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Upravni odbor GZS- Podjetniško trgovske zbornice je na 22. korespondenčni seji dne
15. decembra 2009 sprejel

PRAVILNIK O SKUPNIH SEJEMSKIH
PODJETNIŠKO TRGOVSKE ZBORNICE

NASTOPIH

ČLANIC

GZS-

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja način, pogoje ter obseg financiranja skupnih nastopov in
predstavitev članic Gospodarske zbornice Slovenija, Podjetniško trgovske zbornice (v
nadaljevanju GZS-PTZ) na sejmih v Sloveniji.
2. člen
GZS-PTZ si prizadeva zlasti olajšati in pospeševati pridobitno dejavnost svojih članic,
izboljševati in povečevati njihovo prepoznavnost ter podpirati članice pri njihovem
prizadevanju za večjo prepoznavnost na trgu.
3. člen
GZS-PTZ podpira skupne nastope in predstavitve na sejmih z obveščanjem,
informiranjem, organiziranjem, s finančnimi sredstvi ter zagotavlja druge materialne
pogoje za skupen sejemski nastop pod okriljem GZS-PTZ.

II. POGOJI ZA SKUPNI SEJEMSKI NASTOP
4. člen
Do sredstev za skupne sejemske nastope v skladu s tem pravilnikom, ki jih zagotavlja
GZS-PTZ, so upravičene samo njene članice.
Do sredstev je upravičena članica, ki je včlanjena v GZS-PTZ najmanj eno leto in ima
poravnane vse obveznosti, razen če UO GZS-PTZ ne določi drugače.
5. člen
Vabilo za skupni sejemski nastop objavi GZS-PTZ na spletnih straneh in e-novicah
GZS-PTZ. V vabilu podrobneje določi pogoje ter roke za prijavo.

6. člen
Zainteresirano podjetje lahko tudi samo poda pobudo za skupni sejemski nastop članic
GZS-PTZ najmanj štiri mesece pred pričetkom določenega sejma.
Odločitev o tem sprejme UO GZS-PTZ.

7. člen
Prijave in pobude za skupne sejemske nastope zbira GZS-PTZ.
8. člen
GZS-PTZ sofinancira skupni sejemski nastop pod naslednjimi pogoji:
- da se na sejmu predstavljajo skupaj najmanj 3 članice PTZ ali
- da obsega razstavni prostor na sejmu najmanj 20 m2
- članici PTZ se sofinancira samo osnovni razstavni prostor brez dodatne opreme.
9. člen
Na razstavnem prostoru mora biti jasno viden logotip GZS-PTZ.

III. OBSEG FINANČNIH SREDSTEV
10. člen
GZS-PTZ prispeva za skupni sejemski nastop članic finančna sredstva v skupnem
znesku največ 500 EUR na posamezno članico v skladu s sprejetim finančnim načrtom
PTZ za tekoče leto ali iz ustvarjenega dobička PTZ iz obdobja preteklih let.
Posamezna članica PTZ je upravičena do finančnih sredstev enkrat v roku treh let.
11. člen
Na skupnem razstavnem prostoru oziroma na razstavnem prostoru, ki ga je sofinancirala
GZS-PTZ ni dovoljeno razstavljati blaga ali promovirati storitev, ki konkurirajo ali so v
nasprotju s poslovno politiko GZS-PTZ, so v nasprotju s prisilnimi predpisi ali moralo.
IV. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Upravni odbor GZS-PTZ.
Objavi se na spletnih straneh GZS-PTZ in v e-novicah PTZ ter se začne uporabljati
naslednji dan po objavi.
Predsednik UO GZS PTZ
Cveto Zrimšek
Direktorica GZS PTZ:
mag. Kožar Vida
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