VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRODAJO BLAGA IZVEN POSLOVNEGA
PROSTORA NA OBMOČJU OBČINE BOROVNICA
Naziv gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika
___________________________________________________________________
Naslov
___________________________________________________________________
Poštna številka in naziv pošte
___________________________________________________________________
Telefon / elektronski naslov
___________________________________________________________________
Prosim za izdajo soglasja za prodajo blaga za leto _________________



Potujoča prodajalna (mesečno / tedensko)
Premična stojnica (mesečno / tedensko)

Za prodajo potrebujem __________________ m 2 prostora.
Prodajal bom (vrsta blaga)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________

Priloga
 Priglasitveni list
 Odločba o vpisu v sodni register
 Odločba o ustreznosti vozila za prodajo iz vozila

Datum __________________

Podpis in žig ____________________

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 88/2010, 126/2007, 42/2007- UPB3 in 32/2016) je potrebno za
vlogo plačati upravno takso po tarifni št. 1 v višini 4,50 € in po tarifni št. 3 v višini 18,10 €, torej skupaj 22,60 €.
Taksa se lahko plača osebno v sprejemni pisarni (z gotovino) ali na TRR: 01205-4050309137 sklic 11 750437111002.

Opis storitve in oddaja vloge
Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja s potujočo prodajalno, na premični stojnici, s prodajnim avtomatom,
od vrat do vrat, na daljavo in na tržnici. Za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati
in potujočo prodajalno mora trgovec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na
katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga.
Lokalna skupnost v svojem aktu določi prostor, kjer se blago lahko prodaja na tak način.
Za prodajo blaga se šteje tudi prodaja blaga na prireditvah (sejmi, shodi in podobno). V tem primeru lahko
organizator prireditve pridobi pisno soglasje za vse trgovce, ki prodajajo na prireditvi.

Potrebne priloge




Priglasitveni list
Odločba o vpisu v sodni register
Odločba o ustreznosti vozila za prodajo iz vozila

Pristojni, dodatne informacije
Vlogo lahko vloži prodajalec ali pa organizator prireditve, za vse trgovce ki bodo prodajali na prireditvi.. Za
odločanje o vlogi pa je pristojna Občinska uprava občine. Za odločanje o vlogi pa je pristojna Občinska uprava
občine.

Upravna taksa in drugi stroški
Po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo,
14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J, 32/16) znaša upravna taksa 22,60 EUR.
Upravno takso se lahko plača:



na sedežu občine z gotovino;
na TRR občine.

Pravna podlaga ▷
Zakon o trgovini (ZT-1)
Povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5327

