OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem
e-mail: obcinacerklje@siol.net
tel.: 04 28 15 800; fax: 04 28 15 820

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN
PODATKI O VLAGATELJU:

Ime in priimek ali naziv pravne osebe: _______________________________________________________
Naslov:________________________________________________________________________________
Matična številka: _______________________________ Davčna št.: ______________________________
Telefon:_______________________________________
E-pošta:_______________________________________
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 ur prodaje, navedba dni oziroma obdobje prodaje, 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 in 47/15) 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).
Prodaja blaga zunaj prodajaln se sme opravljati na javnih površinah ali nepremičninah, ki so v lasti ali v
upravljanju Občine Cerklje na Gorenjskem, po predhodnem soglasju Občine, kakor tudi na zemljiščih v
zasebni lasti, in sicer s soglasjem Občine Cerklje na Gorenjskem, po predhodnem soglasju lastnika zemljišča ali
pooblaščenega upravljavca takšnega zemljišča, v katerem lastnik določi tudi prostor in časovni termin prodaje
blaga.
Vlagatelj poda zahtevo za izdajo Soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln z vlogo:
pisno po navadni pošti na naslov Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na
Gorenjskem ali
osebno v sprejemni pisarni Občina Cerklje na Gorenjskem ali
preko spleta.
Prodajalec, ki želi izvajati prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Cerklje na Gorenjskem, mora vložiti
vlogo za izdajo soglasja za prodajo najmanj 30 dni pred pričetkom prodaje blaga, z izjemo vloge za
pridobitev soglasja za prodajo pokvarljivega sezonskega sadja, ki jo mora prodajalec oddati najmanj 8 dni pred
začetkom nameravane prodaje.
Rok za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln je 15 dni od vložitve vloge in plačila upravne takse.

OBVEZNE PRILOGE VLAGATELJEV:
- izpis iz Poslovnega registra Slovenije, če je prodajalec pravna ali fizična oseba, ki je registriran kot poslovni
subjekt (fotokopija dokazila o registraciji trgovske dejavnosti) ali
- dejavnosti iz registra kmetijskih gospodarstev (izpis iz upravne enote oz. fotokopija obrazcev za tekoče leto iz
vloge za neposredna plačila na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – MKGP (tisti, ki uveljavljajo
neposredna plačila na MKGP) ali fotokopija Izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev (tisti, ki ne uveljavljajo
neposrednih plačil na MKGP) ali
- dejavnosti dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če gre za prodajo blaga, ki izhaja iz opravljanja dopolnilne
dejavnosti na kmetiji (fotokopija dovoljenja za opravljanje 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 (fotokopija potrdila o vpisu v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno
dopolnilno delo),
- v primeru prodaja medu - fotokopija potrdila o registraciji čebelnjaka na MKGP,
- 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) ,
- drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje pravico prodajalca do prodaje blaga zunaj prodajaln,
- v primeru prodaje s potujočo prodajalno (prirejeno vozilo) - fotokopija potrdila o pregledu predelanega vozila
oz. fotokopija prometnega dovoljenja,
- pisno soglasje lastnika, v primeru, da se prodajala vrši na zasebnem zemljišču,
- soglasje organizatorja prireditve, če gre za organizirano prireditev.

Upravna taksa:
Na podlagi tarifne številke št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, 106/10-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 –
ZZeIP-J in 32/16-ZUT-I) se za izdajo soglasja za prodajo izven prodajaln zaračuna upravna taksa v znesku 22,60
EUR za posamezno soglasje.
Taksa se lahko plača na sledeči način:
- z gotovino na blagajni Občine Cerklje na Gorenjskem ali
- s plačilnim nalogom na banki ali elektronsko na račun št. IBAN: SI56 0121 2412 0309 135; referenca: 11
75116- 7111002; BIC banke: BSLJSI2X.
V primeru plačila s položnico ali elektronsko je potrebno vlogi priložiti dokazilo o plačilu.
V primeru, da taksa ne bo plačana ob oddaji vloge oziroma ji ne bo priloženo dokazilo o plačilu, bo v skladu s 16.
členom ZUT izdan plačilni nalog, neupoštevanje v njem določenega roka za plačilo pa bo podlaga za obračun
zamudnih obresti in posredovanje carinskemu organu v izvršitev. Če niste taksni zavezanec oziroma ste
plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila.
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