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NAVODILA ZA SODELUJOČE

Sodelujoči/razstavljavec mora s podatki v teh navodilih seznaniti izvajalca postavitve razstavnoprodajnega prostora (montaža, demontaža) ter osebje, prisotno na razstavno-prodajnem prostoru
v času trajanja sejma

1 SPLOŠNA ORGANIZACIJA
1.1 Plačilo participacije na dogodku
Plačilo sodelovanja bo možno tudi na recepciji v mali dvorani B2 (Gospodarsko razstavišče) in sicer v
četrtek 12. marca med 16.00 in 18.00 uro, ter v petek 13. marca med 7.00 in 9.00 uro. V kolikor ne
boste participacije poravnali do petka do 9.00 ure ne boste mogli sodelovali na prireditvi.

1.2 Urnik vstopa za razstavljavce - PRIPRAVA PROSTOROV
Datum
četrtek, 12. marec 2020

Za sodelujoče

Za obiskovalce

16.00–18.00

/

(samo po predhodnem dogovoru z organizatorjem)

petek, 13. marec 2020

7.00–19.30

9.00–19.00

sobota, 14. marec 2020

8.00–17.00

9.00–17.00

2 DOSTOP NA SEJEM
2.1 Vstopnina
CENE VSTOPNIC
 dnevna vstopnica (omogoča enkraten
vstop na sejem)
 otroci do 14. leta starosti in invalidi

5,00 EUR
brezplačno

V ceno je vključena cena vstopnice in katalog prireditve.
PRODAJA VSTOPNIC
Nakup vstopnic bo možen na blagajnah Gospodarskega razstavišča.



petek, 13. marec 2020
sobota, 14. marec 2020

8.30–18.30
8.30–16.00

2.2 Zapestnice za sodelujoče
Dvig zapestnic, ki veljajo kot izkaznice in sodelujočemu trgovcu omogočajo vstop na sejmišče v času,
preden je prireditev odprta za obiskovalce, bo mogoč na recepciji v mali dvorani (B2) Gospodarskega
razstavišča (Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana) od četrtka, 12. marca 2020, od 16.00 ure dalje.
Zapestnice boste prav tako potrebovali za postavitev vašega prostora. Zapestnice bodo vsak dan
različne barve in jih boste morali prevzeti vsak dan posebej, ko boste vstopali na prireditev. Število
zapestnic, ki vam pripada glede na število miz:
-

1-2 mize – 2 zapestnici
2-4 mize: 3 zapestnice
4-6 miz: 5 zapestnic
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-

6 miz naprej: 7 zapestnic

Dodatno zapestnico lahko dobite izključno ob predhodnem dogovoru z organizatorjem, dvig
dodatnih zapestnic na recepciji ne bo mogoč. Dodatne in izgubljene zapestnice se bodo
zaračunavalo po 5,00 EUR.
Recepcija na voljo za dvig zapestnic bo odprta po naslednjem urniku:
 v četrtek, 12. marca 2020, od 16.00 do 18.00 ure,
 v petek, 13. marca 2020, od 7.00 do 18.00 ure in
 v soboto, 14. marca 2020, od 8.00 do 15.00 ure.

2.4 Dovolilnice za dostavo
Sodelujoči prejmejo dovolilnice za dostavo (npr. blaga) preko elektronske pošte teden dni pred
začetkom dogodka. Dostavna vozila se lahko zadržijo na dostavnih površinah največ 30 minut. V
primeru neupoštevanja tega določila bo vozilo odstranjeno na stroške sodelujočega.

2.5 Parkirišča
Sodelujočim na Collecti je na voljo omejeno število oštevilčenih parkirnih prostorov na območju
Gospodarskega razstavišča, znotraj ograje. Razpolagamo s 20 t. i.» VIP parkirišči« ob Stekleni
dvorani/ C– neposredni vhod z Dunajske ceste. Cena teh parkirnih prostorov (za ves čas trajanja
sejma) je 36,89 EUR (DDV ni vključen v ceno) in jih je mogoče zakupiti s pomočjo priloženega
Obrazca 2 (najdete ga v prilogi).
Za sodelujoče in obiskovalce so poleg navedenega VIP parkirišča na voljo tudi parkirni prostori v
neposredni bližini Gospodarskega razstavišča (oglejte si spodnji zemljevid), in sicer na Vilharjevi,
Železni, Linhartovi, Valjhunovi in ob Dunajski cesti pred IPH centrom ter v parkirni hiši Bežigrajski
dvor (približno 500 m od sejmišča).
Slika: Zemljevid parkirišč in lokacija Gospodarskega razstavišča

Opomba: Lokacija Gospodarskega razstavišča je označena z rdečo barvo.
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3 MONTAŽA/DEMONTAŽA IN VZDRŽEVANJE RAZSTAVNIH PROSTOROV
3.1 Montaža
Montaža razstavno-prodajnih prostorov bo potekala v četrtek, 12. marca 2020, med 16.00 in 18.00
uro, in v petek, 13. marca 2020, med 7.00 in 9.00 uro.
Vsi razstavno-prodajni prostori morajo biti postavljeni v petek, 13. marca 2020, do 9.00 ure, ko
bodo ustrezne tehnične službe in Proevent d. o. o. opravili tehnični pregled miz in razstavnoprodajnih prostorov. Prisotnost odgovorne osebe sodelujočega in izvajalca na razstavno-prodajnem
prostoru je v času pregleda obvezna, razen v primeru predhodnega pravočasnega dogovora z
organizatorjem.

3.2 Demontaža
Odvoz razstavnih eksponatov je predviden takoj po zaključku sejma, torej v soboto, 14. marca
2020, med 17.00 in 20.00 uro. Odvoz razstavne opreme pred to uro ni dovoljen.
Demontaža razstavno-prodajnih prostorov je dovoljena šele po odstranitvi razstavnih eksponatov oz.
prej, če to zahteva narava odstranitve eksponatov. Sodelujoči oz. izvajalec na razstavno-prodajnem
prostoru je dolžan po prireditvi odstraniti izven lokacije Gospodarskega razstavišča aranžerski
material ter vse ostanke konstrukcije (iverne plošče, plastični in kovinski ostanki, ostanke lepilnega
traku...). Razstavno-prodajni prostor je potrebno predati reditelju – gospodarju dvorane – v
enakem stanju, kot ga je sodelujoči prevzel. Promet z vozili ni dovoljen po prehodih in razstavnih
površinah.

3.3 Dovoz blaga na sejmišče
Za dostavo blaga in eksponatov na razstavno-prodajni prostor ter njihovo odstranitev morajo
poskrbeti sodelujoči sami.
a) v času montaže
Dovoz blaga z Dunajske je dovoljen z veljavno dovolilnico v četrtek, 12. marca 2020, med 16. in 18.
uro. Dovoz blaga na sejmišče po tej uri ne bo več mogoč.
b) v času sejma
Dovoz blaga v dvorane sejmišča je dovoljeno z veljavno dovolilnico v petek 13. marca 2020, med
7.00. in 9.00. uro in v soboto 14. marca 2020, med 8.30 in 9.00 uro. Dovoz blaga na sejmišče po tej
uri ne bo več mogoč.
Dostavna vozila se lahko zadržijo na dostavnih površinah največ 30 minut. V primeru
neupoštevanja tega določila bo vozilo odstranjeno na stroške sodelujočega.

3.4 Delovni čas tehnične recepcije
Recepcija bo organizirana v mali dvorani (B2), in sicer:
 v četrtek, 12. marca 2020, med 16.00 in 18.00 uro;
 v petek, 13. marca 2020, med 7.00 in 18.00 uro;
 v sobota, 14. marca 2020, med 8.00 in 16.00 uro.
Telefonska številka tehnične recepcije: 01 300 32 18
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3.5 Elektrika
Način zaščite (proti udarcu električnega toka) pred posrednim dotikom s samodejnim odklopom
napajanja na Gospodarskem razstavišču je “TN-S” sistem. Navedenemu sistemu zaščite se morajo po
tehnični plati prilagoditi vsi uporabniki električne energije, brez izjeme. Po odprtju sejma na elektroenergetskih inštalacijah ne sme biti nobene spremembe. V nasprotnem primeru ne zagotavljamo
varnosti in kvalitete električnih inštalacij in njihove dobave.
Priklop električnih porabnikov, ki vsebujejo odprta grelna telesa kot so kuhalniki, kaloriferji in
podobni aparati, ni dovoljen!
Tehnični sektor ne prevzema odgovornosti za poškodbe naprav ali programskih orodij sodelujočega,
ki nastanejo zaradi izpada električne energije. Električne porabnike, ki niso last organizatorja,
sodelujoči priključi na električno omrežje sam, vendar morajo biti ti porabniki zaščiteni proti
radiofrekvenčnim motnjam.

3.6 Varovanje razstavno-prodajnih prostorov
Vsak sodelujoči je dolžan sam poskrbeti za zavarovanje predmetov proti požaru, izgubi, kraji ali
poškodbi, skladno z 10. členom Pogojev sodelovanja na Collecti 2020 obrazca PRIJAVNICA IN
POGODBA (oz. ePrijavnica), ki ga je podpisal oz. elektronsko oddal. V primeru, da si ne zagotovite
ustreznega zavarovanja svojih stvari, na razstavno-prodajnih prostorih ne puščajte stvari večje
vrednosti.

3.7 Protipožarna varnost in varnost pri delu
Sodelujoči morajo upoštevati pravila protipožarne varnosti in varnosti pri delu, skladno z 9. členom
Pogojev sodelovanja na Collecti 2020 obrazca PRIJAVNICA IN POGODBA (oz. ePrijavnica),, ki so ga
podpisali oz. elektronsko oddali.

3.8 Omejitve











V prireditvenih prostorih kajenje ni dovoljeno.
V prireditvenih prostorih ni dovoljeno lepljenje po stenah izven lastnega razstavnoprodajnega prostora oziroma na zunanje stene. Morebitni kršitelji bodo morali poravnati
stroške čiščenja in povzročene škode.
Organizator ne zagotavlja skladiščnih prostorov, zato morajo sodelujoči embalažo po
postavitvi razstavno-prodajnih prostorov samostojno odstraniti na lastne stroške.
Sodelujoči morajo samostojno poskrbeti za odvoz odpadkov, ki bodo ostali po postavitvi
razstavno-prodajnih konstrukcij, v nasprotnem primeru bo organizator zaračunal stroške
čiščenja.
Maksimalna višina razstavno-prodajnih prostorov je 2,5 metra.
Sodelujoči finančno odgovarja za škodo, povzročeno na inventarju dvoran in razstavnoprodajnih prostorov, za katero organizator ugotovi, da je nastala v času prireditve.
Med sejmom s svojo opremo ne smejo blokirati zasilnih izhodov in protipožarnih hidrantov.
Žaganje, brušenje, barvanje in vse druge aktivnosti, ki povzročajo prah in hrup so na
Gospodarskem razstavišču strogo prepovedane.
Sankcionirana bo vsaka oblika nedovoljene promocije, ki ne bo v skladu z navodili
organizatorja in pravilnikom prireditve.
Organizator zagotavlja le osnovno razsvetljavo v dvoranah, v primeru, da potrebujete
dodatno razsvetljavo, si le to zagotovite preko tehničnega servisa na recepciji.
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3.9 Opozorila














Obveščamo vas, da pri vašem pristojnem državnem organu preverite ali so predmeti, ki jih
želite razstavljati oz. prodajati v RS, predmeti nacionalne kulturne dediščine ter si za njihov
izvoz – iznos pridobite ustrezno dovoljenje.
Sodelovanje na sejmu ne bo mogoče brez podpisanih in plačanih pogodbenih obveznosti o
sodelovanju.
Zadnji rok plačila razstavno-prodajnih prostorov je 6. marec 2020.
Internetni in električni priključek si obvezno predhodno naročite preko obrazcev, ki jih
najdete v prilogi (Obrazec 2), saj je cena naknadno (v času prireditve) naročenih priključkov
30 % višja.
Za naročilo dodatnega oz. močnejšega priključka je prav tako kakor vse ostale priključke in
dodatno opremo potrebno naročiti predhodno.
Vsak sodelujoči je dolžan skrbeti za čistočo znotraj in v okviru svojega razstavno-prodajnega
prostora. V nasprotnem primeru bo dodatno čiščenje zaračunano.
Vsi sodelujoči, ki boste na svojem razstavno-prodajnem prostoru izvajali preglasno glasbo in
tako motili ostale sodelujoče, vam bo po dveh opozorili odvzet dovod električne energije.
Toaletni prostori se nahajajo v kletnih prostorih.
Na prireditvi je prepovedano vsakršno deljenje ali prodajanje drobljive hrane npr.: kokice,
čips, smoki, arašidi …
Podiranje razstavno-prodajnih prostorov se prične v soboto 14. marca 2020 (med 17. in 20.
uro).
Prisvajanje opreme iz drugih razstavno-prodajnih prostorov NI dovoljeno in bo primerno
sankcionirano.
Za vse ostale oblike sodelovanja se smiselno uporabljajo Navodila za sodelujoče ter Pogoji
sodelovanja in opozorila organizatorja zapisana v Vabilu k sodelovanju in prijavnici 14.
Mednarodnega sejma zbirateljstva Collecta.
Navodila za sodelujoče najdete tudi v elektronski verziji na www.collecta.si (pod rubriko Za
sodelujoče).

3.10 Predpisi o opremi razstavno-prodajnega prostora
Konstrukcije, instalacije, elementi opreme, dekoracije ter demonstracije na razstavno-prodajnih
prostorih ne smejo kvariti splošnega izgleda sejemske prireditve in ne smejo motiti sosednjih
razstavno-prodajnih prostorov ali obiskovalcev.

3.11 Višina in oprema razstavno-prodajnih prostorov
Za razstavno-prodajne prostore, ki so višji od 2,5m, mora sodelujoči pridobiti pisno soglasje
organizatorja.
Načrti takšnih razstavno-prodajnih prostorov morajo biti posredovani organizatorju in potrjeni 10 dni
pred začetkom postavitve. Sodelujoči, ki postavijo pregradne stene oz. eksponate nad dovoljeno
višino, se morajo o tem dogovoriti s sosednjimi razstavljavci. Za razstavne prostore v dveh nivojih
(galerija) je potrebno v odobritev posredovati načrt in statični izračun najkasneje 10 dni pred
pričetkom montaže.
Vsak poseg sodelujočih v konstrukcijo objektov (vrtanje, barvanje, itd.) je prepovedan.

3.12 Minimalna oprema razstavnega prostora (ne velja za zakupnike miz, kot oblike
predstavitve)
Minimalna oprema razstavno-prodajnega prostora je obvezujoča in obsega, postavitev sten, viden
napis z nazivom sodelujočega, promocijski pult, mizo in dva stola.
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3.13 Višina talnega podesta
Sodelujoči lahko postavijo talni podest visok max. 12cm. Robovi so lahko nagnjeni. Predvidena pa
mora biti klančina za invalide.

3.14 Višina dekoracije iz rož in drugih rastlin
Vsako dekoracijo iz rož in rastlin, ki presegajo višino 1,65m, je potrebno vnesti v dokument,
predložen organizatorju.

3.15 Razdalje od prehodov
Razstavni eksponati in korita za rože so lahko postavljeni do roba razstavno-prodajnega prostora.
Informacijski pulti morajo biti odmaknjeni od prehodov in sosednjih razstavno-prodajnih prostorov
najmanj 1m.

3.16 Prehodi k zasilnim izhodom
Če preko razstavno-prodajnega prostora sodelujočega vodi prehod do zasilnega izhoda in/ali
hidrantov, mora biti prehod ne glede na rešitev, ki jo sodelujoči izbere, jasno razpoznaven ter
dostopen. O ustreznosti le-tega presoja varnostno-požarna služba Proeventa.

3.17 Ločevanje in odvoz smeti ter čiščenje razstavno-prodajnega prostora
Čiščenje razstavnih prostorov in eksponatov s strani razstavljavcev je dovoljeno vsak dan trajanja
sejma med 8. in 8.45. uro. Po tem času morajo vsi čistilci zapustiti razstavne prostore (vstop lastnih
čistilnih servisov je možen na podlagi dovolilnic, ki jih prejmete na recepciji).
Razstavljavec je dolžan odpadke ločevati vsak dan v postavljene koše, ki se nahajajo na prehodih
dvoran (steklo, embalaža, organski odpadki in papir). Odvoz smeti je organiziran v večernih urah.
Vendar ti koši niso namenjeni za odpadke, ki nastanejo pri montaži/demontaži razstavnih stojnic
(plastična folija, stiropor, leseni odpadki, iverke, kovinski odpadki, ter drugi odpadki
montaže/demontaže). Navedene odpadke je potrebno dostavljati na deponijo Gospodarskega
razstavišča, ki se nahaja pod nadstrešnico ob Vilharjevi cesti – iverke in les, karton in papir, stiropor,
plastična folija in kosovni odpadki, kamor sodijo tudi preproge ter mešani odpadki (npr. pometnine).
Vse odpadke je potrebno ustrezno ločiti. V primeru, da razstavljavec prireditve odpadkov ne ločuje
ustrezno, ga lahko organizator kaznuje (5.000,00 EUR kazni) in nanj prenese morebitne stroške
dodatnega ločevanja ter inšpekcijskih sankcij. Pri demontaži preprog je le-te treba pred dostavo na
deponijo zviti.

3.18 Predpisi o razstavnih eksponatih
Razstavljeni so lahko samo predmeti, ki so navedeni v Prijavi in pogodbi in so v skladu z razstavnim
programom sejma. Prireditelj lahko zahteva odstranitev neprijavljenih eksponatov. Dovoljena
obremenitev tal je 1000 kg/m2.

4 ADMINISTRACIJA IN ZAKONSKA DOLOČILA
4.1 Carinske formalnosti in špediterske storitve
Informacije o poteku carinskih formalnosti daje Carinska uprava RS: telefon: 01 478 38 00.
Sodelujoči, ki imajo ATA Carnet, urejajo carinske formalnosti na mejnem prehodu.
Podrobnejše informacije o špediterskih storitvah dobite na naslovu: INTEREUROPA, Letališka cesta
35, 1000 Ljubljana, tel.: 01 586 85 41, fax: 01 586 85 49.
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4.2 Tehnične storitve (tehnični priključki, ureditev razstavnega prostora)
Vse potrebne informacije v zvezi s tehničnimi storitvami (elektrika, telefon) in ureditvijo razstavnoprodajnega prostora dobite pri Timu Trojarju Vidmarju (tel. 01 300 32 18, tim.trojarvidmar@proevent.si).
Nekateri osnovni elementi ponudbe so predstavljeni tudi v prilogi teh navodil, kjer boste našli tudi
obrazce za naročilo dodatne opreme ali tehničnih priključkov (Obrazec 2). Poleg tega so obrazci
dostopni na spletni stran pod rubriko Za sodelujoče.
V primeru tehničnih okvar na razstavnem prostoru mora razstavljavec zagotoviti popravilo pri svojem
izvajalcu razstavnega prostora.

4.3 Direktna prodaja
Direktna prodaja na sejmu je dovoljena. Sodelujoči, ki izvajajo direktno prodajo, morajo biti
registrirani za prodajo na drobno ter se prilagoditi minimalnim pogojem za izvajanje prodaje na
razstavnem prostoru.
Razstavljavci, ki bodo na razstavnem prostoru opravljali promet z živili (gostinci ipd.), si morajo
priskrbeti ustrezna poprejšnja soglasja (če jih še nimajo) Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 22, Ljubljana (tel.
01/ 300 13 00).

5 PREVOZ IN RESTAVRACIJE
5.1 Prevoz z železnico in avtobusi
Za skupinske obiske iz oddaljenih krajev priporočamo uporabo železnice (www.slo-zeleznice.si) ali
Ljubljanskega potniške prometa LPP (www.lpp.si). Glavna železniška ter avtobusna postaja se
nahajata neposredno ob Gospodarskem razstavišču.

5.3 Restavracije
V času prireditve bo na prostoru Gospodarskega razstavišča obratovala sejemska kavarna v dvorani
B2. Ponudniki toplih obrokov se nahajajo v okolici Gospodarskega razstavišča.

6.3 Hotelske namestitve v času sejma
V okolici sejmišča je več hotelskih namestitev, v nadaljevanju je predstavljenih zgolj nekaj:
ANTIQ PALACE, Small Luxury Hotels of the World
Locirana na ekskluzivni in mirni lokaciji v srcu starega mestnega jedra Ljubljane, ta nekdanja
rezidenca iz 16. stoletja ponuja butične suite, prostorne apartmaje ter najsodobnejši wellness in spa
center.
Austria Trend Hotel Ljubljana
Od središča mesta je oddaljen le dva kilometra. Zaradi svoje lege je odlično izhodišče za vse goste,
tako za poslovne kot tudi za goste, ki želijo kakovostno preživeti prosti čas. V hotelu boste našli vse
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prednosti sodobno zasnovanega hotela vrhunske kategorije: odlično vzdušje, izredno udobje bivanja
in pridih mednarodnosti.
Best Western Premier Hotel Slon
Hotel se ponaša s 450 letno tradicijo in združuje udobno nastanitev in vrhunsko kulinariko na odlični
lokaciji v središču mesta.
City hotel Ljubljana
Prenovljen hotel s 3*** v centru mesta z udobnimi in prostorsko različnimi sobami, prijaznim in
gostoljubnim osebjem; primeren tako za poslovneže kot turiste.
Hotel Lev
Hotel Lev je edini hotel v glavnem mestu Slovenije, ki se ponaša s 5*****. Nahaja se v samem centru
in poslovnem središču Ljubljane, le nekaj minut hoje od večjih turističnih znamenitosti in starega
mestnega jedra.
Plaza hotel Ljubljana
Hotel s 4**** je od starega mestnega jedra Ljubljane oddaljen le 3 km, nahaja pa se v poslovnotrgovskem in zabaviščnem središču BTC. Hotelski gostje lahko koristite zastonj vstop v Vodno mesto
Atlantis. Zagotovljeno parkirno mesto, topel sprejem osebja ter odlična kosila v Restavraciji Plaza
bodo naredili vaše bivanje kar se da prijetno.
Hotel Center
Je nov hotel v popolnoma prenovljeni zgradbi iz 19. stoletja. Nahaja se v bližini gospodarskega
razstavišča, avtobusne in železniške postaje ter starega mestnega jedra Ljubljane. Odlična lokacija za
poslovneže in turiste.
Več informacij o hotelskih namestitvah, pa si lahko ogledate tukaj:
http://www.slovenia.info/si/Nastanitve.htm?where_to_stay=0&lng=1

6 STIK Z ORGANIZATORJEM
Za vaša morebitna vprašanja smo vam vedno na voljo:
Vodja projekta:
Maja Mubi, 01 300 32 11, maja.mubi@proevent.si
Koordinatorica razstav in programa
Vanja Sitar, 01 300 32 04, vanja.sitar@proevent.si
Vodja marketinga in odnosov z javnostmi
Tamara Fišter, 01 300 32 31, tamara.fister@proevent.si
Tehnične storitve:
Tim Trojar Vidmar, 01 300 32 18, tim.trojar-vidmar@proevent.si
RECEPCIJA
Recepcija, 01 300 32 18, info@collecta.si
Želimo vam obilo poslovnih uspehov na sejmu in vas lepo pozdravljamo!
Ekipa Collecte
Ljubljana, marec 2020
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