GOSTINSKO-TURISTIČNI ZBOR SLOVENIJE
MAPA RAZSTAVLJALCEV

Portorož, 8. in 9. oktober 2018

NAGOVOR DIREKTORICE
Spoštovani poslovni partnerji,
Gostinsko-turistični zbor Slovenije je krona slovenskega turizma in gostinstva. V 65. letih obstoja se je
utrdil kot vodilni stanovski dogodek, ki pripoveduje kulinarične zgodbe in riše doživetja. Več kot 300
tekmovalcev, vsak na svoj način, neumorno piše veliko zgodbo o uspehu, ki bo ostala še dolgo po tem,
ko se bo prah najstarejše prireditve v gostinstvu in turizmu polegel. Poskrbite, da boste del kulinarične
zgodbe tudi sami.
65. Gostinsko-turistični zbor Slovenije je kot dogodek prefinjena, edinstvena in celovita oblika
pojavnosti, ki zagotavlja odmevnost. Predstavite svoje nove tehnološke dosežke, inovativne izdelke,
dobre prakse in ponudbo svojega podjetja gostinsko-turistični stroki, ki je vsako leto pomemben del
zgodbe o vrhuncih slovenske gastronomije. Poskrbeli bomo, da boste kot razstavljavec deležni
prepoznavnosti in vam omogočili navezovanje stikov in mreženje za prihodnost.
Vsako leto nas spremljajo tudi številni lokalni in regionalni mediji, še posebej pa smo ponosni na
pozornost, ki nam jo namenijo predstavniki ključnih medijev, kar pomeni, da naši dogodki odmevajo
tudi na nacionalni ravni.
Verjamemo, da boste kot razstavljavec na 65. Gostinsko-turističnem zboru Slovenije pridobili širšo
razpoznavnost, številne kontakte morebitnih poslovnih partnerjev, gostov ali drugih obiskovalcev, ki
so redni gostje Turistično gostinskega zbora.
Veselimo se sodelovanja z vami in verjamemo, da bomo skupaj ustvarili uspešno zgodbo najstarejše
prireditve v gostinstvu in turizmu. Skupaj postavimo temelje, da se bomo lahko še dolgo veseli
uspehov.
V želji po skupnem sodelovanju vas lepo pozdravljamo.

Klavdija Perger,
DIREKTORICA
Turistično gostinske zbornice Slovenije
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PREDSTAVITEV GOSTINSKO-TURISTIČNEGA ZBORA
SLOVENIJE:
GOSTINSKO-TURISTIČNI ZBOR SLOVENIJE je prireditev turizma in gostinstva, ki ima v Sloveniji
najdaljšo tradicijo. Združuje, tako zaposlene v gostinstvu in turizmu, kot tudi mladino v
procesu izobraževanja za delo v stroki. Strokovna tekmovanja omogočajo prikaz dodanih
vrednosti storitev, ki bi jo vsak hotelir želel imeti v svoji ponudbi.
Prireditev udeležencem – tekmovalcem omogoča prikaz lastnega strokovnega znanja,
primerjavo s kolegi iz stroke ter predvsem izmenjavo praks in izkušenj, s ciljem: danes
prikazano - jutri v praksi uporabljeno.
Spremljanje strokovnih tekmovanj v živo je prava učna ura, saj lahko obiskovalci preverijo
svoje znanje ter se spoznajo tudi z novosti in trende v stroki. Tekmovanja niso samo klasična
tekmovanja, temveč so nadgradnja znanja, iskanje nečesa novega. Največji izziv je biti
inovativen, upoštevati trende, biti pred drugimi in to prenesti v delovni vsakdanjik, z željo
izboljšanja kakovosti storitve.

Da bi lahko nemoteno izvedli tekmovanje in zastavljene cilje – za stroko nepogrešljivega
strokovnega dogodka na državni ravni, z mednarodno udeležbo, se obračamo na vas, s
povabilom za razstavljanje. Na Gostinsko-turističnem zboru Slovenije vsako leto udeleženci –
tekmovalci prikažejo visoko raven strokovnega znanja in spretnosti, kar daje prireditvi dodano
vrednost.

65. Gostinsko-turističen zbor – slovenska kulinarična in turistična olimpijada, bo v dveh dneh
postregel s številnimi tekmovanji, kjer se bodo predstavili najboljši delavci v slovenskem
gostinstvu, hotelirstvu ter turizmu, in mladina, ki se še uči za delo v stroki. Več kot 300
tekmovalcev se bo pomerilo na več kot 30 različnih tekmovanjih.
Med seboj se bodo pomerili hotelski receptorji, sobarice, tekmovalci se bodo za najboljša
mesta potegovali v pripravi in postrežbi kave, na tekmovanju razstavna miza – pogrinjek, v
pripravi in postrežbi menija, pripravi jedi pred gostom, jedi v kotličku in v pripravi dietnega
menija.
Srečali se bodo tudi najboljši barmani, ki bodo komisijo poskušali navdušiti s pripravo in
postrežbo mešane pijače, ter vinski in pivski svetovalci.
Veliko pozornosti vsako leto pritegnejo razstava kulinarike, razstava slaščičarstva, kulinarična
artistika in tekmovanje kuharjev Magic Box.
Vedno znova pa navdušijo tudi mladi dijaki srednjih šol, s področij kuharstva, strežbe, turizma,

pekarstva in slaščičarstva. Mladi tekmovalci nas vsako leto presenetijo s svojo strokovno
podkovanostjo ter dokažejo, da se lahko s svojim znanjem in prikazanim postavijo ob bok
profesionalcem.

Za spektakularen šov bo poskrbelo tudi finalno tekmovanje, kjer se bodo pomerili najboljši
kulinarični mojstri. Spektakel »COOKING SHOW OFF« bo potekal v živo pred občinstvom,
poskrbeli pa bomo tudi, da bo preko »livestreaming-a« na družbenih omrežjih dosegel širšo
javnost.

RAZSTAVNI PROSTOR IN TEKMOVALNI ODER

PRIJAVA – NAROČILNICA
Prireditev:
Termin prireditve:
Rok prijave:

65. Gostinsko- turistični zbor Slovenije 2018
8. in 9. oktober 2018
Zgodnja prijava: 5. september 2018
Zadnji rok prijave: 20. september 2018

Ob rezervaciji razstavnega prostora in naročilu pri podjetju Inter sejmi d.o.o. vam do 5. septembra 2018 nudimo 10 % popust na ceno zakupljenega
razstavnega prostora. V primeru, da vam razstavni prostor postavlja in opremlja vaš in ne naš pogodbeni partner, vam ob razpisu priznavamo 5 %
popust na ceno zakupljenega razstavnega prostora.
1. Podatki o razstavljavcu:
Polni naslov razstavljavca:_______________________________________
Polni naziv in naslov plačnika (izpolnite v kolikor razstavljavec ni plačnik)
Poštna številka in kraj: _________________________________________

Ulica, hišna številka: _____________________ _____________________

Telefon:______________________________________________________

Telefaks: ___________________________________________ ________

Elektronski naslov:_____________________________________________

Internetna domača stran: _________________________________ _____

Kraj in enota banke: ____________________________________________

Transakcijski račun: ___________________________________________

Direktor (ime in priimek): _______________________________________

Kontaktna oseba (ime in priimek): ________________________________

Elektronska pošta kontaktne osebe: ________________________________

Telefon kontaktne osebe: _______________________________________

Davčna številka podjetja (za DDV): ______________

Davčni zavezanec (obkroži)

___________

DA

NE

2. Naročamo neopremljeni razstavni prostor
m2
A.) Notranji prostor

Prostor v nizu (1 stranica odprta)
Kotni prostor (2 stranici odprti)
Čelna ali otočni prostor (3 ali 4 stranici odprte)

B.) Zunanji prostor

cena /m2
60,00 € /m2
70,00 € / m2
80,00 € 7m2
40,00 € / m2

4. Električni priključek /osnovna cena (dovod do razstavnega prostora/priklop na euro vtičnica)
1,5 kW, 220V / 10A
85,00 € / kos ______kos
3kW, 220V / 16A
115,00 € / kos ______kos
5kW, 220/380V / 3 x 16A
145,00 € / kos ______kos
5-10kW, 220/380V / 3 x 20 A
175,00 € / kos ______kos
15-20kW, 220/380V / 3 x 25A
230,00 € / kos ______kos
20-30kW, 220/380V 3 x 25 A
250,00 € / kos ______kos
Nočni tok (za hladilne naprave) – vpišite moč kW _______________________(75% osnovne cene )_____________________________kos
Internetna linija 8,00 € / kos ______kos
Wi – fi kodo razstavljavec prevzame na recepciji

Pavšal porabe električne energije na priključno moč in zakupljeno kvadraturo 0,95 EUR formula za izračun stroškov porabe električne en. (m2 x KW x cena =
pavšal porabe)
Primer: 8 m2 x 1,5 kW x 0,95 € 11,40 €

Pavšal komunalnih stroškov na zakupljeni m2

2,95 EUR

Organizator si pridržuje sprejeti prijavo tudi po zadnjem možnem roku, 20. september 2018, vendar ne zagotavlja, da bodo razstavljavci vpisani
v tiskanem izvodu programske knjižice prireditve. V cenah ni vključen DDV, ki bo obračunan v skladu z določili ZDDV in ga plača razstavljavec.
Prireditelj si pridružuje pravico do popravka cen z uporabo klavzule »vpliva spremenjenih okoliščin«, katere na dan formiranja cen ni mogel
predvideti (112. člen Obligacijskega zakonika).
5. Podatki o izvajalcu (ki vam postavlja in opremlja razstavni prostor)
Polni naslov izvajalca: _________________________________

Telefon:__________________________________________________

Ulica, hišna številka: ___________________________________

Telefaks: _________________________________________________

Poštna številka in kraj:_________________________________

Elektronski naslov:_________________________________________

6. S podpisom potrjujemo, da smo v celoti seznanjeni s splošnimi pogoji razstavljanja objavljenimi na hrbtni strani, jih potrjujemo in se z njimi
strinjamo.
Naročilnica in dodatek k prijavi – tehnični priključki in sejemska oprema razstavnega prostora postane dodatek k tej prijavi in njen sestavni del,
ko jo organizator prireditve prejme potrjeno s strani razstavljavca.
7. Prosimo, da prijavo izpolnite čitljivo in en podpisan in žigosan izvod vrnete na naslov Turistično gostinska zbornica Slovenije, Dimičeva 13,
1504 Ljubljana.
Kraj in datum:

Žig:

Podpis:

POGOJI RAZSTAVLJANJA
1. Splošna določila
a) Prijava pomeni sprejem ponudbe. Izpolni jo razstavljavec in jo v navedenem prijavnem roku
dostavi prireditelju na naslov Turistično gostinska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana.
b) Prijave brez podpisa odgovorne osebe in žiga podjetja niso veljavne.
c) Prijava je za razstavljavca pravno zavezujoča in nepreklicna.
č) Prijavo s posredovanimi predlogi uskladitve lokacije razstavnega prostora stranki dogovorita
sporazumno.
d) Posredovanih prijav s spremembo pogojev prireditelj ne bo upošteval in sprejel.
e) Cene, ki veljajo za prireditev, so navedene v razpisu prireditve za tekoče leto. Navedba podatka o
razstavnem programu je pogoj za sodelovanje razstavljavca na prireditvi. Razstavljavec sme
razstavljati le prijavljeni razstavni program.
f) Prireditelj si pridružuje pravico do odločanja o sprejemu ponudb (prijav). Organizator prireditve
prijav, prejetih po izteku objavljenega roka, ni dolžan upoštevati.
Najmanjši razstavni prostor, ki ga razstavljavec lahko naroči, je 4 m2 neopremljenega notranjega
prostora in 8m2 neopremljenega zunanjega prostora.
h) Razstavljavec s svojim podpisom dovoljuje, da organizator prireditve GTZ Slovenije, posredovane
podatke ob oddaji prijave na prireditev obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in
sicer v svojih zbirkah in jih uporablja v naslednje namene: statistično obdelavo, izpolnjevanje
pogodbenih in zakonskih obveznosti, pošiljanje ponudb, reklamnega materiala, publikacij in vabil na
dogodke, telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje. Podatke razstavljavca lahko organizator
prireditve obdeluje še 10 let po zadnji udeležbi na prireditvi, oziroma do preklica privolitve, če
veljavna zakonodaja ne določa drugačnih rokov.

2. Dodelitev razstavnega prostora
Na prireditvi lahko razstavljajo domači in tuji razstavljavci, katerih razstavni izdelki in storitve
ustrezajo programu prireditve. Razstavljavec lahko na razstavnem prostoru razstavlja izdelke oziroma
storitve, ki jih je navedel v prijavi. Razstavni prostor organizator prireditve uskladi z interesom
razstavljavca, upoštevajoč razpored prostora po pripravljenem tlorisu razstavnih prostorov.
Organizator prireditve lahko zaradi optimizacije razstavnih prostorov dodeli prostor z manj odprtimi
stranicami, kot ga je naročil razstavljavec. Organizator si pridružuje pravico dodeliti do približno 15 %
razstavnega prostora manj, oziroma 10 % več. Vsako spremembo dodeljenega razstavnega prostora
mora odobriti organizator prireditve. Če organizator prireditve po sprejemu prijave razstavljavca, iz
kakršnega koli razloga ne dodeli razstavnega prostora, ima razstavljavec pravico do vračila že
vplačanega zneska.

3. Odpoved prijave
Razstavljavec lahko odpove že sklenjeno prijavo v pisni obliki. V tem primeru je dolžan plačati:
a) 40% cene razstavnega prostora, če je prijavo sodelovanje odpove več kot 30 dni pred pričetkom
prireditve;
b) 100 % cene razstavnega prostora, prijavnine, če prijavo sodelovanja odpove manj kot 30 dni pred
pričetkom prireditve.
4. Registracija, prijava razstavljavca
Vsak razstavljavec je dolžan plačati registracijo za sodelovanje. Registracija vključuje vpis v
programsko knjižico s predstavitvijo ponudbe (besedilo največ 30 besed) posredovani znak podjetja
(logotip), vpis na seznam razstavljavcev na spletni strani prireditve s povezavo na spletno stran
razstavljavca in tri izvode programske knjižice.
Razstavljavec je dolžan dostaviti podatke za vpis (predstavitev) v programsko knjižico ob prijavi
oziroma najkasneje 30 dni pred pričetkom prireditve. V primeru, da razstavljavec posreduje
organizatorju prireditve podatke manj kot 30 dni pred začetkom prireditve, oziroma jih ne posreduje,
bodo v programski knjižici objavljeni le osnovni podatki. Organizator prireditve si pridržuje pravico,
da vsebino vpisa v programsko knjižico ustrezno skrajša in prilagodi, vendar ne odgovarja za
morebitne napake.

5. Plačilo
Razstavljavec se obveže plačati razstavni prostor in registracijo za prireditev, ki sta dogovorjeni in
navedeni v prijavi. DDV ni vključen v navedene cene in ga plača razstavljavec . Razstavljavec po
oddani prijavi organizatorju prireditve in njegovi prejeti ponudbi mora poravnati znesek, ki velja kot
predračun, (v celoti, s priznanim popustom) v roku, ki je na njem naveden. Plačilo predračuna je
pogoj za sodelovanje razstavljavca na prireditvi. V primeru zamude roka plačila, razstavljavec izgubi
popust po razpisu in se mu izstavi nova ponudba (predračun) za sodelovanje na prireditvi.
Če razstavljavec lahko ugovarja samo za del računa, je nesporni del računa dolžan poravnati v roku in
na način, ki je določen s prijavo.
6. Potrditev razstavnega prostora
Po prejetju plačila posredovane ponudbe – predračuna s strani razstavljavca, organizator potrdi
dogovorjeni razstavni prostor.
7. Preklic dodeljenega razstavnega prostora
Organizator prireditve ima pravico zavrniti prijavo oziroma razveljaviti izdano potrditev razstavnega
prostora iz točke 6 v naslednjih primerih:
a) če je razstavljavec v času prijave v poravnalnem, stečajnem ali likvidacijskem postopku,
b) če organizator prireditve do razstavljavca ima odprte terjatve iz preteklosti,
c) če predmeti, ki naj bi bili razstavljeni na prireditvi ne ustrezajo vsebini prireditve,
č) če razstavljavec ne dostavi dokumentov iz točke 14. teh pogojev na zahtevo organizatorja
prireditve,
d) če prijavo razstavljavca prejme po poteku prijavnega roka,
f) če razstavljavec ne plača posredovane ponudbe – predračuna v navedenem roku.
8. Termin in kraj prireditve
Če se mora prireditev, zaradi višje sile časovno premakniti, skrajšati, podaljšati ali prostorsko
premestiti, razstavljavci nimajo pravice odpovedi sodelovanja ali zahtevati povračilo škode.

9. Tehnični pogoji
Razstavljavci morajo organizatorju prireditve predložiti osnutke (načrt) postavitve in opreme svojih
razstavnih prostorov, ki jih mora organizator prireditve potrditi pred pričetkom montaže. Višina
razstavnega prostora je lahko največ 250cm. Višji razstavni prostor je potrebno predhodno dogovoriti
in uskladiti z možnostjo izvedbe z organizatorjem prireditve. Razstavljavec pri postavitvi razstavnega
prostora ne sme posegati izven dodeljenega zakupljenega razstavnega prostora brez dovoljenja
organizatorja prireditve.
10. Priponka za razstavljavca
Po potrditvi razstavnega prostora prejme razstavljavec za osebo na razstavnem prostoru priponko (2
kosa) za nemoteno gibanje po prireditvi. Pri neprimernem ravnanju s priponkami razstavljavca si
organizator prireditve pridržuje pravico do njihovega odvzema.

11. Montaža, demontaža
Montaža in demontaža mora biti predhodno najavljena organizatorju prireditve. Roki za montažo in
demontažo, ki so razstavljavcu posredovani z navodili za razstavljavce, je potrebno dosledno
upoštevati.
Pri prekoračitvi termina za demontažo je organizator prireditve upravičen pospraviti razstavni prostor
in nastale stroške prenesti na razstavljavca. Po končani demontaži mora razstavljavec prostor, na
katerem je razstavljal vrniti v prvotno stanje. V nasprotnem primeru je razstavljavec dolžan
organizatorju prireditve povrniti vso nastalo škodo. Pri postavljanju in opremljanju razstavnih
prostorov v času montaže, prireditve in demontaže mora razstavljavec oziroma njegov izvajalec
upoštevati predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, požarnovarnostne predpise, splošne
pogoje oziroma navodila za razstavljavce, ki jih prejme ob potrditvi zakupljenega razstavnega
prostora s strani organizatorja prireditve.
Razstavljavec pred koncem prireditvene sme odstraniti razstavnih predmetov (eksponatov) z
razstavnega prostora. Razstavni prostor sme razstavljavec predčasno zapustiti samo na podlagi
pisnega dovoljenja organizatorja prireditve.

12. Jamstva in zavarovanja
a) Organizator prireditve ne odgovarja za poškodbe, izgube , uničenje ali odtujitve stvari razstavljavca
(razstavni predmeti, oprema in drugo), s strani tretjih oseb, kakor tudi ne za poškodbe razstavljavca
oziroma njegovega izvajalca, nastale zaradi požara, viharja, toče, strele, loma, izliva vode, tatvine ali
katerega koli drugega vzroka. Razstavljavec oziroma njegov izvajalec sklene ustrezno zavarovanje na
svoje stroške.
b) Razstavljavec oziroma njegov izvajalec odgovarja za nastalo škodo in nesrečo, ki jo povzroči
organizatorju prireditve in / ali tretji osebi na razstavnem prostoru on sam ali njegovo osebje.
c) Organizator prireditvene prevzema jamstva za vozila, ki jih na območju prireditve in parkirišč
pustijo razstavljavci, njihovi uslužbenci ali pooblaščenci oziroma njihovi izvajalci.
č) Razstavljavec ne sme oddajati dodeljenega razstavnega ali oglaševalskega prostora oziroma
njegovega dela tretji osebi. V primeru kršitve si organizator prireditve pridržuje pravico dodatnega
zaračunavanja razstavljavcu 100% cene dodeljenega zakupljenega razstavnega oziroma
oglaševalskega prostora.
13. Predstavitve
Razstavljavec mora najkasneje 15 dni pred pričetkom prireditve pisno obvestiti organizatorja
prireditve, ali bo imel na dodeljenem zakupljenem razstavnem prostoru kakršnekoli dogodke (npr.
glasbeni nastop, čarovnika, animacijo z srečelovom ipd.) in prijavo sam tudi poslati ustrezni kolektivni
organizaciji za upravljanje avtorskih pravic (npr. SAZAS, Zavod IPF idr.)
Organizator prireditve je upravičen po že potrjenem razstavnem prostoru omejiti ali prepovedati
predstavitve, ki povzročajo hrup, umazanijo, prah, uhajanje plinov oziroma kako drugače ovirajo
potek celotne prireditve. Predstavitev lahko poteka izključno na dodeljen razstavnem prostoru
razstavljavca.
14. Dejavnost razstavljavca – dokumenti
Organizator prireditve ima pravico, da pred potrditvijo dodelitve razstavnega prostora od
razstavljavca zahteva predložitev:
- Obrtnega dovoljenja oziroma registracije z odločbo pristojnega organa, da so izpolnjeni z zakonom
določeni pogoji za opravljanje dejavnosti.

- Ustrezna soglasja pristojnega zdravstvenega in veterinarskega inšpektorata, če bo razstavljavec na
prireditvi opravljal promet z živili in s predmeti splošne rabe, degustacije živil ali demonstracijo
predmetov splošne rabe oziroma gostinsko dejavnost.
- Dokazila o zavarovanju oseb in predmetov.
- Organizator prireditve ima pravico odpovedati sodelovanje razstavljavca na prireditvi, če ta ne
dostavi zahtevane dokumentacije inšpekcijskih služb.
15. Fotografiranje in risanje
Organizator prireditve ima pravico razstavne prostore in razstavljene predmete fotografirati, narisati
ali posneti na film in gradivo uporabiti za lastne potrebe ali za splošno uporabo. Razstavljavec se
odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic. Brez odobritve organizatorja prireditve
razstavnih prostorov ni dovoljeno fotografirati ali narediti njihove risbe oziroma jih posneti, izjema je
lasten razstavni prostor.
16. Čiščenje razstavnega prostora
Organizator prireditve skrbi za čiščenje skupnih prostorov (hojnic) v razstavni dvorani. Čiščenje svojih
najetih razstavnih prostorov je dolžnost vsakega razstavljavca, ki v primerni embalaži (vrečki ali
kartonu) pripravi razvrščene smeti za odvoz.

17. Sodišče
Organizator prireditve in razstavljavec bosta vse spore reševala sporazumno. Če do sporazuma ne bo
prišlo, je za rešitev pristojno sodišče v Ljubljani.

OBRAZEC ZA NAROČILO RAZSTAVNEGA PROSTORA PRI
PODJETU INTER SEJMI d.o.o.
PORTOROŽ, 8. - 9. OKTOBER 2018
NAROČILO OPREME RAZTAVNEGA PROSTAVNEGA PROSTORA

Polni naziv razstavljavca
Poštna številka in kraj
Telefon
Elektronska pošta
Kraj in enota banke
Direktor (ime, priiimek)
Identifikacijska številka za DDV
Kontaktni telefon

Ulica, hišna številka
telefaks
Internet domača stran
Transakcijski račun
Kontaktna oseba (ime, priimek)
Davčni zavezanec

Naročamo:

□

OSNOVNA UREDITEV cena 27,50 EUR/m2 ………….m2 *

Taina obloga + PVC, stene, tabla brez napisa, obešalnik, kos.

□

ENOTNA UREDITEV cena 33,50 EUR/m

2

.. .. .. .. m2 *

Taina obloga + PVC, stene, tabla brez napisa, obešalnik, kos,
info pull, skladišče, zavesa, viseča polica, miza in stoli.

DA

NE

□

2
MAXIMA OSNOVNA UREDITEV cena 38,00 EUR/m …………m2 * .

Talna obloga + PVC, stene, tabla brez napisa / višina 300 cm, obešalnik,
koš.

□

2
MAXIMA OSNOVNA UREDITEV cena 44,00 EUR/m …………m2 * .

Talna obloga + PVC, stene, tabela brez napisa /višina 300 cm,
obešalnik, koš, info pult, skladišče, zavesa, viseča polica, miza in stol.

□

UREDITEV PO PONUDBI cena .. .. .. .. EUR/m2 .. .. .. .. .. .. m2

individualna ureditev razstavnega prostora gladen na povpraševanje
in ponudbo - povpraševanje nam pošljite na mail: breda.zgec@interexpo.si
in vam bomo pripravili skico.

Elementi konstrukcije
- oprema - storitve - cena najema za čas sejma
Kol. ELEMENT
Talna obloga
Predalna stena
Vrata harmonij
Zavesa
Vitrina visoka 50 x 50
Vitrina visoka 100 x 100
Vitrina nizka 50 x 50
Vitrina nizka 100 x 50
Pult 100 x 50 x 100
Pult – LCD 80
Podest 50 x 50
Podest 50 x 100
Podest 100 x 100
Podest 100 x 30 - lesena
Polica steklena
Miza 120 x 70
Miza 80 x 80
Miza okrogla 70
Miza okrogla 60
Stol tapeciran
Stol leseni beli
Stol barski
Obešalnik samostoječi
Hladilnik 80 l
Mini kuhinja
Nizka omarica
Grafične storitve
-izrez iz folije
- tipski napis
- printi na forex
Reflektor 150 W - LED
Fid stikalo

VSE CENE SO BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST 22%. DAVEK PLACA NAROCNIK.
Prosimo vas, da vse rubrike IZPOLNITE PRAVILNO, V SKLADU Z ZAKONOM O DDV.

Kraj in datum:
______________________

* Slika je simbolična.

Žig:

Podpis:

ENOTA
m2
tm
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
tm
tm
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos

EUR
4,60
22,50
25.00
6,80
55,50
65,50
41,00
49,00
32,00
100,00
28,00
30,00
32,00
6,00
8,00
19,00
18,00
18,00
18,00
12,00
15,00
14,00
18,00
58,00
135,00
26,00

Po dogovoru
kos
32,00
Po dogovoru
kos
20,00
kos
33,00

□

= en kvadratni meter

STORITVENI POGOJI
1. Naročilo naročilnica
Naročnik naroči usluge na podlagi pravilno in v celoti izpolnjene naročilnice.

- če so zahteve naročnika v nasprotju s tehnično-varnostnimi, normativi dela
na sejemskih prireditvah.

Naročnik mora naročilo predati izvajalcu najkasneje 21 dni pred pričetkom

8. V primeru, da prireditev odpade, zaradi kateregakoli razloga, izvajalcu pripada za

prireditve, oziroma v predpisanem roku prijave. Naročnik s potrditvijo

izvedeno naročilo najmanj 50 % dogovorjene vrednosti naročila.

naročilnice nepreklicno naroča usluge in priznava pogoje izvajalca. Naročilo je za
naročnika zavezujoča in nepreklicna pogodba. Naročil s pridržkih izvajalec ne
upošteva. Turistično gostinska zveza Slovenije ni odgovorna za izvedbo in
postavitvijo razstavnega prostora. Vso sodelovanje se sklepa med postavljavcem
in razstavljavcem.
2. Z naročilom se naročnik zavezuje plačati storitve, ki jih jasno označi na

9. Tehnični pogoji
Naročnik mora pravočasno posredovati vse tehnične zahteve za izvedbo razstavnega
prostora ali pripravo tehničnih priključkov, prav tako pa posebne želje po dodatni opremi
in storitvah, vse na naročilnicah. Pri naročilih je treba upoštevati vse veljavne predpise s
področij požarne varnosti, varstva pri delu in hišnega reda.

naročilnici , po veljavnem ceniku storitev in pogojih izvajalca.

10. Prevzemni pogoji

3. Pogoj za izvedbo naročila je pravilno in v celoti izpolnjena naročilnica ter

Prevzem izvedenega naročila opravita naročnik in predstavnik izvajalca najkasneje

v roku poravnana obveznost na podlagi predračuna, ki ga je izdal izvajalec.
4. Izvajalec si pridržuje pravico do izbire materiala in opreme za izvedbo naročila
razen , če je drugače dogovorjeno.
5. Odpoved naročila
V primeru odpovedi naročila, več kot 7 dni pred pričetkom prireditve, pripada
izvajalcu odpovedna pristojbina v višini 15 % vrednosti naročila. Če je odpoved
podana v manj kot 7 dni pred prireditvijo, je višina odpovedne pristojbine 70
% vrednosti naročila. V obeh primerih je odpovedna pristojbina dogovorjeno
pavšalno nadomestilo za škodo izvajalca.

- 12 ur pred pričetkom prireditve za opremljeni razstavni prostor,
- do začetka prireditve za dodatna naročila in storitve , ki niso bile naročene v roku.
Naročnik , ki v tern roku ne prevzame opravljenega naročila, ni upravičen do reklamacije na
opravljeno storitev, če je ta v skladu z naročilom .
11. Jamstvo in zavarovanje
a) Naročnik je dolžan varovati najeto opremo in material. Za vsako nastalo škodo ali
izgubo, prevzame polno materialno odgovornost.
b) Naročnik odgovarja za škodo povzročeno vsled malomarnega ali nepravilnega
ravnanja z najeto opremo in materialom.
c) Za napačna naročila (obrazce) izvajalec ne prevzame nobene odgovornosti. Izvajalec bo

6. Pogoji plačila

zaračunal vse popravke in dodatne posege, ki so posledica spremembe naročila.

Naročnik prejme predračun, ki ga je dolžan v navedenem roku v celoti poravnati.

d) Posegi v konstrukcije, instalacijo ali opremo brez vednosti izvajalca niso dovoljeni.

V roku poravnana obveznost plačila predračuna je pogoj za izvedbo naročila . Po

e) Naročnik ne sme oddati razstavnega prostora, instalacij najete opreme in materiala

opravljeni storitvi oz. zaključku prireditve izvajalec izstavi naročniku račun. Izvajalec

tretji osebi. V primeru kršitve si izvajalec pridržuje pravico zaračunati 50 % dodatek

si pridržuje pravico, da za nepravočasna plačila zaračuna pripadajoče zakonite

na vrednost naročila, kot pogodbeno kazen.

zamudne obresti. Ugovor računa mora biti izvršena v osmih dneh od izstavitve
računa. Če naročnik ugovarja samo za del računa, je dolžan nesporni del računa
poravnati v dogovorjenem roku.
7. Preklic naročila
Izvajalec ima pravico preklicati že potrjeno naročilo v sledečih primerih:
- če naročnik ni v roku poravnal svojih obveznosti,
- če ima naročnik neporavnane obveznosti do izvajalca od prej,

12. Naročnik se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic.
13. Izvajalec se obveže predati v uporabo očiščen razstavni prostor in opremo.
14. Za reševanje morebitnih sporov med pogodbenima strankama,
je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

KONTAKTI:
VODJA PROJEKTA:
Srečko Koklič
01 58 98 226
051 273 000
srecko.koklic@gzs.si

DIREKTORICA TGZS:
Klavdija Perger
klavdija.perger@gzs.si

INTER SEJMI d.o.o.:
Breda Žgeč
041 667 595
breda.zgec@interexpo.si

