Maistrova ulica 2,
2212 Šentilj v Slovenskih goricah
tel.: 02 650 62 00
fax: 02 650 62 10
e-mail: obcina@sentilj.si
spletna stran: www.sentilj.si

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN

1. PODATKI O VLAGATELJU
Ime in priimek/naziv pravne osebe: .…………………………………………………………………………….
Naslov/sedež: ……………………………………………………………………………………………………..
Davčna št./ ID za DDV: …………………………………………………………………………………………..
EMŠO ali matična številka: ………………………………………………………………………………………
Telefonska številka: ……………………………………………………………………………………………….
Elektronski naslov: ………………………………………………………………………………………………..
Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini –ZT, prosim za izdajo soglasja za prodajo zunaj prodajaln,
na:……………………………………………………………………………………………………………….......
(vpišite lokacijo tržnega mesta iz točke 5. te vloge)

kdaj: ……………………………………………………………………………………………………………….
(navedite časovno obdobje prodaje; od-do, dneve in uro)

za prodajo: ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
(navedite vrsto blaga, ki ga želite prodajati na tržnem mestu)

2. TRŽNI PRIPOMOČKI
Prosim za najem naslednjih tržnih pripomočkov (obkrožite):
a) Pokrita stojnica

b) nepokrita stojnica

c) nič

Samo za prodajo na tlakovanem parkirišču ob občinski zgradbi občine Šentilj.

3. OBVEZNE PRILOGE VLOGE (glede na status):
- izpis upravne enote iz registra kmetijskih gospodarstev, če je prodajalec kmetijsko gospodarstvo
(EKO pridelovalci priložijo certifikat),
- dovoljenje upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če gre za prodajo
blaga, ki izhaja iz opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
- dokazilo upravne enote o priglasitvi opravljanja osebnega dopolnilnega dela, če gre za prodajo
blaga, ki izhaja iz osebnega dopolnilnega dela,
- izpis iz Poslovnega registra Slovenije za druge fizične in pravne osebe, ki izkazuje, da je
prodajalec registriran za prodajo zunaj prodajaln,
- izpis iz registra društev, če je prodajalec društvo,
- potrdilo o vpisu v Razvid humanitarnih organizacij oziroma v register humanitarnih organizacij,
če je prodajalec humanitarna organizacija,
- soglasje lastnika ali upravljavca prostora, v primeru, da se bo prodaja opravljala na površinah,
ki niso v lasti ali upravljanju Občine Šentilj.
- potrdilo o plačilu upravne takse v višini 22,60 EUR, na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni
list RS, št. 106/10-UPB5, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZelP-J, 32/16 in 30/18) po tarifni št. 1 in 3.
4. OBVESTILO O NAČINU PLAČILA UPRAVNE TAKSE:
S plačilnim nalogom na banki in pošti ali elektronsko.
IBAN: SI56 0131 8518 0309 174
Referenca oz. sklic na št.: SI11 76180-7111002-2019
namen: plačilo upravne takse
BIC koda: BSLJSI2X

5.
-

LOKACIJE TRŽNIH MEST V OBČINI ŠENTILJ SO:
Tlakovano parkirišče ob občinski zgradbi občine Šentilj,
Dvorišče kulturnega doma Sladki Vrh in pošte,
Dvorišče doma krajevne skupnosti Ceršak in pošte v Ceršaku,
Trg Velka (med OŠ, krajevno skupnostjo in cerkvijo) v ključno z novim prireditvenim prostorom
na Zg. Velki,
Parkirišče pred pokopališčem na Zg. Velki,
Parkirišče pred pokopališčem v Šentilju,
Ostale javne površine po izkazani potrebi.

6. IZJAVA O PRIVOLITVI
Soglašam z zbiranjem, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov potrebnih za obravnavo
predmetne vloge.
To soglasje je možno kadar koli umakniti.
Ime in priimek: ________________________________________________
Datum: _______________________
Podpis: _________________________

Datum vloge:

Žig in podpis vlagatelja:

