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Prijava in pogodba za EMIN BOŽIČNO-NOVOLETNI sejem na trgu v ŠENTRUPERTU 
 

Lokacija in čas Trg v Šentrupertu;  od 17.00 do 21.00 D 
Rok prijave Petek, 13. 12. 2013 D 
Informacije Alenka Lamovšek (041/890 909) ali Urša Repše (040/256 737) D 

 
1. Podatki o razstavljavcu 

Polni naziv  
Ulica in hišna številka  
Poštna številka in kraj  

E-pošta  
Telefon  

 
2. Termin (označite)  

   26. 12. 2013 (četrtek) � 
   27. 12. 2013 (petek) � 

   28. 12. 2013 (sobota) � 
   30. 12. 2013 (ponedeljek) � 

 

3. Priporočila in certifikati (označite) 

� ne 
� da (navedite) 

 
 

 

 
4. Razstavni in prodajni program (opis artiklov) 

 

 
 

 
5. Ureditev stojnice 

Stojnica bo od 16.00 ure dalje pripravljena za 
dostavo blaga in aranžiranje, označena bo z 
vašim imenom. Prosimo, da stojnico pripravite 
do 17.00 ure. Na sejmu se predstavljate s 
svojimi izdelki in pridelki, jih prodajate in 
izdelujete. Lahko izvajate delavnice. 

 

6. Električni priključek 

� ne 

� da (navedite) 

 
 

 

 
7. Cena za dnevno uporabo stojnice je 10,00 EUR (cena z DDV).  

Prosimo, da izpolnjeno prijavo z vašim podpisom vrnete na naslov: Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o., 
Šentrupert 33, 8323 Šentrupert, s pripisom: Emin BOŽIČNO-NOVOLETNI sejem ali na elektronski naslov 
info@dezelakozolcev.si. Prijavi priložite potrebna dovoljenja za prodajo izdelkov na sejmu, priporočila ali 
certifikate. Izpolnjena prijava je hkrati pogodba. S podpisom prijavnice razstavljavec priznava in 
sprejema pogoje za sodelovanje na sejmu. 
 

Kraj in datum Podpis in žig 
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POGOJI SODELOVANJA na Eminem BOŽIČNO-NOVOLETNEM sejmu 
 
1. Splošna določila 
Na Eminem BOŽIČNO-NOVOLETNEM sejmu lahko sodelujejo razstavljavci katerih razstavni predmeti ustrezajo zakonskim 
določilom ter ponujajo enega ali več naslednjih izdelkov: 

a) izdelki s certifikatom rokodelstva, ki jih podeljuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 
b) izdelki, ki jih priporoča etnolog (ali druge podobne stroke), 
c) lokalni pridelovalci in rokodelci, 
d) predstavitev delovanja društva in zavodov. 

 
2. Dodelitev razstavnega prostora 
Razstavljavec mora ob prijavi posredovati opis razstavnega in prodajnega programa. Razstavni prostor je lahko stojnica 
ali prazen prostor v velikosti stojnice. Organizator upošteva želje razstavljavcev glede dodelitve razstavnega prostora, v 
kolikor ni organizacijskih, tehničnih, kadrovskih, prostorskih ali morebitnih drugih omejitev. Organizator razporeja prostor 
v najboljšem interesu sejma. Organizator si pridržuje pravico do odločanja o sprejetju sodelujočega, njegovih produktov 
in storitev na prireditev in do dodelitve razstavnega prostora. 
 
3. Cenik in plačilo 
Za sejem je potrebno poravnati pristojbino 10,00 EUR/ dan (cena z DDV). Znesek se nakaže na transakcijski račun po 
izdanem predračunu dva dni pred dogodkom. Razstavljavec pred dodelitvijo prostora na sejmu organizatorju priloži 
fotokopijo plačanega virmana. Plačilo predračuna je pogoj za nastop. Organizator na podlagi plačila izda razstavljavcu 
račun po opravljeni storitvi v skladu z zakonodajo. 
 
4. Obveznosti organizatorja in razstavljavca 

a) Organizator zagotovi postavitev stojnic in priklop na električno omrežje za razstavljavce, ki to navedejo v prijavi. 
b) Razstavljavec mora estetsko urediti svoj razstavni prostor.  
c) Vsi razstavljavci morajo upoštevati veljavne predpise o prodaji na premičnih objektih, zato morajo imeti pri sebi 

ustrezne dokumente o nabavi blaga, prevzemne listine in odločbo o obratovanju. Prodajalci morajo imeti svoje 
priponke, artikli morajo biti označeni s cenami, strankam pa morajo izdajati račune. To so pogoji, ki jih 
zahtevajo inšpekcijske službe.  

d) Razstavljavec s svojo dejavnostjo ne sme povzročati hrupa, umazanije, prahu, uhajanja plinov, ali nevarnosti za 
obiskovalce. 
 

5. Odpoved prijave in pogodbe 
Če sodelujoči to Prijavo in pogodbo odpove, mora plačati: 

− 30% cene, če pogodbo odpove več kot 30 dni pred začetkom prireditve; 
− 50% cene, če pogodbo odpove manj kot 30 dni pred začetkom prireditve. 

Če se razstavljavec kljub registraciji in prijavi iz kakršnega koli razloga ne udeleži dogodka, lahko organizator dodeli 
razstavni prostor drugemu uporabniku. V tem primeru je sodelujoči dolžen plačati 50% cene. 
 
6. Jamstvo in zavarovanje 

a) Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje, ali odtujitve stvari razstavljavca oz. njegovega 
izvajalca (razstavni predmeti, oprema in drugo), njunega osebja in tretjih oseb, kakor tudi ne za poškodbe 
razstavljavca oz. njegovega izvajalca, njunega osebja in tretjih oseb, nastale zaradi požara, viharja, toče, strele, 
loma, izliva vode, tatvine, ali kateregakoli drugega vzroka. 

b) Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari in poškodbe tretjih oseb, nastalih 
zaradi ravnanja razstavljavca oz. njegovega izvajalca na razstavnem prostoru oz. sejmišču. Razstavljavec oz. 
njegov izvajalec sklene ustrezna zavarovanja na svoje stroške. 

c) Razstavljavec oz. njegov izvajalec odgovarja za škodo in nesrečo, ki jo sam ali njegovo osebje povzroči 
organizatorju in/ali tretji osebi na sejmu. 
 

7. Fotografiranje in risanje 
Organizator ima pravico razstavne prostore in razstavljene predmete fotografirati, narisati, posneti ali kakorkoli drugače 
upodobiti na filmski in video trak ali zapisati na digitalne medije in gradivo uporabiti za lastne potrebe ali za splošno 
uporabo. Razstavljavec se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic. Brez odobritve organizatorja razstavnih 
prostorov ni dovoljeno fotografirati ali narediti njihove risbe oz. jih posneti, izjema je le lastni razstavni prostor (paviljon). 


