Splošni pogoji sodelovanja na čokoladnem sejmu
Čokoljana – Prestolnica v objemu čokolade
15. oktober 2022

1. Člen
Izpolnjena prijavnica, ki jo posamezno podjetje pošlje, velja kot pogodba. Z njo
se podjetje zavezuje, da se v celoti strinja s priloženimi pogoji sodelovanja.
Prijavnico izpolni ponudnik preko spletne strani do navedenega roka organizatorju
čokoladnega sejma. Ponudnik mora prijavnico izpolniti v celoti s pravilnimi podatki.
Cene, ki veljajo ob sodelovanju so v celoti navedene v 2. členu splošnih pogojev. Ob
prijavi mora ponudnik navesti, koliko prodajnih mest potrebuje in sporočiti v kolikor
ima kakšne posebne zahteve/potrebe. V kolikor ponudnik teh zahtev/potreb ne
sporoči se upošteva, kot da posebnih zahtev/potreb nima in jih ne potrebuje.

2. Člen
Prijave potekajo v dveh prijavnih rokih:
1. Prijavni rok 15.5.-1.6.2022
2. Prijavni rok 1.7.2022 do zapolnitve mest
Cenik po prijavnih rokih:
Rok za
prijavo

15.5.-1.6.2022

1.7.2022 - do zapolnitve mest

Cena/stojnico

220eur + DDV za eno stojnico

250eur + DDV za eno stojnico

El. priključek

30eur + DDV

30eur + DDV

Navedene cene veljajo za ENO stojnico.
Navedene cene vključujejo tokovino in zagotovitev ENEGA električnega priklopa v
neposredni bližini prodajnega mesta ponudnika.
Dodatne podaljške si priskrbi ponudnik sam.

3. Člen
Na posamezni stojnici ponudnik ponuja:
1. Čokoladne izdelke in degustacije po poljubni ceni,
2. pripomočke, knjige, oblačila, hrano in druge proizvode, ki imajo očitno
povezavo s tematiko sejma.
Vsak ponudnik mora priskrbeti cenik z opisom lastne ponudbe, ki mora biti
postavljen na vidnem mestu med celotnim programom dogodka. Organizator ni
odgovoren za varnost izdelkov ponudnika.

4. Člen
Organizator zagotovi vsakemu sodelujočemu napeljavo elektrike do stojnice, če jo le
ta potrebuje. Zato je pomembno, da ob izpolnitvi označi, da potrebuje elektriko za
poslovanje na stojnici. Strošek električnega priključka se obračuna dodatno, 30eur +
DDV / priključek.

5. Člen
Lokacijo razstavnega prostora oziroma postavitev stojnic izbere organizator sejma.
Razporeditev stojnic najdete na spletni strani www.mojacokolada.si/cokoljana.
Organizator si pridržuje pravico do naknadne spremembe razstavnega prostora. Za
vsak dodatek ob prodajnem mestu je potrebno pridobiti predhodno soglasje
organizatorja prireditve.

6. Člen
Ponudnik lahko prične z urejanjem razstavnega prostora ob 6:00 na dan dogodka.
Prodajati začne lahko, ko ima vse pripravljeno. Dogodek se uradno prične ob 8:00.
Prav tako mora biti razstavni prostor v celoti pripravljen 30 minut pred pričetkom
uradnega programa, do 7:30.

7. Člen

Poslovanje na stojnici poteka preko prijavljenega podjetja. Podjetje mora poskrbeti
za prodajno osebje in pravilno izdajanje računov. Vsi ponudniki na prodajnih mestih,
ki bodo izvajali neposredno prodajo, si morajo zagotoviti davčno blagajno oz. morajo
poskrbeti za ustrezno izdajo računa (vezana knjiga računov). Čokoladni sejem
Čokoljana ne posluje z vrednostnimi kuponi.

8. Člen
Vrednosti posameznih sladkih izdelkov, ki jih ponudnik prodaja obiskovalcem, morajo
biti označene na vidnem mestu na prodajnem mestu (objavljen CENIK).

9. Člen
Ponudnik se obvezuje, da bo na svojem razstavnem prostoru prisoten skozi celoten
potek čokoladnega sejma. V kolikor ponudnik na svojem razstavnem/prodajnem
prostoru ni prisoten v času sejma (najmanj od 10:00-18:00) se mu obračunajo stroški
namerne povzročitve slabe reklame v višini 200,00 € + DDV / stojnico.

10. Člen
Na čokoladnem sejmu, se bodo uporabljale zgolj
Ljubljana.

stojnice, ki so v lasti tržnice

11. Člen
Vsak ponudnik mora poskrbeti za red in čistočo na svoji stojnici ter v njeni
neposredni bližini. Če ponudnik povzroči kakršnokoli škodo na stojnici in/ali v okviru
sejma, krije vse neposredne in posredne stroške sam. V primeru uporabe grelnikov
in podobnih naprav, ki lahko poškodujejo les stojnice ali vplivajo na varnost
udeležencev mora podjetje sam zagotoviti primerno zaščito stojnice in okolice.
Uporaba lastne opreme mora biti potrjena s strani organizatorja. Enako velja za
uporabo promocijskih stojal in transparentov. V primeru nepravilne uporabe opreme

in/ali promocijskih stojal ter transparentov lahko organizator sejma v času sejma le-te
stvari tudi odstrani.

12. Člen
V kolikor se prireditev časovno premakne, skrajša, podaljša ali prostorsko preuredi,
ponudniki niso upravičeni do povračila škode ali vrnitve vplačane uporabnine ter
varščine za sodelovanje. V kolikor prireditve ni mogoče izvesti iz razlogov, za katere
organizator ne odgovarja (višja sila, naravna katastrofa) in prireditev v celoti odpade,
bo organizator vrnil ponudniku že vplačana sredstva v celoti.

13. Člen
Odjave s strani ponudnika niso zaželjene, vračil denarja za kasnejše odpovedi s
strani ponudnika ni. V primeru izrednih razmer si bosta tako organizator, kot tudi
ponudnik prizadevala za ustrezno reševanje razmer.
V kolikor na dan dogodka ponudnik ne pride je vseeno dolžan poravnati strošek
najema razstavnega prostora.

14. Člen
Plačilo za najem stojnice mora ponudnik poravnati pred prireditvijo po ceni, ki je
navedena v prijavnici, in sicer najkasneje do 1.9.2022. Po oddaji prijavnice in njeni
potrditvi s strani organizatorja prejme prijavitelj račun po elektronski pošti s
specifikacijo naročenih storitev, ki ga mora poravnati do datuma plačila navedenega
na računu. V primeru, da ponudnik ne poravna obveznosti v navedenem roku,
izgubi pravico do prodajnega mesta na Čokoljani.

15. Člen
V ceno najema stojnice ni vključen osnovni električni priključek (220 V) za priključitev
davčne blagajne. Električni priključek se zaračuna posebej - 30eur + DDV /
priključek. V primeru, da ponudnik v prijavnici ne označi in naroči dodatnih električnih
priključkov, mu jih organizator na dan prireditve ni dolžan zagotavljati. Cena je

navedena v prijavnici in vključuje tokovino in zagotovitev ENEGA električnega
priklopa v neposredni bližini prodajnega mesta.

16. Člen
V primerih, ko:
1. ponudnik na prodajnem mestu ni prisoten za čas prireditve,
2. ponudnik vrne prodajno mesto poškodovano ali uničeno zaradi malomarnosti
3. ponudnik poleg sladkih izdelkov v večji meri ponuja tudi ostale izdelke, ki na
prireditev ne sodijo (npr. klobase, salame, siri, olja..) - velja zgolj v primeru, da
prostor prodaje ostalih izdelkov zasede več kot 50% stojnice.
4. Ponudnik na prodajnem mestu ne ločuje odpadkov po 18. Členu Uredbe o
odpadkih (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7011)
se mu zaračuna dodatnih 200,00 € + DDV.

17. Člen
Organizator prireditve ima ob prijavi pravico zahtevati od ponudnika:
1. Obrtno dovoljenje oziroma registracijo z odločbo pristojnega organa, da so
izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za opravljanje dejavnosti;
2. Ustrezno soglasje pristojnega zdravstvenega in veterinarskega inšpektorata,
ker bo ponudnik na prireditvi opravljal promet z živili in s predmeti splošne
rabe, degustacije živil ali demonstracijo predmetov splošne rabe oz. gostinsko
dejavnost.
Organizator prireditve ima pravico odpovedati sodelovanje ponudnika na prireditvi,
če ne dostavi zahtevanih dokumentov. Organizator ne odgovarja za kazni, ki jih
prejmejo ponudniki s strani pristojnih organov v nobenem primeru, zato morajo
ponudniki na stojnicah razpolagati z vsemi ustreznimi in veljavnimi dovoljenji za
opravljanje prodaje in drugih vsebin v okviru najete stojnice. Prodaja živil in njihova
priprava mora biti v skladu s pravili HACCP.
18. Člen
Organizator prireditve lahko kadarkoli in komurkoli prepove oz. odpove sodelovanje
na prireditvi brez dodatnih obrazložitev. V kolikor je ponudnik že vplačal uporabnino
se mu ta vrne na TRR v najmanj 30 dneh od odpovedi sodelovanja. V primeru, da

organizator ponudniku odpove sodelovanje na dan prireditve zaradi neupoštevanja
pravil sodelovanja, ponudnik ni upravičen do vračila uporabnine.
19. Člen
Vse določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na razstavljalce, veljajo enako tudi za
prodajalce in druge udeležence na stojnicah.
20. Člen
Vse nastale spore med ponudnikom in organizatorjem bosta ponudnik in organizator
poizkusila sporazumno rešiti. Če le to ne bi bilo mogoče, je za reševanje težav
pristojno okrožno sodišče v Ljubljani.
21. Člen
Ponudnik se zavezuje, da bo ob koncu sejma organizatorju sporočil okvirni prihodek
na stojnico. Podatke potrebujemo izključno samo za statistično analizo in le-ti ne
bodo nikjer objavljeni ali posredovani komurkoli.
22. Člen
Organizator si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev. V primeru
spremembe bo ponudnik pravočasno obveščen o spremembi.
23. Člen
Ponudnik, ki bo sodeloval na čokoladnem sejmu mora vsako naknadno spremembo
sporočiti organizatorju sejma. Prošnje za kakršnokoli spremembo, glede sodelovanja
lahko pošlje na poštni naslov info@mojacokolada.si Ostale informacije o sami
prireditvi najdete na spletni strani www.mojacokolada.si/cokoljana.
24. Člen
Za dodatne informacije lahko ponudniki pokličejo ali pišejo na info@mojacokolada.si
Kontaktna oseba za ponudnike je Nastja Gregorič, 070/222-555.

Organizator prireditve: Moja Čokolada d.o.o.

