
 

 

   

 
Rok za prijavo je 20. junij 2022!                                            

  

 

PRIJAVNICA  
Mednarodni sejem obrti in podjetnosti, Celje 

14. – 18. september 2022 

 
Podatki o razstavljavcu  
Naziv:  

Naslov:  

Telefon:  

Spletna stran:  

Kontaktna oseba:  

E-pošta kontaktne osebe:  

Telefon kontakne osebe:  

 
2. Vaša ponudba blaga in storitev na sejmu 
 

 

 
3. Tehnološke novosti, ki jih boste predstavili na sejmu 
 

 

 
4. Naročilo razstavnega prostora (minimalna kvadratura razstavnega prostora je 6 m²) 
 
Dvorana L1  
 

• Naročamo ____ m² neopremljenega razstavnega prostora (15 EUR/m² brez DDV) in standardno 
opremo za razstavni prostor (22 EUR/m² brez DDV) v dvorani L1. 

 
Ostale dvorane  
 

• Naročamo ____ m² neopremljenega razstavnega prostora (30 EUR/m² brez DDV) v dvorani ____ in 
standardno opremo za razstavni prostor (22 EUR/m² brez DDV). 

 
Kraj in datum Podpis in žig razstavljalca 

 
 
 
 
 
Izpolnjeno prijavnico pošljite skenirano na valentina.melkic@ozs.si. 

 



 

 

   

 
INFORMACIJE IN NAVODILA ZA RAZSTAVLJAVCE   

V OKVIRU RAZSTAVNEGA PROSTORA OZS 
 
 
1. Prijava 
Prijave zbiramo do zapolnitve razpoložljivega razstavnega prostora vendar najkasneje do 20. junija 
2022. Prosimo vas, da izpolnjeno prijavnico pošljete skenirano na e-naslov: valentina.melkic@ozs.si. 
  
 
2. Prijavnina in vpis v sejemski katalog 
 
Prijavnina za nosilca razstavnega prostora je obvezna in znaša 210,00 EUR (brez DDV). Vključuje tudi 
brezžično internet povezavo z dinamičnim IP naslovom (min. 512 kb/s). 
 
Vpis v sejemski katalog je obvezen za nosilca razstavnega prostora (strokovna sekcija pri OZS ali OOZ) 
in zahteva osnovne podatke (uradni naziv, naslov, telefon, faks, e-pošta in spletno stran ter logotip) in 
razstavne eksponate oziroma storitve. Cena za osnovni vpis in vpis razstavnih eksponatov oziroma 
storitev – do 70 besed v slovenski in do 70 besed v angleški različici – znaša 130,00 EUR (brez DDV) z že 
vključenim logotipom. 
 
Celjski sejem d.d. zagotovi brezplačen vpis v sejemski katalog članom OZS, ki razstavljajo v okviru 
strokovnih sekcij pri OZS in OOZ. Če se na razstavnem prostoru predstavlja več strokovnih sekcij pri 
OZS ali OOZ skupaj, le-te plačajo vpis v sejemski katalog, razen v primeru, ko pripravijo strokoven 
dogodek z namenom pritegnitve k obisku čim večjega števila članov OZS. 
 
 
3. Seznam članov, ki bodo razstavljali v okviru strokovnih sekcij pri OZS in OOZ 
Potrebno je sporočiti podatke o članih (naziv podjetja, naslov, telefon, e-pošta, kontaktna oseba), ki 
bodo razstavljali v okviru vašega razstavnega prostora. Podatke je potrebno posredovati najkasneje do 
30.06.2022 direktno na Celjski sejem d.d.  
 
 
4. Tehnični priključki (elektrika, voda, internet) in zavarovanje eksponatov 
Na spletni strani https://ce-sejem.si/sejmi/52-mos/ je objavljena dokumentacija in ponudba za 
električni priključek*** in vodni priključek ter internetni priključek za razstavne prostore. Tehnični 
priključki in zavarovanje razstavnih eksponatov so plačljivi in jih je potrebno naročiti direktno na Celjski 
sejem d.d., na njihovi spletni strani https://ce-sejem.si/sejmi/52-mos/ v zavihku DODATNE STORITVE 
ZA RAZSTAVLJAVCE, s pomočjo gesla, ki ga boste prejeli na potrditvi prijave. 
 
***Pri najemu električnih priključkov s strani OZS, strokovnim sekcijam pri OZS in njihovim članom ter OOZ 

in njihovim članom ter partnerjem OZS se upošteva 20 % popust na enofazne (230 V) električne priključke ter 

na 10, 16 in 20 A trifazne (380 V) električne priključke in 10 % popust na 25 A trifazni priključek (380 V) ter 

20 % popust na najem elektro razdelilne omarice od rednega cenika Celjskega sejma. 

Postavke: 072, 073, 078, 079, 080 in 087 – 20 % popust na cene rednega cenika Celjskega sejma 

Postavka: 081 - 10 % popust na cene rednega cenika Celjskega sejma 
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5. Čiščenje razstavnih prostorov 
Celjski sejem d.d. nudi 30 % popusta na čiščenje razstavnih prostorov po veljavnem ceniku. 
 
6. Vstopnice, e-poslovni kuponi  
Brezplačne vstopnice za razstavljavce boste prejeli s strani OZS po navadni pošti pred začetkom sejma 
glede na kvadraturo vašega razstavnega prostora.  
 
Pri naročilu plačljivih e-poslovnih kuponov vam Celjski sejem d.d. zagotovi 20 % popust pri unovčenih 

21 in več kuponih pod enakimi pogoji za OZS, strokovne sekcije pri OZS in OOZ (tudi za tiste, ki ne 

razstavljajo na sejmih CS).  

 

Plačljive e-poslovne kupone prav tako naročite na spletni strani https://ce-sejem.si/sejmi/52-mos/ v 

zavihku DODATNE STORITVE ZA RAZSTAVLJAVCE, s pomočjo gesla, ki ga boste prejeli na potrditvi 

prijave.  

 
7. Oprema razstavnega prostora 
Stroške opreme razstavnega prostora krije vsak razstavljavec sam. Izvajalec Celjskega sejma nudi 
enotno ureditev standardne Octanorm sejemske opreme, ki zajema: modro talno oblogo, predelne 
stene bele barve, stropne povezave, table s tipskimi napisi modre barve, sejemsko pohištvo na vsakih 6 
m2 površine, ki obsega 1 mizo 80 x 80 cm, 4 stole, 1 info pult in 1 barski stol, razsvetljavo z reflektorji, 
električne vtičnice 230V, 10A na vsake 3 m2***, skladišče s policami in vrati na ključ, koš za smeti, 
stenske obešalnike in 1 vitrino (100-50X250 cm) in 1 podest na vsakih 12 m2.  V ceni je tudi montaža in 
demontaža sejemske opreme in odstranjevanje zaščitne folije, čiščenje  ob primopredaji razstavnih 
prostorov  ter dežurstvo tehnika v času sejma. Cena za to ureditev znaša 22 EUR + DDV/m2.  
 
Poleg enotne ureditve je mogoče naročiti še dodatne elemente sejemske opreme, ki se zaračunajo po 
veljavnem ceniku Celjskega sejma (Cenik za MOS 2022 je v prilogi maila). 
 
***Pri najemu dodatnih električnih priključkov s strani OZS, strokovnim sekcijam pri OZS in njihovim članom 

ter OOZ in njihovim članom ter partnerjem OZS se upošteva 20 % popust na enofazne (230 V) električne 

priključke ter na 10, 16 in 20 A trifazne (380 V) električne priključke in 10 % popust na 25 A trifazni priključek 

(380 V) ter 20 % popust na najem elektro razdelilne omarice od rednega cenika Celjskega sejma. 

Postavke: 072, 073, 078, 079, 080 in 087 – 20 % popust na cene rednega cenika Celjskega sejma 

Postavka: 081 - 10 % popust na cene rednega cenika Celjskega sejma 

 

Po končni potrditvi tlorisa v dvorani L1 s strani OZS naročila opreme in postavitev na posameznem 

razstavnem prostoru OOZ-ji in sekcije pri OZS usklajujete direktno z izvajalcem Celjskega sejma (Kontakt: 

Breda Žgeč, mobi: 041 667 595, mail: breda.zgec@interexpo.si)  

 
8. Parkirna mesta za razstavljavce 
Število parkirnih mest je omejeno. Vsakem razstavljacvu pripada število parkirnih kart, ki je odvisno od 
naročene kvadrature razstavnega prostora (od 12 m² do 100 m² = 1 parkirna karta, nad 101 m² do 250 
m² = 2 parkirni karti), nad 250 m2 = 3 parkirne karte. Parkirne kartice boste prejeli s strani OZS po 
navadni pošti pred začetkom sejma. 
 
9. Predračuni oz. računi Celjskega sejma d.d. 
Predračuni oz. računi Celjskega sejma d.d. se plačajo 30 dni po opravljeni storitvi.   
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10. Obsejemski dogodki OZS 
Vabljeni k sooblikovanju obsejemskega programa na letošnjem MOS! Prostor za predvidene dogodke 
OZS, sekcij pri OZS in OOZ -jev je potrebno rezervirati čim prej, do 31. maja 2022, kasneje pa bodo 
rezervacije mogoče le v kolikor prostor še ne bo zaseden. Rezervacije sporočite na 
valentina.melkic@ozs.si. 
 
11. Kontakti 
 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Celjski sejem d.d. 
Valentina Melkić 
Tel.: 01 58 30 541 
valentina.melkic@ozs.si 
 
www.ozs.si 

Špela Peras 
Tel: 03 54 33 213 
spela.peras@ce-sejem.si  
 
www.ce-sejem.si 

 
Postavitev in urejanje razstavnega prostora v halah 
Interexpo d.o.o. – izvajalec Celjskega sejma 
Breda Žgeč 
mobi: 041 667 595 
breda.zgec@interexpo.si 
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