OBČINA ORMOŽ
Ptujska cesta 6, 2270 Ormož
tel.: (02) 741 53 00, fax.: (02) 741 53 31
obcina.ormoz@ormoz.si
www.ormoz.si

Zadeva: VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA UDELEŽBO NA «TRADICIONALNIH
PRLEŠKIH SEJEMIH V ORMOŽU 2018«
Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 69/04, 2/07, 24/08 in 47/15), vlagam zahtevek za izdajo
soglasja za opravljane prodaje blaga na premični stojnici, zunaj prodajaln in uporabo javnega prostora.
Tradicionalni prleški
sejmi:
Termin:
Rok prijave:

Sejem
na cvetni petek
petek, 23.3.2018
sreda, 28.2.2018

Jakobov sejem

Martinov sejem

ponedeljek, 23.7.2018
ponedeljek, 2.7.2018

sobota, 10.11.2018
ponedeljek, 22.10.2018

1. Podatki o uporabniku sejemskega prostora:
Vlagatelj/plačnik (podjetje/ponudnik/organizacija/družba):
Ulica in hišna št.:
Poštna št. in kraj:
Telefon:
Telefaks:
Mob.tel.:
E-pošta:
TRR.: SI56
Kraj in enota banke:
Davčna št.:
Davčni zavezanec (obkrožite):
Zastopnik
Internet domača stran:
podjetja:
Kontaktna oseba:
Mob. tel.:

DA

NE

2. Razstavni in prodajni program (vrsta prodajnih artiklov – primer: lončarski izdelki, nakit, tekstil, ekološki
izdelki, ročno delo…podroben opis, lahko priložite tudi fotografije, ali jih pošljete na e-naslov:
anita.bolcevic@ormoz.si ).

Razstavni in prodajni program:
Na razstavnem prostoru bom prodajal (obkrožite):

DA*

NE

*priloga, dokazilo o registrirani dejavnosti, vključno z dokazilom o registrirani dejavnosti prodaje na drobno na premičnih stojnicah. V primeru, da oddaja vlogo

organizator prireditve (sejmi, shodi in podobno), je razstavni, prodajni in promocijski program ponudnika lahko priložen, kot priloga k tej vlogi.

3. Naziv uporabnika, ki bo navedeno na stojnici:
V primeru, da oddaja vlogo organizator prireditve (sejmi, shodi in podobno), so nazivi uporabnikov lahko priloženi, kot priloga k tej vlogi.

4. Uporaba stojnic in/ali dodatnega prostora:
Število stojnic (z besedo)
ob stojnici potrebujemo še dodaten
prostor (zapišite v metrih):
(v primeru, da ne želite stojnice, vpišite samo metre).
Potrebujemo električni priključek (obkroži):
DA
NE
Potrebujemo vodo (obkroži):
DA
NE
3
Količino vode v m :

m3

V primeru:
-

da potrebujete elektriko in/ali vodo, se pred oddajo vloge o tem posvetujte na številki tel. (02) 74 15 346.
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5. Katerega sejma se boste udeležili? Prosimo obkrožite.
Sejem na cvetni petek
Jakobov sejem
Martinov sejem

23.3.2018
23.7.2018
10.11.2018

DA
DA
DA

NE
NE
NE

6. Na sejmih javno predvajate posneto glasbo (preko CD-ja, računalnika, radia, ipd.)
Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 68/08 in 110/13).
DA*
NE
(Obkrožite)
*Če ste obkrožili DA, ste dolžni izpolniti obveznosti 159. člena Zakona o avtorskih in sorodnih
pravicah.

7. Na sejmih izvajate aktivnosti, ki lahko ogrožajo zdravje in življenje udeležencev ali točite
alkoholne pijače?
Kratek opis:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
DA*
NE
(Obkrožite)
*Če ste obkrožili DA, ste dolžni izpolniti obveznosti splošnih pogojev te vloge - točka 17. Prav tako vas
prosimo, da se pred oddajo vloge oglasite pri nas.
8. Parcelne številke prodajnega mesta, so navedene v splošnih pogojih.
9. Prodaja na drobno izven poslovnega prostora, se bo odvijala v okviru organizirane prireditve.
Organizator tradicionalnih prleških sejmov je Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož.
10. SEJEMSKI PROSTOR: v primeru, da želite original račun za uporabo sejemskega prostora,
poravnajte stroške pred sejmom, cena tekočega metra sejemskega prostora je 10,00 € z DDV (številka
TRR: SI56 0128 7010 0018 046, sklic: SI00 7103992, namen: Sejemski prostor), kasneje original
računa ni možno dobiti.
11. SOGLASJE ZA OPRAVLJANJE PRODAJE NA TRADICIONALNIH PRLEŠKIH SEJMIH 2018,
PLAČILO UPRAVNE TAKSE v znesku 22,60 € (številka TRR: 01287-4870309169, SKLIC: 11 758767111002, NAMEN: UPRAVNA TAKSA) ostali pogoji za izdajo soglasja so na strani 3.
12. Spodaj podpisani potrjujem prijavo in soglašam z navedenimi splošnimi pogoji.

Kraj in datum: ________________

ŽIG

Podpis vlagatelja______________

Izdano SOGLASJE je veljavno za vse tradicionalne prleške sejme v Ormožu v letu 2018.
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PRILOGE:
Pogoji za izdajo soglasja:
Samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba:

Fotokopija dokazila o registraciji trgovinske dejavnosti ali obrtno dovoljenje oz. registracijo z odločbo pristojnega
organa, da so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za opravljanje dejavnosti vključno s prodajo na drobno izven
prodajaln.
Pridelovalci/prodajalci kmetijskih pridelkov/izdelkov:

fotokopija izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev;

fotokopija dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji;

fotokopija izpiska iz evidence registriranih obratov na področju živil živalskega izvora;

fotokopija potrdila o registraciji čebelnjaka na MKGP;

fotokopija certifikata o ekološki (bio, eko) ali biološko - dinamični pridelavi (Demeter);
Osebno dopolnilno delo:

fotokopija potrdila AJPES o vpisu v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, ki ne sme biti starejše
od enega meseca;
Ostala potrdila:

fotokopija mnenja oz. certifikat Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (rokodelci).
Vsi prijavitelji:

dokazila, ki izpolnjujejo zakonodajne pogoje za opravljanje prodaje na drobno na premični stojnici;

čitljivo izpolnjeno prijavnico za prodajo na tradicionalnih prleških sejmih v Ormožu;

potrdilo o plačilu Upravne takse v znesku 22,60 € (številka TRR: SI 56 0128 7487 0309 169, SKLIC: 11 75876-7111002,
NAMEN: UPRAVNA TAKSA) V primeru da je bilo plačilo izvedeno preko spleta, priložite potrdilo o plačilu.
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:

Dokazila o dejstvih o katerih vodi uradno evidenco ali z njimi razpolaga upravni organ, drug državni organ,
organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila, potrebna v postopku, bo upravni organ pridobil sam,
razen če izrecno prepovedujete, da upravni organ pridobiva podatke potrebne za odločitev v upravni zadevi:
V skladu s petim odstavkom 3. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov prepovedujem, da upravni organ sam
pridobiva moje osebne podatke, ki so v skladu s predpisi potrebni za odločitev v upravni stvari.

Podpis:__________________
V kolikor z dokazili o dejstvih razpolagate, jih lahko zaradi hitrejšega poteka postopka priložite k vlogi dokazilo
o opravljanju registrirane dejavnosti, dokazilo o lastništvu zemljišča – zemljiškoknjižni izpisek.

Prosimo, da prijavnice izpolnite čitljivo in en podpisan in žigosan izvod, z vsemi potrebnimi prilogami do navedenega datuma
za vsak sejem dostavite oz. pošljete na naš naslov Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož ali e-pošto:
obcina.ormoz@ormoz.si , da vam izdamo soglasje.
Dokumente za prodajo , kot jih določa Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 69/04, 2/07, 24/08 in 47/15), si uredite sami.
OPOZORILO:
Opozarjamo vas, da imejte s sabo kopijo registracije za opravljanje dejavnosti, napise za stojnice, priponke, označene cene
izdelkov, vezano knjigo računov, davčne blagajne, cenik, dopis za vračilo izdelkov, ustrezna označitev menjalnega denarja,
overjene tehtnice, haccp dokumentacijo v primeru prodaje živil ali kozmetike, vsa potrebna dovoljenja za poslovanje, obvestilo
o obveznosti izdaje, prevzema in zadržanja računa idr.
PREDLAGAMO:
Za hrano, pijačo, sedišča, toplo ali hladno obleko poskrbite sami.

NOVO!!!
Pazite pri plačilu upravne takse za izdajo soglasja na številko tekočega računa, ki se razlikuje od
številke tekočega računa za plačilo uporabe sejemskega prostora.
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SOGLASJE – UPRAVNA TAKSA
TRR: SI56 0128 7487 0309 169
Sklic: 11 75876-7111002
Namen: UPRAVNA TAKSA
Znesek: 22,60 €

SEJEMSKI PROSTOR – original račun
TRR: SI56 0128 7010 0018 046
Sklic: SI00 7103992
Namen: SEJEMSKI PROSTOR
Znesek: 10,00 €/m

Za vse informacije smo vam na voljo:
Občina Ormož
Ptujska cesta 6
2270 Ormož
T: 00386 (0) 2 741 53 00
F: 00386 (0) 2 741 53 31
M: 00386 (0) 51 33 7200 (Anita Bolčevič)
E-pošta: obcina.ormoz@ormoz.si
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SPLOŠNI POGOJI in pravila udeležbe na sejmih
1. Splošna določila
Izdano soglasje zajema uporabo prodajnega mesta, soglasje lastnika zemljišča in soglasje organizatorja prireditve Vlogo izpolni
uporabnik tržnih prostorov (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) ter dostavi v roku navedenem v prijavi, organizatorju prireditve
(v nadaljnjem besedilu: prireditelj) na naslov: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož (ali po faksu: 02/741 53 31, e-pošti:
obcina.ormoz@ormoz.si ). Prijava je za uporabnike pravno zavezujoča in nepreklicna pogodba. Prijav s pridržki prireditelj ne bo
upošteval. Cene, ki veljajo za prireditev, so navedene v prilogi. S podpisom te prijave in pogodbe uporabnik priznava in
sprejema pogoje uporabe sejemskega prostora. Prireditelj si pridržuje pravico o sprejemu uporabnika ali razstavnih in prodajnih
predmetov za prireditev. Uporabnik se obveže, da se bo držal roka prijave. Prireditelj si pridržuje pravico do zavrnitve prijav.
Uporabnik s svojim podpisom dovoljuje, da Občina Ormož njegove podatke na prijavnici obdeluje v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov.
2. Dodelitev tržnega prostora
Prireditve se lahko udeležijo domači in drugi uporabniki, katerih razstavnih izdelki in storitve ustrezajo programu prireditve. O
pripustitvi in izdaji soglasja uporabniku na sejem in o dodelitvi tržnega prostora odloča prireditelj, ki razporeja prostor v
najboljšem interesu sejma.
3. Prijava
Vsak uporabnik tržnega prostora je dolžan izpolniti vlogo za soglasje »Tradicionalni prleški sejmi v Ormožu«. Na podlagi
prijave se izda soglasje, ki zajema rezervacijo tržnih prostorov za vse ˝Tradicionalne prleške sejme v Ormožu˝ v tekočem letu.
Prijavo lahko osebno oddate na sedežu prireditelja, po e-pošti, ali po pošti na naslov prireditelja.
4. Odpoved prijave
Uporabnik lahko odpove že sklenjeno prijavo s pisno izjavo, najmanj 10 dni pred prireditvijo. V primeru da ne sporoči
izostanka udeležbe, se njegov prostor dodeli drugemu uporabniku. Prireditelj ne bo vračal že vplačanih zneskov za izdajo
soglasja in uporabo sejemskega prostora.
5. Plačilo
Uporabnik tržnega prostora se obveže plačati uporabo sejemskega prostora in upravne takse za izdajo soglasja za
»Tradicionalne prleške sejme v Ormožu« v enkratnem plačilu.
Plačilo upravne takse za izdajo soglasja lahko poravnate na sedežu Občine Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož ali preko spleta
(podatki za nakazilo: prejemnik: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, številka TRR: 01287-4870309169, sklic: 11 758767111002, namen: Upravna taksa).
Plačilo uporabe sejemskega prostora v primeru, da potrebujete original račun, lahko prav tako poravnate na sedežu Občine
Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož ali preko spleta – podatki za nakazilo (prejemnik: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož,
številka TRR: SI56 0128 7010 0018 046, sklic: SI00 7103992 namen: Sejemski prostor). Kasneje original računa ni možno dobiti.
Na podlagi plačila se izda soglasje, ki ne zajema cene uporabe tržnih prostorov, odškodnine za porabo vode in elektrike ter
drugih nepredvidenih stroškov.
6. Potrditev dodelitve sejemskega prostora
Po prejemu plačila upravne takse, prireditelj izda pisno soglasje. Uporabnik ga prevzame osebno na sedežu prireditelja: Občina
Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož ali po pošti na naslov uporabnika z vročilnico. Soglasje velja za vse prleške sejme v tekočem
letu.
7. Prostor prodaje
Parcelna št.: 501, del 508, 509, 510/1, del 517/1, del 1321/1. Katastrska občina: Ormož.

8. Prodaja
Prireditelj ne odgovarja za kazni, ki jih prejmejo uporabniki s strani pristojnih organov v nobenem primeru, zato morajo
uporabniki na prodajnih mestih razpolagati z vsemi ustreznimi in veljavnimi dovoljenji za opravljanje prodaje in drugih vsebin
v okviru uporabe prodajnega mesta. Vsak uporabnik vlaga vlogo na javni poziv izključno na lastno tveganje in lastne stroške.
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9. Preklic dodelitve prostora:
Prireditelj ima pravico zavrniti prijavo oz. razveljaviti izdano soglasje ter prepovedati prodajo v primerih: neplačevanje
pristojbin, neurejenost na prodajnem mestu, poskus prodaje oporečnega in nekvalitetnega blaga, prodaje izdelkov, ki jih ni
dovoljeno prodajati in za katere nima dovoljenja, nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev ali delavcev
prireditelja, samovoljnega zasedanja in širitve tržnega prostora, nespoštovanja tržnega reda, oddajanja prodajnega prostora v
podnajem idr.
10. Termin in kraj prireditve
Na dan prireditve morate imeti do 7.00 ure prodajni prostor pripravljen in vaše prevozno sredstvo odstranjeno s prodajnega
prostora, razen če za to niste posebej dogovorjeni s prirediteljem. Na prodajnem mestu je potrebno ostati najmanj do 17.00 ure.
V primeru neupoštevanja prodajnih ur na prodajnem mestu ima prireditelj pravico v prihodnje dodeliti prodajni prostor
drugemu najemniku. Če se mora prireditev časovno premakniti, skrajšati, podaljšati ali prostorsko premestiti, uporabnik nima
pravice odpovedati sodelovanja in zahtevati povračila že vplačanih zneskov za izdajo potrdila.
11. Tehnični pogoji
V primeru večjih razstavnih prostorov morajo uporabniki prireditelju predložiti osnutke (projekte) postavitve in opreme svojih
razstavnih prostorov, ki jih mora prireditelj potrditi pred začetkom montaže. Za višji razstavni prostor je potrebno pisno
dovoljenje prireditelja. Razstavljavec pri postavitvi razstavnega prostora ne sme posegati izven dodeljenega prostora.
12. Montaža, demontaža
Prireditelj na podlagi odločbe občinskega organa izvede cestno zaporo ulic od 05.00 ure zjutraj do 18.00 ure popoldan. V tem
času je na podlagi dovoljenja za popolno zaporo občinske ceste možna montaža in demontaža razstavnih prostorov. V primeru,
da bi se izvajala montaža in demontaža tržnih prostorov izven dovoljenega časa, je potrebno pisno dovoljenje prireditelja, ki ga
je potrebno vložiti en mesec pred prvim sejmom v tekočem letu. Pri prekoračitvi termina za montažo in demontažo je prireditelj
upravičen pospraviti razstavni ali tržni prostor in nastale stroške ter tveganje prenesti na uporabnika. Po končani demontaži
mora uporabnik prostora, na katerem je razstavljal ali prodajal, vrniti v prvotno stanje. V nasprotnem primeru je dolžan
uporabnik povrniti prireditelju vso nastalo škodo oz. povrniti stroške, ki so nastala zaradi neupoštevanja splošnih pogojev
prireditelja. Pri postavljanju in opremljanju razstavnih in prodajnih prostorov v času montaže, prireditve in demontaže mora
uporabnik oz. njegov izvajalec predvsem upoštevati in ravnati v skladu s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, s
požarnovarnostnimi predpisi in v skladu z obstoječo zakonodajo.
13. Jamstvo in zavarovanje
a) prireditelj ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari uporabnika oz. njegovega izvajalca (prodajni in
razstavni predmeti, oprema in drugo), njunega osebja in tretjih oseb kakor tudi ne za poškodbe uporabnika oz. njegovega
izvajalca, njunega osebja in tretjih oseb, nastale zaradi požara, viharja, toče, strele, loma, izliva vode, tatvine ali katerega koli
drugega vzroka. Prireditelj ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari in poškodbe tretjih oseb, nastalih
zaradi ravnanja uporabnika oz. njegovega izvajalca na razstavnem ali prodajnem prostoru. a) Uporabnik oz. njegov izvajalec
sklene ustrezna zavarovanja na svoje stroške; b) uporabnik oz. njegov izvajalec odgovarja za škodo in nesrečo, ki jo povzroči
prireditelju in/ali tretji osebi na razstavnem ali prodajnem prostoru oz. sejmišču on sam ali njegovo osebje; c) prireditelj ne
prevzema nikakršnega jamstva za vozila, ki jih na območju sejmišča in parkirišča pustijo razstavljavci, njihovi uslužbenci ali
pooblaščenci oz. njihovi izvajalci; d) uporabnik ne sme oddati dodeljenega razstavnega, prodajnega ali oglaševalskega prostora
oz. njegovega dela tretji osebi. V primeru kršitve, si prireditelj pridržuje pravico dodatno zaračunati najemniku 100 % cene
dodeljenega uporabnega prostora oz. oglaševalskega prostora; e) uporabnik je dolžan varovati najeto opremo in material. Za
vsako nastalo škodo ali izgubo prevzame polno materialno odgovornost. Posegi v konstrukcije, napeljavo ali opremo (stojnice
idr.) brez vednosti in odobritve prireditelja niso dovoljeni. Vsak je dolžan sam poskrbeti za zavarovanje predmetov proti kraji,
izgubi, požaru ali poškodbi.
14. Predstavitve
Uporabnik mora istočasno ob dostavi te prijave in pogodbe pisno obvestiti prireditelja, ali bo imel na razstavnem prostoru
kakršne koli prireditve (glasbeni nastop, prireditev itd.) Prireditelj je upravičen po že izdanem pisnem dovoljenju oz. soglasju
omejiti ali prepovedati predstavitve, ki povzročajo hrup, umazanijo, prah, uhajanje plinov ali nevarnost za obiskovalce.
Uporabnik lahko razstavlja in prodaja svoje izdelke samo na dodeljenem uporabnem prostoru. Razstavne prostore lahko
dopolnite s svojimi obešalniki, lutkami in podobnimi rekviziti, ki jih potrebujete za svojo predstavitev, vendar brez da bi
poškodovali stojnice oz. drug prodajni prostor.
15. Dejavnost uporabnika – dokumenti
Prireditelj prireditev ima ob prijavi in tekom same prireditve pravico zahtevati od uporabnika dokazila, da so z zakonom
izpolnjeni določeni pogoji za opravljanje dejavnosti in dodatna pojasnila prijav. Uporabnik tržnega prostora prireditelju ob
prijavi dostavi:
- samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba: dokazilo o registraciji trgovinske dejavnosti ali obrtno dovoljenje oz.
registracijo z odločbo pristojnega organa, da so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za opravljanje dejavnosti vključno s
prodajo na drobno izven prodajaln;
- ustrezno soglasje pristojnega zdravstvenega in veterinarskega inšpektorata, če bo razstavljavec na prireditvi opravljal promet
z živili in gostinsko dejavnostjo;
- dokazila o zavarovanju oseb in predmetov;
- kmetovalec: kopija Izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev;
- osebno dopolnilno delo: potrdilo o vpisu v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo;
- dopolnilna dejavnost na kmetiji: dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
- prodaja medu: potrdilo o registraciji čebelnjaka na MKGP;
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- kopijo ekološkega ali biološko-dinamičnega certifikata;
- potrdilo o plačilu upravne takse.
Prireditelj ima pravico, da ne izda potrdila v primeru nepopolne vloge.
16. Javno predvajanje posnete glasbe (preko CD-ja, računalnika, radia, ipd.)
Po 159. členu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 110/13)
vas opozarjamo, da je potrebno oz. ste dolžni predhodno (10 dni pred prvim sejmom) pridobiti pravice za javno priobčitev
varovanih del, v 15 dneh po priobčitvi pa poslati pristojni organizaciji (IPF, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana) sporede vseh
uporabljenih del.
17. Izvajanje aktivnosti, ki lahko ogrožajo zdravje in življenje udeležencev ter točenje alkoholnih pijač
Ul. RS št. 81, iz dne 30.10.2015, priloga 15: Presoja zdravstvene ogroženosti na prireditvi. V primeru da izvajate aktivnosti, ki
lahko ogrožajo zdravje in življenje udeležencev ali boste točili alkoholne pijače, nas o tem obvestite najmanj 30 dni pred izvedbo
prireditve in se pred tem oglasite na našem podjetju.
18. Izjave o avtorstvu in izpolnjevanju pogojev za sodelovanje, o uporabi fotografskega gradiva in o posredovanju svojih
podatkov
Podpisani uporabnik rokodelskih izdelkov izjavlja, da je avtor/ica izdelkov, ki so predstavljeni pod imenom/blagovno
znamko, ki jih prodaja in da izpolnjuje zahtevane pogoje v razpisni dokumentaciji, da je avtor/ica fotografij, na katerih so
prikazani njegovi avtorski izdelki. Prireditelj ima pravico razstavne prostore in razstavljene predmete fotografirati, narisati ali
posneti ter gradivo (fotografije, posnetke, letake,…) uporabiti za lastne potrebe ali za splošno uporabo, predstavitev na spletnih
straneh. Uporabnik se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic. Brez odobritve prireditelja razstavnih prostorov ni
dovoljeno fotografirati ali narediti njihove risbe oz. jih posneti, izjema je lasten razstavni oz. prodajni prostor.
19. Čiščenje razstavnega prostora
Prireditelj skrbi za čiščenje sejmišča. Prireditelj se obveže predati v uporabo očiščen razstavni prostor in opremo za prodajo.
Čiščenje razstavnih prostorov po sejmu, je dolžnost vsakega uporabnika tržnih prostorov; v primeru, da uporabnik ne počisti
razstavnega prostora se smatra, da čiščenje prevzame prireditelj na stroške uporabnika.
20. Pristojno sodišče
Prireditelj in uporabnik bosta spore reševala sporazumno, če do sporazuma ne bi prišlo, je za rešitev spora pristojno sodišče v
Ormožu.

S spoštovanjem.
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