RAZPIS ZA SODELOVANJE NA 37.
SLOVENSKEM KNJIŽNEM SEJMU
UVODNA POJASNILA
Tako kot lani si tudi letos iz srca želimo, da bi lahko napisali: 37. knjižni sejem bo konec novembra v
Cankarjevem domu, prav takšen in še boljši, kot je bil leta 2019, ko smo se zadnjič srečali v živo. A tega
žal ni mogoče zapisati: izkušnje minulih šestnajstih mesecev so nas naučile, da živimo v časih, ko ničesar
ne moremo zanesljivo napovedati. Žal to še toliko bolj velja za kulturne prireditve in sejme.
V nekoliko prenovljenem upravnem odboru knjižnega sejma smo se zato odločili za fleksibilno
strategijo. Sejem pripravljamo in načrtujemo, kot da bo potekal v živo, zato vam danes pošiljamo razpis
za zakup stojnic in prodajnih miz, na začetku septembra pa mu bo sledil še razpis za različne
programske sklope. Tako kot v prejšnjih letih načrtujemo dvotirni program: del programa bo kuriran in
ga bo oblikoval upravni odbor s sodelavci, del programa pa bodo na podlagi razpisa pripravile založbe.
Lanska izkušnja s spletnim sejmom ni zadovoljila nikogar, smo se pa iz nje naučili, da lahko sejem seže,
do kamor seže splet in kjer je kdo, ki mu srce bije za branje v slovenščini. Zato bomo del sejemskih
dogodkov posneli in jih z zamikom predvajali na spletni strani sejma. Predvidevamo tudi, da bo, ne
glede na format sejma, del dogodkov (predvsem z mednarodno udeležbo) samo spletnih. Če jeseni
javnih prireditev ne bo, bomo s čim več spletnimi dogodki, podobno kot na običajnem sejmu,
predstavili čim več zanimivih avtoric in avtorjev ter odprli čim več aktualnih debat, ki jih odpirajo v
letošnjem letu izdane knjige. Naš cilj je v vsakem primeru pripraviti dogodek, ki bo knjigo in knjižno
panogo za teden dni postavil v središče javne pozornosti.
Vse tiste, ki si želite enotne spletne sejemske knjigarne, moramo za zdaj razočarati: izdelava takšne
spletne knjigarne, vnos več kot deset tisočih knjig vanjo ter organiziranje logistike za – optimistično
verjamemo! – več kot tisoč naročil na dan so nekaj, kar finančno daleč presega proračun sejma in
morebitni prihodek od prodaje, predvsem pa take obsežne trgovine nima smisla postavljati le za nekaj
dni. Za tolikšen obseg sejemske prodaje bi potrebovali profesionalnega sejemskega knjigotržca, ki ga v
tem trenutku nimamo. V naslednjih tednih bomo odprti za predloge, kako to zagato rešiti čim bolj
učinkovito. Do začetka poletnih počitnic želim kot predsednik upravnega odbora govoriti s čim več

založniki in oblikovati nekaj predlogov, kako spletni sejem narediti čim bolj prijazen vsem
knjigoljubcem in kupcem knjig.
Če bo sejem zgolj na spletu, cenik, ki sledi temu dopisu, seveda ne velja, ampak vam bomo poslali
novega, z nižjimi cenami. Zaradi hibridne nadgradnje najema stojnic ne bomo dražili, saj bomo sredstva
zanjo poskušali zagotoviti v okviru prihodkov oziroma jih zagotoviti iz dodatnih virov.
Sam sodim med tiste, ki verjamejo, da svet po koroni ne bo nikoli več takšen, kot je bil. Tako kot še
marsikaj drugega v svetu knjig, bomo zato morali tudi knjižni sejem iznajti na novo. Zaradi kadrovskih
zamenjav začenjamo priprave na sejem z nekaj malega zamude, a vseeno verjamemo, da bomo s
skupnimi močmi pripravili uspešen sejem, ki se bo, skupaj s svojo materialno in spletno pojavnostjo,
zlil v novo celoto, ki bo v svoje vrste pritegovala ljudi prav posebnega kova – knjižne bralce.
Bodite na tej poti z nami!

Miha Kovač
predsednik Upravnega odbora 37. Slovenskega knjižnega sejma

Dogodek bo potekal v skladu z ukrepi NIJZ in Odlokom Vlade RS za preprečevanje okužbe z
virusom SARS-CoV-2.
Organizatorja sejma si pridržujeta pravico, da prilagodita določila sodelovanja glede na takrat
veljavna navodila NIJZ, določena glede na epidemiološke razmere v Republiki Sloveniji.
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DOLOČILA ZA SODELOVANJE
Razstavno-prodajni prostori (zakup praznega razstavnega prostora)
Razstavljavci lahko predstavite knjižne novosti na razstavnih prostorih v Veliki sprejemni dvorani (VSD)
ter Prvem (P1) in Drugem preddverju (P2).
Razstavni prostori so na 37. Slovenskem knjižnem sejmu organizirani v obliki modulov, ki so glede na
razpoložljiv prostor v vseh treh nivojih Cankarjevega doma različno globoki. Velikosti modulov so:
VSD:

1 m širine in 4 m globine (1 m x 4 m, 4 m2)

P1:

1 m širine in 5 m globine (1 m x 5 m, 5 m2) ali 1 m širine in 4 m globine (1 m x 4 m, 4 m2) ali 1
m širine in 3 m globine (1m x 3 m, 3 m2), manjši del pa je velikosti 1 m širine in 2 m globine (1
m x 2 m)

P2:

1 m širine in 4 m globine (1 m x 4 m, 4 m2) ali 1 m širine in 3 m globine (1 m x 3 m, 3 m2)

Zakupite lahko najmanj dva ali več modulov (prazen razstavni prostor), zato vas prosimo, da v
prijavnico vnesete želeno število modulov in ne m2 . Če želite, da je vaš razstavni prostor umeščen kot
lani, se prijavite tako, da izberete globino modula, ki je predvidena na tem delu. Razstavni prostor
opremite sami ali pa naročite razstavno stojnico pri organizatorju oz. drugem ponudniku. Obodne
stene razstavnega prostora so obvezne in morajo biti trdne. Posegi zunaj razstavnega prostora, po
stenah, tleh, v zraku in na prehodih so prepovedani!
Na vseh razstavnih prostorih je dovoljena prodaja.

CENE PRAZNIH RAZSTAVNIH PROSTOROV
Cene praznih razstavnih prostorov, ki so za člane Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev pri GZS
(ZKZK) nižje kot za nečlane:
cena v VSD:

95 EUR/m² + DDV
Cena modula globine 4 m: 380 EUR + DDV

cena v P1:

95 EUR/m² + DDV
Cena modula globine 3 m: 285 EUR + DDV
Cena modula globine 4 m: 380 EUR + DDV
Cena modula globine 5 m: 475 EUR + DDV

cena v P2:

60 EUR/m² + DDV
Cena modula globine 3 m: 180 EUR + DDV
Cena modula globine 4 m: 240 EUR + DDV

Cena praznih razstavnih prostorov za nečlane:
cena v VSD:

122 EUR/m² + DDV
Cena modula globine 4 m: 488 EUR + DDV

cena v P1:

140 EUR/m² + DDV
Cena modula globine 3 m: 420 EUR + DDV
Cena modula globine 4 m: 560 EUR + DDV
Cena modula globine 5 m: 700 EUR + DDV

cena v P2:

78 EUR/m² + DDV
Cena modula globine 3 m: 234 EUR + DDV
Cena modula globine 4 m: 312 EUR + DDV

Pravico do popusta ZKZK lahko član uveljavi le, če ima plačane vse obveznosti do ZKZK (članarino in
morebitne druge storitve). Popust za nove člane ZKZK je obračunan sorazmerno glede na število
mesecev članstva v tekočem letu. Če je prijavljeni že prejel račun ali predračun s popustom, do
katerega ni upravičen, mu izstavimo nov račun ali predračun v višini polne, ne članske cene.
Opozorilo: Vso dodatno razstavno opremo in priključke (elektriko, internet, telefonsko linijo in scenske
elemente) je mogoče naročiti po veljavnem ceniku opremljevalcev s spletno prijavnico.

TIPSKO OPREMLJEN RAZSTAVNI PROSTOR
Organizator ponuja več vrst razstavnih stojnic, ki jih plačate neposredno pooblaščenemu
postavljavcu. Najmanjša mogoča tipska stojnica je velika 3 x 3 m.
POZOR: Višina stojnic v VSD in P2 je 250 cm, kar je višje kot v P1.

Stojnica s skladiščem
Velikost: 3 x 3 m (3 moduli globine 3 m, 9 m2): Elementi konstrukcije: obodne stene (9 panojev, 100 x
210 cm), od tega 4 s po tremi policami (širina 30 in dolžina 96 cm) in podestom, 2 panoja s po tremi
policami brez podesta, pult (velikost 50 cm x 100 cm), stola, tabla z napisom razstavljavca (velikost 95
cm x 20 cm) in ograjen prostor za skladišče. Stojnice v VSD in P2 so višje.
Velikost: 4 x 4 m (4 moduli globine 4 m, 16 m2): Elementi konstrukcije: obodne stene (12 panojev,
širina 100 cm in višina 210 cm), od tega 9 s po tremi policami (širina 30 cm in dolžina 96 cm) in
podestom, pult (višina 100 cm, širina plošče 50 cm in dolžina 100 cm), stola, tabla z napisom
razstavljavca (dolžina 95 cm in višina 20 cm) in ograjen prostor za skladišče. Stojnice, ki so širše ali
globlje od navedene velikosti, se od te razlikujejo za enega ali več osnovnih elementov. To je: pano s
tremi policami in podestom.

SKICA STOJNICE 1 s skladiščem

Stojnica brez skladišča
Velikost 3 x 3 m: Elementi konstrukcije: obodne stene (9 panojev širine 100 cm in višine 210 cm), od
tega 8 s po tremi policami (širine 30 cm in dolžine 96 cm) in podestom, pult (100 cm, širina plošče 50
cm in dolžina 100 cm), stola in tabla z napisom razstavljavca (dolžina 95 cm in višina 20 cm). Stojnice v
VSD in P2 so višje kot v P1.
Velikost 4 x 4 m: Elementi konstrukcije: obodne stene (12 panojev širine 100 cm in višine 210 cm), od
tega 11 s po tremi policami in podestom, pult (višina 100 cm, širina plošče 50 cm in dolžina 100 cm),
stola, tabla z napisom razstavljavca (dolžine 95 cm in višine 20 cm). Cena za vsako od navedenih stojnic
(samo konstrukcija brez prostora): 35 EUR/m² + DDV. Prazen razstavni prostor morate naročiti posebej.
Stojnice v VSD in P2 so višje kot v P1.

SKICA STOJNICE 2 brez skladišča

NETIPSKO OPREMLJEN RAZSTAVNI PROSTOR
Cena postavitve je odvisna od zahtevnosti. Za vse postavitve opremljenih razstavnih prostorov, ki niso
tipske, velja poseben dogovor z organizatorjema.
Vso dodatno opremo tipskega in netipskega opremljenega razstavnega prostora (pulte, mize, vitrine,
internet, telefon, razsvetljavo in drugo) lahko naročite po veljavnem ceniku Cankarjevega doma, ki ga
boste skupaj s tehničnimi navodili za pripravo razstave na svoj e-naslov prejeli v oktobru 2021.

PRODAJNA MIZA
Razstavno-prodajni prostor kakovostne knjižne produkcije manjših založb v Drugem preddverju (P2),
namenjen manjšim založnikom in samozaložnikom.
Prostor je omejen na eno mizo (velikost 75 cm x 120 cm) in dva stola, brez sten/panojev.
Panojev/pingvinov, scenskih elementov razstavljavcem ni dovoljeno postaviti, prav tako ni
dovoljeno nameščanje promocijskega gradiva po stenah ali drugih površinah Cankarjevega doma.
Na voljo je 24 miz. Ob večjem številu prijav in pri razvrstitvi prodajnih miz bomo upoštevali vrstni red
prijave.
Opozorilo: Vsak razstavljavec lahko naroči eno mizo. V primeru večjih potreb je treba naročiti sejemsko
stojnico.
Cena: 153 EUR + DDV za mizo

PRIJAVA NA SEJEM
Prijavnico za sodelovanje na 37. Slovenskem knjižnem sejmu najdete na spletnem naslovu
www.knjiznisejem.si v zavihku razstavljavci. Sprejeli bomo le elektronske prijave s prijavnico. Prijav po
e-pošti ali kako drugače oddanih ne bomo sprejeli.
Rok prijave: 30. junij 2021
Program vas vodi skozi postopek elektronske prijave. Ko ga končate, v nekaj sekundah na e-naslov, ki
ga navedete, prejmete potrditev o sprejetju vaše prijave. Če potrditve ne dobite, to pomeni, da vaša
prijava ni bila sprejeta in jo morate znova izpolniti; natančno preverite vse podatke, predvsem
navedeni e-naslov, na katerega želite prejeti potrdilo.
Prijavo lahko uspešno opravijo le razstavljavci, ki preberejo ter sprejmejo pravila in pogoje za
sodelovanje na 37. Slovenskem knjižnem sejmu, vsebino razpisa ter se zavežejo k spoštovanju
tehničnih navodil, ki jih prejmete ob dodelitvi prostorov. Pravila in pogoji za sodelovanje so sestavni
del spletne prijavnice, brez njihovega sprejetja oddaja prijave ne bo mogoča. Objavljeni bodo tudi na
spletni strani sejma.
Potrditev udeležbe, umeščenosti in velikosti razstavnega prostora boste prejeli oktobra po elektronski
pošti.
Ob težavah z elektronsko prijavo nas obvestite na:
T (01)24 17 139, E mateja.peric@cd-cc.si

ELEKTRONSKI KATALOG RAZSTAVLJAVCEV
Elektronski katalog razstavljavcev bo objavljen na spletni strani 37. Slovenskega knjižnega sejma. Vpis
v katalog je obvezen za vse nosilce razstavnih prostorov in za sorazstavljavce.
Cena vpisa:
85 EUR + DDV za člane ZKZK
110 EUR + DDV za nečlane
Besedilo za vpis v katalog pošljite v elektronski obliki ob prijavi. Razstavljavci si bodo v katalogu in
kazalu sledili po abecedi, navedeni bodo naslednji podatki:
naziv, natančen naslov razstavljavca, kontaktna oseba, telefonska številka elektronska pošta, naslov
spletne strani, opis dejavnosti (največ 150 znakov).

RAZDELITEV RAZSTAVNIH PROSTOROV
Pri razvrščanju razstavnih prostorov bomo upoštevali samo razstavljavce, ki bodo spoštovali razpisna
določila za sodelovanje in ki se bodo prijavili najpozneje do 30. junija 2021 ali do zasedbe
razpoložljivega prostora.
Prednost pri dodeljevanju razstavnega prostora imajo založniki, ki stalno sodelujejo na Slovenskem
knjižnem sejmu in so člani ZKZK. Pogoj za sodelovanje na knjižnem sejmu je plačilo uporabe sejemskega
prostora v skladu z veljavnimi plačilnimi pogoji.
Prijavljeni razstavljavec nima pravice po svoji volji oddati svojega razstavnega prostora drugemu.
Upravni odbor 37. SKS si pridržuje pravico, da želje razstavljavcev prilagodi prostoru, ki je na voljo.

PLAČILNI POGOJI
Rok za plačilo uporabe razstavnega prostora in vpisnine v katalog je 15. oktober 2021.
Vsa plačila potekajo po predračunu na račun Cankarjevega doma št. SI56 0110 0600 0022 527.
Dokončno potrditev sodelovanja na sejmu bodo razstavljavci prejeli po plačilu celotne vrednosti
predračuna.

ODPOVED SODELOVANJA
Prijavljeni razstavljavci lahko brezplačno odpovejo uporabo razstavnega prostora v največ osmih dneh
po prejetju obvestila o dodelitvi razstavnega prostora. Po tem datumu morajo ob odpovedi v celoti
plačati uporabo razstavnega prostora. Če organizatorjema ob odpovedih po mogočem brezplačnem
odpovednem roku uspe najti drugega razstavljavca, tistemu, ki odpoveduje sodelovanje, organizatorja
povrneta 90 % vrednosti uporabe.

POMEMBNI ROKI IN KONTAKT
Rok za prijavo razstavnega prostora: 30. junij 2021 ali do zapolnitve prostora
Rok plačila razstavnega prostora: 15. oktober 2021
Rok prijave priključkov in opreme: 5. november 2021
Rok plačila naročenih priključkov in opreme: 15. november 2020 oz. v sedmih dneh od prejema
predračuna
Informacije o razpisu in razstavi: Mateja Peric, Kongresno-komercialna dejavnost,
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova 10, 1000 Ljubljana;
T (01) 24 17 139
E mateja.peric@cd-cc.si

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA
za razstavljavce na 37. Slovenskem knjižnem sejmu, ki ga organizirata Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri
Gospodarski zbornici Slovenije (Dimičeva 13, 1000 Ljubljana) in Cankarjev dom (Prešernova 10, 1000 Ljubljana), v nadaljevanju
organizatorja.
3.2
1.
1.1

Datum prireditve in določila sodelovanja
37. Slovenski knjižni sejem bo potekal v
Cankarjevem domu med 23. in 28. novembrom
2021.

1.2 Razdelitev razstavnih prostorov in reševanje pritožb
razstavljavcev sta v izključni pristojnosti
Upravnega odbora 37. Slovenskega knjižnega
sejma. Odločitev Upravnega odbora v sporih je
dokončna. Organizatorja si pridržujeta pravico, da
sejem prestavita, spremenita datum odprtja,
prilagodita odpiralni čas, sejem zapreta za
javnost, ga predčasno zapreta ali pa odpovesta v
celoti, če za to obstajajo objektivni razlogi.
2.
2.1

Razstavljavci
Pri razstavi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe
s področja založništva in knjigotrštva iz Slovenije
in tujine.

2.2 Termin »razstavljavec« zajema tudi časopise in
revije s stalno literarno rubriko, izobraževalne
publikacije in računalniško programsko opremo
(e-knjige). Na razstavi lahko tako sodelujejo
založniki, samozaložniki, knjigotržci, knjigarnarji,
knjižni klubi, antikvariati, prodajalci na debelo,
knjižnice in tiskarji.
2.3 Če razstavljeni artikli niso v skladu s pravili in pogoji
sodelovanja, se razstavljavec ne more udeležiti
sejma, stroškov najema prostora in vpisa v katalog
pa mu ob odpovedi zaradi kršitev pravil in pogojev
ni povrnjen.
2.4

3.
3.1

Prijavljeni razstavljavec (ki mora poleg najema
prostora plačati tudi obvezen vpis v elektronski
katalog razstavljavcev) nima pravice po svoji volji
oziroma presoji oddati svojega razstavnega
prostora drugemu. Na zakupljenem razstavnem
prostoru tako lahko sodelujejo le razstavljavec in
sorazstavljavci, ki so navedeni v prijavi (in
katalogu razstavljavcev). Če na razstavnem
prostoru svoje izdelke prodaja podjetje ali
ustanova, ki ni najemnik tega razstavnega
prostora, predsednik Upravnega odbora 37. SKS,
po odločitvi Upravnega odbora, razstavni prostor
najemniku odvzame.
Razstavni artikli
Razstavljeni so lahko vsi založniški proizvodi in
tiskano gradivo ter tudi ovojnine in drugi izdelki,
potrebni za publikacije, avdiovizualne in
računalniške medije.

Razstavljavci lahko svojo prodajo in promocijo
izvajajo izključno na svojem razstavnem prostoru.
Deljenje letakov in gradiva ter vse druge
aktivnosti zunaj razstavnih prostorov na
Slovenskem knjižnem sejmu niso dovoljeni.
Razstavljavcem bo na voljo plačljiva promocija,
cenik bodo prejeli konec oktobra 2021.

3.3 Organizator ne izvaja cenzure, vendar publikacije na
sejmu ne morejo biti razstavljene, če slovenska
zakonodaja, sodišče ali sodna odločba druge
države, veljavna tudi v Sloveniji, prepoveduje
izdelavo, distribucijo ali uvoz tovrstnih publikacij.
Analogno velja določba tudi za obiske in nastope
fizičnih oseb v spremljevalnem programu sejma.
4.
4.1

Prijave in dodelitev razstavnih prostorov
Prijavite se lahko izključno na spletni strani
www.knjiznisejem.si do 30. junija 2021. Oddajo
prijave lahko uspešno opravijo le razstavljavci, ki
preberejo in sprejmejo vsebino razpisa s pravili in
pogoji za sodelovanje na 37. Slovenskem knjižnem
sejmu.
Prijave razstavljavcev, ki nimajo poravnanih
obveznosti s 36. Slovenskega knjižnega sejma (ali
prejšnjih sejmov), ne upoštevamo.

4.2

Prednost pri dodeljevanju razstavnega prostora
imajo člani ZKZK, ki stalno sodelujejo na
Slovenskem knjižnem sejmu in jim založništvo
predstavlja temeljno dejavnost ter imajo
poravnane vse obveznosti.
Vljudno vas opozarjamo, da razstavljavcev, ki
nimajo poravnanih obveznosti s predhodnih SKS,
ne bomo upoštevali.
Organizatorja si pridržujeta pravico, da želje
razstavljavcev prilagodita prostoru, ki je na voljo.

4.3 Septembra 2021 bo Upravni odbor 37. Slovenskega
knjižnega sejma vsem prijavljenim razstavljavcem
poslal potrditev umeščenosti in velikosti
razstavnega prostora. Pritožbe zoper dodeljeni
prostor so mogoče v osmih dneh. Če v tem času
ne prejmemo pisne pritožbe, velja, da se
razstavljavec strinja z dodeljenim prostorom. Po
preteku osemdnevnega roka razstavljavci
prejmejo predračun za najem prostora in vpis v
katalog.
4.4 Prijavljeni razstavljavci lahko brezplačno odpovejo
razstavni prostor v največ osmih dneh po prejetju
potrditve o njihovi dodelitvi. Po tem datumu
morajo ob odpovedi v celoti plačati najem
razstavnega prostora. Če organizatorjema ob
odpovedih
po
mogočem
brezplačnem
odpovednem roku uspe najti drugega
razstavljavca,
tistemu,
ki
odpoveduje

sodelovanje, organizatorja
vrednosti najema.

povrneta

90

%

4.5 Strinjanje s pogoji in pravili ter potrditev prijave ne
veljata kot potrditev želene velikosti in
umeščenosti razstavnega prostora. Potrditev
udeležbe, prizorišča in velikosti razstavnega
prostora razstavljavci prejmejo oktobra 2021 na
elektorski naslov, naveden v prijavi.
4.6

Razstavljavci, ki na sejmu kršijo pravilnik, ob
morebitni prijavi na naslednji sejem ne morejo
uveljavljati
prednosti
pri
dodeljevanju
razstavnega prostora (na podlagi stalnosti),
ampak so obravnavani kot novi razstavljavci.

4.7

Vsa razstavna oprema in razstavni produkti so
lahko postavljeni samo na dodeljenem
razstavnem prostoru. Elementi zunaj razstavnega
prostora in na prehodu (panoji, regali, knjige,
table, zastave ipd.) morajo biti ob neupoštevanju
pravila na poziv organizatorjev takoj odstranjeni.

5.

Elektronski katalog razstavljavcev
Katalog razstavljavcev izide v elektronski obliki,
vpis vanj pa je obvezen za vse nosilce razstavnih
prostorov in njihove morebitne sorazstavljavce. V
katalogu so objavljeni opisi razstavljavcev in
sorazstavljavcev, ki tekst za objavo vnesejo v
spletno prijavo.

6.

Razstavne konstrukcije
Oprema in postavitev razstavnih konstrukcij
morata biti v skladu s tehničnimi navodili, ki jih
prejmejo vsi razstavljavci po obvestilu o dodelitvi
razstavnih prostorov ali predračunu za najem
razstavnih
prostorov. Razstavljavci
lahko
postavijo svoje razstavne konstrukcije le v okviru
zakupljenega prostora. Ob kršitvah določil o
postavitvi razstavnih konstrukcij organizatorja
lahko ukrepata in spremenita postavitev na
sejmu, morebitne nastale stroške zaradi teh
sprememb pa nosi kršitelj.

7.
7.1

Plačilni pogoji
Pravico do popusta Zbornice knjižnih založnikov in
knjigotržcev pri GZS lahko član uveljavi le, če
ima do Zbornice poravnane vse obveznosti
(članarino in druge storitve). Če prijavljeni
razstavljavec že ima račun ali predračun s

Upravni odbor 37. Slovenskega knjižnega sejma

popustom, do katerega ni upravičen, prejme nov
račun ali predračun.
7.2

Prijavljeni razstavljavci v oktobru 2021 prejmejo
predračun za plačilo najema praznega
razstavnega prostora in vpis v katalog
razstavljavcev. Rok plačila je 15.10.2021. Vsem
razstavljavcem, ki do takrat ne poravnajo
predračuna za najem praznega prostora in
vpisnine, lahko Upravni odbor odvzame prostor
in ga dodeli založnikom, ki zamudijo rok prijave ali
želijo zakupiti dodaten razstavni prostor. Če
razstavljavec do 5. oktobra 2021 ne prejme
predračuna za najem praznega prostora in vpisa v
katalog, je dolžan o tem nemudoma obvestiti
organizatorja.

7.3

Pri vseh naročilih za razstavno opremo in
priključke, naročene po 17. 11. 2021, bomo na
osnovno ceno obračunali 20-odstotni pribitek.

8.

Varovanje
Vsak razstavljavec je dolžan sam poskrbeti za
zavarovanje predmetov proti požaru, izgubi, kraji
ali poškodbi. Cankarjev dom bo poskrbel za fizično
varovanje razstavnih prostorov v času, ko je
prireditev zaprta. Med pripravo in pospravljanjem
razstave je varovanje v izključni pristojnosti
razstavljavca.

9.

Neupoštevanje pogojev in pravil za sodelovanje
Organizatorja si pridržujeta pravico, da
razstavljavca izključi s sejma zaradi neupoštevanja
pravil navkljub opozorilom ali zaradi vnovičnega
kršenja pogodbenih določb, zaradi česar je bil že
opozorjen na prejšnjih sejmih. Ob hudih kršitvah
lahko organizatorja razstavljavcu odvzameta
pravico do udeležbe na prihodnjih sejmih.
Namesto izključitve imata organizatorja pravico
razstavljavcu prisoditi globo v višini do 50 %
najemnine za stojnico.

10.

Pritožbe razstavljavcev
Vse pritožbe ali zahtevki razstavljavcev morajo biti
v pisni obliki poslani na naslov organizatorjev
najpozneje zadnji dan sejma, po koncu sejma
pritožb ne bomo več sprejemali.

11.

Spori
Morebitne spore rešujeta pogodbeni stranki
sporazumno, sicer pa je za takšne primere
pristojno Sodišče v Ljubljani.

