VLOŽNIK
(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)
(naslov oz. sedež)
(telefon)
(zakoniti zastopnik pravne ali fizične osebe )
pooblaščenec

OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI
OBČINSKA UPRAVA
TOMAZINOVA 2
1275 ŠMARTNO PRI LITJI

VLOGA
za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno zunaj prodajalne
NA PREMIČNIH STOJNICAH
(44. člen Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za
opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln, (Ur. list RS, št. 28/93,
34/93, 57/93)
Vložnik prosim za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajalne
Kraj prodaje:

___________________________________________________

Datum prodaje:

___________________________________________________

Čas prodaje:

___________________________________________________

Na premičnih stojnicah na javnih in drugih mestih bom prodajal naslednje vrste blaga, in sicer:
(označite kvadratek pred ustreznim prodajnim artiklom)

Izdelke:
p domače obrti
p izdelke umetne obrti

Razno galanterijsko blago za gospodinjstvo:
p
p
p
p
p
p

lesni, usnjeni, usnjeno-papirni izdelki
dnevni, periodični tisk, revije
brošure
načrti mest, turistični zemljevidi, zvezki
knjige (znanstvene, leposlovne, antikvarne)
izdelki iz kristala, keramike, porcelana in
cvetje
p izdelki iz plastičnih mas
p drobne šolske potrebščine
p vodniki po mestih
p umetniške reprodukcije

p
p
p
p
p
p

bloki
sadje
časopisi
papir
bižuterija
ilustracije

p
p
p
p

vozni redi
beležnice
razglednice
sveče in vrtnine

Drugo__________________________________________________________________________
Odgovorna oseba (ime in naslov): ___________________________________________________
___________________________________________________

Prilagam naslednje obvezne priloge:
Dokazilo, ki izkazuje soglasje lastnika oz. uporabnika prostora za
prodajo na prodajnem mestu
Dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovske dejavnosti
(samostojni podjetniki posamezniki – priglasitveni list, Gospodarske
družbe – izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni).

Priloženo
DA

NE

DA

NE

Šmartno pri Litiji, _____________________
(datum)

žig
(za pravne osebe)

_____________________________
(podpis)

Upravna taksa po določilih Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo,
14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J in 32/16) v skupnem znesku 22,60 EUR, in sicer:
- za vlogo v skladu s tarifno številko 1 v znesku 4,50 EUR in
- za odločbo (dovoljenje) v skladu s tarifno številko 3, točka 1 v znesku 18,10 EUR, ja plačana na
predpisan način.

