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Podatki o vlagatelju
Ime in priimek ali naziv
pravne osebe:
Naslov (ulica, HŠ):
Poštna številka in kraj:
EMŠO ali matična št.:
Davčna št./ID za DDV:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:

VLOGA
ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN
Prodaja blaga zunaj prodajaln se bo vršila (ustrezno obkroži):
a) na rednem mesečnem sejmu v Logatcu
b) na Gregorjevem sejmu
c) na tržnici v Logatcu
Lokacija prodaje blaga:
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(V kolikor želi, lahko vlagatelj napiše želeno številko stojnice na tržnici v Logatcu. V primeru, da
je številka že zasedena, upravljavec določi drugo številko.)

Površina, ki se bo uporabljala ob izvajanju prodaje blaga: ________________________
(eden, dva, trije… tržni prostori/stojnice)

Datum in čas prodaje blaga:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Vrsta blaga:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Datum: _________________________
Odgovorna oseba (ime in priimek): _______________________________________________
žig vlagatelja:

podpis vlagatelja:
___________________

Podpisani obrazec nam pošljite po pošti ali ga osebno oddajte v tajništvu podjetja

Obvezne priloge obrazca:
- izpis upravne enote iz registra kmetijskih gospodarstev, če je prodajalec kmetijsko
gospodarstvo ali
- dovoljenje upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če gre za
prodajo blaga, ki izhaja iz opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali
- dokazilo upravne enote o priglasitvi opravljanja osebnega dopolnilnega dela, če gre za
prodajo blaga, ki izhaja iz osebnega dopolnilnega dela ali
- izpis iz Poslovnega registra Slovenije za druge fizične in pravne osebe, ki izkazuje, da je
prodajalec registriran za prodajo zunaj prodajaln,
- izpis iz evidence registriranih obratov na področju primarne pridelave živil živalskega
izvora, ki ga izda pristojni območni urad Veterinarske uprave RS v primeru, da prodajalec
prodaja živila živalskega izvora ali
- potrdilo o vpisu v Razvid humanitarnih organizacij oz. v Register humanitarnih organizacij,
če je prodajalec humanitarna organizacija ali
- izpis iz registra društev, če je prodajalec društvo.
Vlagatelj poda zahtevo za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln z vlogo:
- pisno po pošti na naslov Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370
Logatec ali
- osebno v tajništvu Komunalnega podjetja Logatec d.o.o.

Obvestilo vlagatelju:
Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08) v šestem 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 šestim 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 v
primeru uporabe javnih površin za prodajo blaga zunaj prodajaln trgovec pridobiti soglasje
občine oziroma pooblaščenega upravljavca prostora. Pooblaščeni upravljavec prostora
(javnih tržnic in sejmov) v občini Logatec je JP Komunalno podjetje Logatec d.o.o. V pisnem
soglasju, ki ga izda lastnik ali pooblaščeni upravljavec prostora, morata biti določena tudi
prostor in časovni termin prodaje blaga.

