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VLAGATELJ: 
 

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

    @__________________ 
(elektronski naslov) 

 

 

OBČINA TREBNJE 
OBČINSKA UPRAVA 
 
www.trebnje.si 
E: obcina.trebnje@trebnje.si 
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE 
T: 07 348 11 00 

 
VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA  

ZA PRODAJO BLAGA NA DROBNO ZUNAJ PRODAJALNE 
 
(ustrezno obkroži)  

a) na premičnih stojnicah 

b) prodaja s prodajnimi avtomati 

c) potujoča prodajalna (prirejeno vozilo) 

 

Podpisani               , prosim za izdajo soglasja za prodajo  
             (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) 

blaga na drobno zunaj prodajaln. 

Datum in kraj prodaje (navedba lokacije oz. prireditve, kjer se bo vršila prodaja):    

             

              

Vrsta blaga:             

             

              

Odgovorna oseba (ime in priimek):           
 
 
 
V   , dne     

  
                  žig       
                                         (vlagatelja)                                    (podpis) 
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Priloge: 

a) Za prodajo na premičnih stojnicah: 

- soglasje lastnika zemljišča, 

- fotokopija registracije družbe oz. priglasitvenega lista za samostojne podjetnike, 

- če gre za organizirano prireditev tudi soglasje organizatorja prireditve, 

- upravna taksa 22,66 EUR. 

b) Za prodajo s prodajnimi avtomati: 

- soglasje lastnika zemljišča, 

- fotokopija registracije družbe oz. priglasitvenega lista za samostojne podjetnike, 

- če gre za organizirano prireditev tudi soglasje organizatorja prireditve, 

- upravna taksa 22,66 EUR. 

c) S potujočo prodajalno: 

- Seznam mest, kjer se bo vršila prodaja, 

- Urnik prodaje za mesta, kjer se bo vršila prodaja, 

- fotokopija registracije družbe oz. priglasitvenega lista za samostojne podjetnike, 

- fotokopija prometnega dovoljenja vozila, s katerim se bo vršila prodaja, 

- če gre za organizirano prireditev tudi soglasje organizatorja prireditve, 

- upravna taksa 22,66 EUR. 
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