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1., 2. in 3. marec 2019 

Rok prijave: 20.2.2019 

RAZSTAVLJAVEC 

Naziv podjetja:_________________________________________  

Naslov:_______________________________________________  

Kontaktna oseba (ime in priimek):__________________________  

Telefon:______________________________________________ 

E-pošta:______________________________________________ 

Spletni naslov:_________________________________________ 

 Zavezanec za DDV :  DA  /  NE   ID za DDV/DŠ:______________ 

Transakcijski račun podjetja:______________________________ 

Ponudba/program:______________________________________ 

 

RAZSTAVNI PROSTOR 

- Zunanji prostor  

Navedite velikost prostora, ki ga potrebujete. Izberete lahko širino od 2 do 6 m, po potrebi 

tudi več. Dolžino določite sami, zaokrožite na 1m. Prostor najamete za 3 dni. 

ŠIRINA _______ x DOLŽINA_______ 

- Sejemska stojnica  

Klasična sejemska stojnica 2,5x2 m, pult 2,5x1 m. V ceno je vključen tudi prostor. Stojnico 

najamete za 3 dni. 

- Pagoda-šotor 5x5m 150,00 € brez DDV 

Cena zajema šotor s postavitvijo in pospravljanjem, v šotoru bo postavljena miza s klopjo. 

Prostor pod šotorom ni v ceni 
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- Električni priključek 

Električnega priključka brez predhodne najave ne bo možno dobiti. 

Cena najema razstavnega prostora: 

- Do 10 m2: 90 € 

- 10 – 20 m2: 130 € 

- 20 – 30 m2: 200 € 

- 30 – 40 m2: 280 € 

- 40 – 50 m2: 350,00 €  

- Nad 50 m2: 400,00 €  

- Stojnica: 100,00 € brez DDV 

Cena vključuje najem razstavnega prostora za tri dni. 

 

POGODBENI POGOJI 

1. Organizator sejma je Požek d.o.o., Krvavčji Vrh 1b, 8333 Semič (v nadaljnjem besedilu: 

organizator). 

2. Na sejmu lahko sodelujejo proizvodna in trgovska podjetja, ki so vpisana v sodni 

register in imajo ustrezno dovoljenje ter samostojni podjetniki z veljavnimi odločbami. 

Organizator ima pravico odločati o primernosti prijavljenih razstavljavcev in lahko odkloni 

sodelovanje s pisnim dopisom. 

3. Prijavnica je za naročnika zavezujoča in nepreklicna pogodba. Naročnik z oddajo 

prijavnice prizna pogoje organizatorja, ki so navedeni na prijavnici (pogodbeni pogoji).  

4. Naročnik je dolžan prevzeti razstavni prostor najmanj 16 ur pred pričetkom prireditve in 

ga urediti do pričetka sejma, to je do petka, 1. 3. 2019 do 8.00 ure. 

5. Organizator ne zavaruje sejemskih eksponatov in ne prevzema nobene odgovornosti za 

morebitno škodo v času priprav, same prireditve in demontaže, ki je nastala zaradi vloma, 

tatvine, požara, ujme, dežja in poškodb od obiskovalcev. Organizator se obveže, da 

organizira nočno varovanje razstavnega prostora (od 18.00 do 8.00 ure) 

6. Naročnik je dolžan plačati naročene usluge pred začetkom sejma - do 25.2.2019, v 

nasprotnem primeru mu organizator zavrne sodelovanje na sejemski prireditvi. Odpoved 

po tem datumu in plačilu predračuna ni možna. 

7. S podpisom prijave na sejem se razstavljavec strinja s pogodbenimi pogoji. 

 

KONTAKT: 

Vodja sejma: Martin Požek, tel. 040 217 661, martin@pozek.eu  

Organizacijski odbor:  

Gregor Jurejevčič; tel. 040 204 207, trgovina@pozek.eu 
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