VLOGA ORGANIZATORJA JAVNE PRIREDITVE ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRODAJO
BLAGA ZUNAJ PRODAJALN V OKVIRU PRIREDITVE
________________________________________________________________________________
(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)
________________________________________________________________________________
(zakoniti zastopnik ali pooblaščenec)
________________________________________________________________________________
(naslov oz. sedež)
____________________________________________________________________________________________________________________

(poštna številka in kraj)

_____________________________________________________________________________________________________________________

(kontaktni telefon ali e-pošta)

V skladu s 6. členom Zakona o trgovini /ZT-1/ (Uradni list RS, št. 24/08) in 2. člena Odloka o
prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 14/13),
spodaj podpisani(-a) _______________________________________________________
organizator javne prireditve ________________________________________________(naziv prireditve)
vlagam vlogo za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajalne v okviru javne prireditve, in
sicer:
na premični stojnici
iz potujoče prodajalne (prirejeno vozilo)
s prodajnim avtomatom

(ustrezno označite)

Upravna taksa na podlagi tarifne številke 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO,
84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) znaša 22,60 EUR.

Prodajalci blaga na prireditvi:

( polni naslov in naziv vseh prodajalcev, ki bodo prodajali v okviru javne prireditve)

Kraj in lokacija prodaje (parc. št. in K.O.):

Datum oz. obdobje prodaje: _______________________________________________________________
Čas prodaje: ______________________________________________________________________________
Vrsta blaga za prodajo:

( navedba blaga vseh prodajalcev na prireditvi)

Datum: _______________

žig
(za pravne osebe)

_______________________________
(podpis vlagatelja oziroma
pooblaščene osebe)

Upravna taksa na podlagi tarifne številke 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO,
84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) znaša 22,60 EUR.

PRILOGE
________________________________________________________________________________
(ime in priimek oz. naziv pravne osebe, prodajalca)
________________________________________________________________________________
(naslov oz. sedež)
________________________________________________________________________________
(poštna številka in kraj)

NAZIV JAVNE PRIREDITVE: _______________________________________________________________
ki, bo potekala dne: _________________ oz. v času od ___________________ do _________________.
Vrsta blaga, ki jo bom prodajal v okviru javne prireditve:

IZJAVA PRODAJALCA1
Spodaj podpisani ____________________________________________ izjavljam, da bom blago
(navedeno v prvi točki Priloge št. 1) prodajal v skladu in na način, kot ga določa Zakon o trgovini
/ZT-1/ (Uradni list R, št. 24/2008) ter podzakonska akta – Pravilnik o minimalnih tehničnih
pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/2009) in Pravilnik o
registraciji obratov primarnih proizvajalcev živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št.
79/2006). Izjavljam, da bom zgoraj citirane določbe iz navedenih pravnih aktov v celoti
spoštoval(a).

Datum: _______________

žig
(za pravne osebe)

_______________________________
(podpis prodajalca
oziroma pooblaščene osebe)

1

IZJAVA se lahko smatra kot prijavnica za sodelovanje na prireditvi in jo mora imeti prodajalec
ves čas ob sebi. Izjava je tudi sestavni del izdanega soglasja za prodajo blaga na prireditvi.

Upravna taksa na podlagi tarifne številke 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO,
84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) znaša 22,60 EUR.

1.)

za prodajo blaga na premični stojnici:
DA

NE

DA

NE

DA

NE

soglasje lastnika zemljišča

2.)

za prodajo blaga iz potujoče prodajalne:

Seznam mest (lokacij), kjer se bo izvajala prodaja
Fotokopija potrdila o pregledu predelanega vozila oz. fotokopija prometnega
dovoljenja
soglasje lastnika zemljišča

3.)

za prodajo blaga s prodajnim avtomatom:

Pogodba o začasnem najemu zemljišča z lastnikom oz. upravljavcem ali z
institucijo
soglasje lastnika zemljišča

Upravna taksa na podlagi tarifne številke 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO,
84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) znaša 22,60 EUR.

