 
T: +386 70 892792

SOGLASJE ZA eRAČUNE: Soglašamo, da se nam po E-pošti v izvorni obliki vročajo računi in ostali dokumenti, ki se nanašajo na račune.

NE

DA, navedite E-mail naslov za eRačune: ________________________________________________________________________

NAROČAMO
1. NEOPREMLJEN RAZSTAVNI PROSTOR V ŠOTORU PRED-PRIJAVA REDNA CENA površina (m2) označite z X

a) Neopremljen prostor do 50 m2   (min. 10 m2) € 18,00 € 20,00

b) Neopremljen prostor nad 50 m2 € 16,00 € 18,00

c) Najem prodajne stojnice (1,8m x 0,9m) € 59,00 € 69,00

2. ZUNANJI PROSTOR PRED-PRIJAVA REDNA CENA površina (m2) označite z X

a) Neopremljen zunanji prostor do 50 m2  (min. 6 m2) € 10,00 € 15,00

b) Neopremljen zunanji prostor (nad 50 m2) € 9,00 € 12,00

c) Najem prodajne stojnice  (1,8m x 0,9m) € 59,00 € 69,00

Vozilo na razstavnem prostoru? (kvadratura za vozilo se obračuna) DA NE

2a. ZUNANJI PROSTOR AGRO  IN GRADBENA MEHANIZACIJA PRED-PRIJAVA REDNA CENA površina (m2) označite z X

a) Neopremljen zunanji prostor (do 100 m2) min 50m2 € 7,00 € 9,00

b) Neopremljen zunanji prostor (nad 100 m2) € 5,00 € 7,00

c) Najem prodajne stojnice  (1,8m x 0,9m) € 59,00 € 69,00
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Vseslovenski
Sejem na dolenjskem

3. OPREMA NOTRANJEGA RAZSTAVNEGA PROSTORA

Pošljite ponudbo za opremo prostora

Opremo prostora bomo naročili pri svojemu naročniku

3.a OPREMA NOTRANJEGA RAZSTAVNEGA PROSTORA (označi) 

Osnovna ureditev 23,00 €/m2 Talna obloga, iveral stene, koš (brez električnega priključka)

Enotna ureditev 29,00 €/m2 Talna obloga, iveral stene, koš, info pult, skladišče, 1 miza, 4 stoli (brez el. priključka)

4. ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - Obvezno označiti

4a  ______ kos ( 220V) 1,5kW 10A  kos  €43,00

4b  ______ kos ( 220V) 3,0kW 16A  kos  €59,00

4c  ______ kos ( 400V) 3,0kW  kos  €79,00

4d  ______ kos ( 400V) 5,0kW  kos       €99,00

4e  ______ kos priključek vode za aparate  kos       €30,00

Električnega priključka ne potrebujemo

5. PROPAGANDNE STORITVE

5a  ______ Transparent na zunanjem delu šotora do 5 m2  €120,00

5b  ______ Transparent na ograji do 5 m2  €100,00

5c  ______ Deljenje promocijskih materialov na sejmu ( kot nerazstavljalec )  €100,00

5d  ______ Oglaševanje na spletni strani Bener (150*100px)  €170,00

6. REKLAMNI OGLAS V KATALOGU (pošljete po e-pošti)

6a  ______ 1/1 stran v katalogu (148 * 210 mm)  €130,00

6b  ______ 1/2 strani v katalogu (120 * 90 mm)  €75,00

6c  ______ 1/4 strani v katalogu (120 * 45 mm)  €45,00

6d  ______ Stran vložena v katalog (brez izdelave)  €130,00

Prijavnina in obvezen vpis v katalog za prijave do 01.marca 10,00€, za prijave po 01. marcu 30,00 € 
* */ Podatke bomo porabili za obvezev vpis v katalog
* 1/ Soglasje za prodajo na sejmu bo organizator pridobil na Občini Ivančna Gorica. Razstavljavec je upravičen plačila Upravne takse v znesku 22,60 €.
* 2/ Cene so brez davka. Davek plača razstavljavec.
* 3/ Cena propagandnih storitev vključuje le najem, oziroma zakup reklamnega prostora in ne vključuje izdelavo le teh.
* 4/ Za naročila  tehničnih storitev (električna in vodovodna priključitev) na sejmu, se zaračunavajo za 30% višje cene.
* 5/ Nameščanje reklamnih sporočil in transparentov brez soglasja organizatorja, ni dovoljeno.
* 6/ Organizator poskrbi za brezplačno uporabo WIFI omrežja.
* 7/ Cene veljajo za tridnevni obratovalni čas sejma (od 9 – 18 ure)
* 8/ Potrjujemo, da smo prebrali Splošne pogoje o sodelovanju na Vseslovenskem sejmu in jih nepreklicno priznavamo kot vsebino pogodbe.
* 9/ Prijavnico-pogodbo lahko izpolnete tudi na naši spletni strani. Podpisano in požigosano prijavnico-pogodbo do roka pošljite po pošti ali na E-pošto. 

 Kraj in datum  Žig:  Podpis: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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SPLOŠNI POGOJI O SODELOVANJU NA VSESLOVENSKEM SEJMU 

I.SPLOŠNA DOLOČILA 

Prijavnica je hkrati pogodba, ki jo izpolni razstavljavec in potrdi organizator sejma. 
Organizator je podjetje Jora d.o.o..  
Razstavljavci so samostojni podjetniki in njihove pravne osebe, ter njihovi predstavniki, 
ki pošljejo prijavnico-pogodbo in jim je dodeljen razstavni prostor. Pogodba je pogodba 
sklenjena med razstavljavcem in organizatorjem, katerih del so te splošni pogoji. S 
podpisom te pogodbe razstavljavec dovoljuje in sprejema pogoje, da organizator v 
pogodbi navedene podatke uporablja v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. 
Prijavnica-pogodba je za razstavljavca pravno zavezujoča in s tem nepreklicna 
pogodba.  

II. PRIJAVA IN OBVEZEN VPIS V KATALOG 

Prijava za sodelovanje na sejmu mora biti predložena izključno na priloženem prijavnem 
obrazcu, ki mora biti podpisan in vrnjen organizatorju, na podlagi katere razstavljavec 
vstopa v pogodbeno razmerje. Organizator si pridržuje pravico do zavrnitve katerekoli 
prijave, kljub temu, da je že bila sprejeta, v kolikor le ta ni v skladu s splošnimi določili te 
pogodbe. 
Vsak razstavljavec je dolžan plačati prijavnino in vpis v katalog. Organizator si pridržuje 
pravico, da vsebino vpisa v katalog prilagodi oziroma ustrezno skrajša, vendar s tem ne 
odgovarja za morebitne napake. 
Če razstavljavec v roku 5 dni po prejetju potrditve prijavnice-pogodbe pisno ne ugovarja, 
se šteje, da je pogodba nepreklicno sklenjena. 

III. DODELITEV RAZSTAVNEGA PROSTORA 

Organizator po preučitvi prijav, glede na razpoložljivo površino razstavnega prostora za 
določeno dejavnost oz. področje, določi lego in tip razstavnega prostora ter pisno potrdi 
prijavo. S pisno potrditvijo se organizator zaveže, da bo do otvoritve sejma zagotovil vse 
naročene storitve. Najmanjši razstavni prostor, ki ga lahko razstavljavec naroči, je 10m2 
neopremljenega notranjega, oziroma 6m2 neopremljenega zunanjega prostora. Vsako 
spremembo dodeljenega razstavnega prostora, mora odobriti organizator. 

IV. PREKLIC RAZSTAVNEGA PROSTORA 

Organizator ima pravico zavrniti prijavnico-pogodbo v primeru: 
1. če ima organizator odprto terjatev do razstavljavca 
2. če je razstavljavec v času prijave oziroma sklenjene pogodbe v poravnalnem ali       
stečajnem postopku 
3. če razstavljavec ne dostavi dokumentov na zahtevo organizatorja 
4. če razstavni eksponati ne ustrezajo sejemski prireditvi oz. njenemu razstavljanju 

V. ODPOVED S STRANI RAZSTAVLJAVCA 

Odpoved v primeru, da razstavljavec to prijavnico-pogodbo odpove, se obveže plačati: 
a) administrativne stroške v višini 200 EUR + DDV, v kolikor odpove sklenjeno pogodbo 

v roku desetih dni od potrditve s strani organizatorja. 
b) 50% cene naročenih storitev, v kolikor to prijavnico-pogodbo odpove  od 30 do15 dni 

pred začetkom sejma 
c) 100% cene naročenih storitev, v kolikor to prijavnico-pogodbo odpove manj kot 15 dni 

pred začetkom sejma 
Razstavljavec mora odpoved sporočiti pisno. Datum prejema pisne odpovedi, se šteje 
za dan podane odpovedi. 

VI. PLAČILNI POGOJI 

Razstavljavec se obveže plačati prijavnino, vpis v katalog, ter razstavni prostor po 
cenah, katere so navedene v tej prijavnici-pogodbi. DDV ni vključen v navedene cene in 
ga plača razstavljavec. Po dostavi oziroma prejetju podpisane prijavnice - pogodbe, 
organizator pošlje predračun, katerega mora razstavljavec v celoti poravnati v 
navedenem roku. V primeru nepravočasnega plačila bo organizator razstavljavcu 
zaračunal zakonske zamudne obresti oziroma odklonil udeležbo na sejmu, kar pa 
razstavljavca ne odvezuje poravnati zaračunanih obveznosti. Naročene storitve tik pred 
sejmom in med sejmom je razstavljavec dolžan poravnati takoj. Organizator se 
zavezuje, da bo izstavil račune v sladu z zakonom. Razstavljavec lahko ugovarja računu 
v 8 dneh po njegovem prejemu. Če razstavljavec ugovarja samo za del računa, je 
neposredni del računa dolžan poravnati v roku in na način, ki je določen za to prijavnico-
pogodbo. 

VII. ODPOVED S STRANI ORGANIZATORJA 

Organizator si pridržuje pravico odstopa od organizacije sejma, o čemer bo pisno 
obvestil vse prijavljene razstavljavce, najkasneje 15 dni pred začetkom sejma. V primeru 
višje sile (vis major) pa lahko odstopi na dan samega dogodka. V obeh zgoraj navedenih 
primerih je organizator dolžan razstavljavcu povrniti celoten znesek, katerega je 
razstavljavec plačal organizatorju dogodka. V primeru da razstavljavec huje krši določila 
splošnih pogojev sodelovanja, ima organizator pravico ukrepanja, vključno s prepovedjo 
sodelovanja na sejmu. V takšnem primeru razstavljavec nosi vse stroške pogodbe in vse 
morebitne druge stroške. Kupnina se v tem primeru ne vrača in se šteje v stroške 
odpovedi. 

VIII. TERMIN IN KRAJ PRIREDITVE 

V primeru da se prireditev časovno premakne, skrajša, podaljša ali prostorsko premesti, 
razstavljavec nima pravice odpovedi sodelovanja ali zahtevati povzročene škode. 

IX. JAMSTVO IN ZAVAROVANJE 

Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube ali odtujitve lastnine razstavljavca, 
nastale zaradi tatvine, nesreče, požara ali kakršnegakoli drugega vzroka. Razstavljavec 
mora razstavne predmete in drugo opremo na razstavnem prostoru zavarovati na svoje 
stroške. Razstavljavec prav tako odgovarja za nastalo škodo, ki jo povzroči 
organizatorju ali tretji osebi na razstavnem prostoru on sam ali njegovo osebje. 
Organizator ne prevzema nikakršnega jamstva za vozila, ki jih na območju sejmišča in 
parkirišča pusti rastavljavec, njegovi uslužbenci in pooblaščenci oziroma izvajalci. 

X. MONTAŽA IN DEMONTAŽA 

Razstavljavec se obvezuje, da bo na svojem razstavnem prostoru prisoten v času 
montaže in demontaže ter v delovnem času sejma ali pa bo tam eden izmed njegovih 
pooblaščenih  oseb/sodelavcev. Razstavljavec prinese na svojo razstavno lokacijo 
razstavne eksponate 30 min do 2 uri pred začetkom dogodka. Organizator ne prevzema 
odgovornosti za uničenje stvari v času postavljanja in pospravljanja sejemskega 
prostora. Razstavljavec prevzema odgovornost za opremo in razstavne eksponate. 
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za razstavljene eksponate. 
Razstavljavec mora po končani demontaži, razstavni prostor postaviti v prvotno stanje. 
Razstavljavec ne sme odstraniti razstavnih predmetov iz razstavnega prostora pred 
koncem sejma. Razstavni prostor sme predčasno zapustiti samo na podlagi pisnega 
dovoljenja organizatorja. 

XI. MEDIJSKO GRADIVO 

Razstavljavec dovoljuje organizatorju objavo pisnega, slikovnega in video gradiva, ki ga 
predloži sam ali ga posname oziroma pridobi organizator na dogodku - organizator 
lahko to gradivo uporabi v lastne namene in za splošno uporabo. Razstavljavec se 
odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic. 

XII. ČIŠČENJE SEJMIŠČA IN RAZSTAVNEGA PROSTORA 

Organizator skrbi za čistočo sejmišča in sejemskih poti. Čiščenje najetih razstavnih 
prostorov med in po sejmu, je dolžnost vsakega posameznega razstavljavca. 

XIII. TEHNIČNI POGOJI 

Razstavljavec mora predložiti organizatorju osnutke in projekte postavitve ter opreme 
svojih razstavnih prostorov. Te projekte oziroma osnutke mora pred začetkom montaže 
odobriti organizator. V kolikor želi razstavljavec postaviti notranji razstavni prostor višji 
od 2,5m, mora za to pridobiti pisno dovoljenje organizatorja. Namestitev reklamnih 
materijalov brez soglasja organizatorja ni dovoljeno. Razstavljavec mora takoj po 
opozorilu organizatorja nemudoma odstraniti vse sporne ovire. V nasprotnem primeru to 
stori organizator, nastale stroške krije razstavljavec. 

XIV. POŽARNA VARNOST 

Razstavljavec je dolžan pri izvajanju del pred sejmom, v času sejma, kot tudi po 
končanem sejmu upoštevati navodila in predpise skladno z Zakonom o varstu pred 
požarom ( Ur. l. RS št. 71/93 ) in Pravilnikom o požarnem redu (Ur. l. RS št. 39/97) 

XV. PRITOŽBE 

Morebitne reklamacije mora razstavljavec pisno uveljaviti takoj, ko so nastali razlogi 
zanje, saj kasnejših reklamacij organizator ne bo mogel upoštevati. 

XVI. ZASTAVNA PRAVICA 

Za vse še neporavnane terjatve organizatorja do razstavljavca ima organizator zastavno  
(pridržno) pravico do vsega na sejmišče prinesenega blaga razstavljavca. Zadržani 
predmeti so uskladiščeni na stroške in riziko razstavljavca. V kolikor razstavljavec ne 
poravna odprte terjatve v 20 dneh po končani prireditvi ima organizator pravico prodati 
zadržano blago in iz iztrženega poravnati terjatev in nastale stroške. 

XVII. PORAVNAVA MOREBITNE ŠKODE                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Razstavljavec je oškodovancu dolžan povrniti materialno in nematerialno škodo, ki bi jo 
v času sejma, montaže in demontaže ali drugih spremljajočih dejavnosti v povezavi s 
sodelovanjem na sejmu s svojimi dejanji ali z opustitvijo dolžnih dejanj povzročil 
organizatorju, drugim razstavljavcem, obiskovalcem ali tretjim osebam. Raztavljavec je v 
celoti neposredno oškodovancu odgovoren tudi za škodo, ki jo povzročijo njegovi 
zaposleni, podizvajalci ali druge osebe, ki ravnajo v njegovem imenu. Razstavljavec je 
organizatorju dolžan povrniti škodo, ki bi jo organizator in njegove odgovorne osebe 
utrpele zaradi ukrepov inšpekcijskih organov, če razstavljavec v času sejma mladoletnim 
osebam ali vinjenim osebam ponuja ali prodaja alkoholne pijače ali v drugih primerih 
nepravilnega ravnanja razstavljavca ali njegovih zaposlenih in drugih oseb, ki ravnajo v 
njegovem imenu in za njegov račun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                  
XVIII. SODIŠČE 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe, popravkov ali dopolnitve pogojev 
razstavljanja za boljšo izvedbo sejma, oziroma lahko v določenih primerih odstopi od 
kateregakoli izmed pogojev. Morebitne spore bosta pogodbeni strani poskušali 
sporazumno rešiti. V kolikor to nebi bilo mogoče je za reševanje sporov pristojno 
sodišče v Ljubljani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Vodstvo Vseslovenskega sejma    

!3


	površina m2€ 2000: 
	površina m2€ 1800: 
	površina m2€ 6900: 
	površina m2€ 1500: 
	površina m2€ 1200: 
	površina m2€ 6900_2: 
	površina m2€ 900: 
	površina m2€ 700: 
	površina m2€ 6900_3: 
	4a: 
	4b: 
	4c: 
	4d: 
	4e: 
	Check Box2: Off
	Group7: Izbira2
	Check Box1: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Group26: Izbira1
	Text27: 
	Text28: 
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Text49: 
	Text50: 


