
PRIJAVNICA ZA RAZSTAVLJAVCE
Gregorjev sejem 2020, Novo mesto  13.-15.3.2020
Zadnji rok prijave 21. februar 2020  oz. 
do zasedenosti prostora
ZADNJI ROK PLAČILA 28.2.2020

1. PODATKI O RAZSTAVLJAVCU 
Naziv razstavljavca:
Naslov: 
Pošta in naziv pošte: 
Kontaktna oseba: E pošta:
Tel.: Fax:
TRR: Odprt pri banki
Davčna številka: Davčni zavezanec          DA NE
Program razstavljanja (navedite kratek opis)

2. RAZSTAVNI PROSTOR (označite s križcem "x")

a) TIPSKI –  AKCIJSKA CENA 95 € + DDV   
9 m2 ( 3 x 3 m) razstavnega prostora, 3 sejemske dni

b) ZUNANJI – cena 12 €/m2+DDV

Najmanjša površina 9 m2 ( 3 x 3 m), 3 dni Popust na zunanji razstavni prostor

Globina (označite z "x") Dolžina (izpolnite sami
in zaokrožite na 1 m') Delež popusta Za naročilo

3 m m 5 % Nad 50 m2

6 m m 10 % Nad 100 m2

8 m m 15 % Nad 150 m2

10 m m

Primer pravilno izpolnjenega obrazca
X 10 m 15  m

c) NOTRANJI POKRITI – 
cena 15 €/m2 + DDV
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10 % popust na
oddane prijave in

izvedeno plačilo do
6.12.2019!



Najmanjša površina 
9 m2 ( 3 x 3 m) razstavnega prostora, 3 sejemske dni

Globina Dolžina (izpolnite sami
in zaokrožite na 1 m')

3 m m

d) SEJEMSKI ŠOTOR  
Površina (označite z "x") Cena 

3 x3m 220 € + DDV
6x3 m 320 € + DDV
6x6 m 430 € + DDV

e) TIPSKA STOJNICA – cena 120 € + DDV (označite z "x")

KLasiKLKlasična stojnica s pultom 2,5 m'x 2m. Prostor za stojnico je 
vključen v ceno.

 
f) TRANSPARENT – oglaševanje na ograji – cena 25 €/m2 + DDV 

3. OSTALE STORITVE
Vrsta storitve(označite z "x") Cena 

Uporaba viličarja do 1 h 25 € + DDV
Električni priključek do 16 A 40 € + DDV
Električni priključek nad 16 A 45 € + DDV

Pomembna opozorila

 Potrebo po viličarju je nujno potrebno najaviti pred sejmom.

 Obvezno predhodno naročilo moči električnega priključka, saj na sejmu ne bo možno

dobiti  višje  električne  zmogljivosti.  Uporaba  električnih  grelnih  teles

(kaloriferji,električni  radiatorji,...)  zaradi  preobremenitve  napetostnega  omrežja  ni

dovoljena.

 Naročnik prejme predračun takoj po prijavi in je dolžan plačati naročene usluge do

28.2.2020,  v  nasprotnem primeru mu organizator  zavrne sodelovanje  na sejemski

prireditvi. 

 Vse cene v ponudbi so brez DDV. Originalni račun prejme naročnik po zaključenem

sejmu.
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KONTAKTNE OSEBE ORGANIZATORJA

 Mag. Robert TOMAZIN, organizator – vodja prireditve

        T: 07 39 31 814, M: 031 301 004, E: robert.tomazin@kz-krka.si

 Mira KAMBIČ ŠTUKELJ, organizator – odgovorna za marketing in oglaševanje

        T: 07 39 31 101, M: 070 595 719, E: marketing@kz-krka.si

 Janez JANC, organizator – odgovoren za razstavljavce kmetijske mehanizacije

        T: 07 39 31 951, M: 031 749 308, E: janez.janc@kz-krka.si 

 Vanja Potočar, organizator – odgovorna za splošne razstavljavce

        T: 07 39 30 129, M: 051 340 863, E: vanja.potocar@kz-krka.si 

Pravni poduk:

Prijava je hkrati pogodba in jo izpolni razstavljavec ter posreduje prireditelju Gregorjevega sejma 2020 KZ Krka
z.o.o., Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto. 

Prijava je za razstavljavce pravno zavezujoča in nepreklicna pogodba. S podpisom  prijave/pogodbe razstavljavec
priznava  in  sprejema  Pogoje  razstavljanja in  dovoljuje,  da  prireditelj  v  prijavi/pogodbi  navedene  podatke
obdeluje v skladu z Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR),  in  sicer v svojih zbirkah,  in  jih  uporablja v
namene statistične obdelave,  segmentacije  udeležencev,  izpolnjevanja  pogodbenih  in  zakonskih  obveznosti,
pošiljanja  ponudb,  reklamnega  materiala,  publikacij  in  vabil  na  dogodke,  telefonsko,  pisno  in  elektronsko
obveščanje in anketiranje ter posreduje podatke o razstavljavcu  pogodbenim partnerjem KZ Krka z.o.o...  

Podatke  lahko  prireditelj  obdeluje  do  preklica  pisne  privolitve  v  kolikor   veljavna  zakonodaja  ne  določa
drugačnih rokov. Prireditelj si pridržuje pravico do odločanja o sprejemu razstavljavca ali razstavnih  predmetov
na prireditev.

ŽIG in PODPIS Kraj _____________________________

Datum __________________________
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