Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče
tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498
e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ
PRODAJALN
»Spodaj podpisani/-a izrecno dovoljujem Občini Zreče, Cesta na Roglo 13 b, Zreče, matična št.
5883342, da vpisane osebne podatke uporabi in obdeluje za namene, navedene v vlogi. Seznanjen/-a
sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do popravka, izbrisa, omejitve obdelave,
ugovora ter prenosljivosti podatkov, kakor jih to urejata evropska in nacionalna zakonodaja o varstvu
osebnih podatkov.«

PODATKI O VLAGATELJU:
Ime in priimek ali naziv pravne osebe:
Naslov:
Telefon:
1. Prodaja blaga zunaj prodajaln na javnih površinah, se bo vršila (ustrezno obkroži):
a)

na premičnih stojnicah,

b)

s prodajnimi avtomati,

c)

s potujočo prodajalno (prirejeno vozilo),

d)

drugo (sejmi, shodi in podobno):

2. Lokacija prodaje blaga:
(Navede se kraj, kjer se bo prodaja blaga zunaj prodajaln vršila, parc.št. in katastrska občina. Za prodajo s
potujočo prodajalno je potrebno priložiti seznam mest, kjer se bo opravljala prodaja.)

Površina, ki se bo uporabljala ob izvajanju prodaje blaga:

m2.

3. Datum in čas prodaje blaga:
(Navede se točen datum in čas prodaje oziroma obdobje, če gre za ponavljajočo se prodajo blaga.)

3. Vrsta blaga, ki se prodaja:

Odgovorna oseba (ime in priimek):
Datum:

žig vlagatelja:

Podpis vlagatelja:
________________________

OBVESTILO VLAGATELJU:
Zakon o trgovini (Uradni list RS št. 24/2008) v 6. odstavku 3. člena določa, da se lahko
prodaja blaga zunaj prodajaln opravlja s potujočo prodajalno, na premičnih stojnicah, s
prodajnim avtomatom, od vrat do vrat, na daljavo in na tržnici. Za prodajo blaga na način kot
je zgoraj določen, se šteje tudi prodaja blaga na prireditvah (sejmih, shodih in podobno).
V skladu s 6. členom navedenega zakona mora trgovec za prodajo blaga na premičnih
stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno pridobiti pisno soglasje
lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se blago prodaja. Tako mora
trgovec v primeru uporabe javnih površin za prodajo blaga zunaj prodajaln, pridobiti soglasje
občine. V pisnem soglasju, ki ga izda lastnik prostora, morata biti določena tudi prostor in
časovnih termin prodaje blaga.
Vlagatelj poda zahtevo za izdajo Soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln z vlogo:
- pisno po navadni pošti na naslov Občina Zreče, Cesta na Roglo 13 b, Zreče ali
- osebno v tajništvu Občine Zreče.
Rok za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln je 15 dni od vložitve vloge in plačila
upravne takse.
Upravna taksa:
Upravna taksa po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 106/2010)
za vlogo za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln znaša 22,60 EUR.
Upravno takso se lahko plača:
- na sedežu občine z gotovino,
- s položnico: na banki ali preko interneta - namen plačila »Plačilo upravne takse«, na
naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče;
številka racuna 01344-5440309125, referenca 11 76449-7111002

OBVEZNE PRILOGE OBRAZCA:
- potrdilo o plačani upravni taksi (22,60 EUR)
- izpis iz evidence registriranih obratov, ki ga izda pristojni območni urad Veterinarske
uprave RS (priloga je obvezna samo za vlagatelje, ki prodajajo pridelana in predelana
živila živalskega izvora)

