OBČINA ORMOŽ
Ptujska cesta 6, 2270 Ormož
tel. (02) 74 15 346 fax. (02) 74 15 331

obcina.ormoz@ormoz.si

VLOGA ZA UPORABO STOJNIC
1. Podatki o plačniku in uporabniku stojnic:
Plačnik (podjetje/ponudnik/organizacija/zavod):
Ulica in hišna št.:
Poštna št. in kraj:
Telefon:
Mob.tel.:
TRR.: SI56
Davčna št.:
Zastopnik podjetja:
Kontaktna oseba:

Telefaks:
E-pošta:
Kraj in enota banke:
Davčni zavezanec (obkrožite):
Internet domača stran:
Mob. tel.:

DA

NE

Na podlagi Cenika za uporabo stojnic (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 14/17), vlagam zahtevek za uporabo
stojnic-e.

2. Razstavni, prodajni in promocijski program (vrsta artiklov – primer: izdelki zavoda, lončarski izdelki, nakit,
tekstil, ekološki izdelki, ročno delo…podroben opis, lahko priložite tudi fotografije, ali jih pošljete na e-naslov:
anita.bolcevic@ormoz.si ).

Razstavni, prodajni in promocijski program:
Na razstavnem prostoru bom prodajal* (obkrožite):

DA

NE

(*priloga, dokazilo o registrirani dejavnosti, vključno z dokazilom o registrirani dejavnosti prodaje na stojnicah).

3. Naziv uporabnika, ki bo navedeno na stojnici:

4. Uporaba stojnic in/ali dodatnega javnega prostora:
ob stojnici potrebujemo še dodaten
Število stojnic (z besedo)
prostor (zapišite v metrih):
(v primeru, da ne želite stojnice, vpišite samo metre).
DA
NE
Potrebujemo električni priključek (obkroži):
DA
NE
Potrebujemo vodo (obkroži):
Količino vode v m3:
V primeru, da potrebujete elektriko in/ali vodo, se pred oddajo vloge o tem posvetujte na številki tel. (02) 74 15 346.
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5. Datum uporabe stojnic in število:
ŠTEVILO STOJNIC:

DATUM:

V primeru, da potrebujete stojnice za več dni, lahko priložite kot prilogo k tej vlogi.

6. Naslov za dostavo stojnic in število kilometrov:
Naslov:

Število kilometrov za dostavo stojnic v eno smer:
Število kilometrov za odvoz stojnic v eno smer:
SKUPAJ km:
Pri eni dostavi na naslov lahko pripeljemo sedem stojnic, obračun kilometrov za dostavo stojnic se veže na število dostav in prevožene km.

7. Na stojnici javno predvajate posneto glasbo (preko CD-ja, računalnika, radia, ipd.)
Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 68/08 in 110/13).
NE
DA
(Obkrožite)
Če ste obkrožili DA, ste dolžni izpolniti obveznosti 159. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

8. Na stojnici izvajate aktivnosti, ki lahko ogrožajo zdravje in življenje udeležencev ali točite
alkoholne pijače?
KRATEK OPIS:
NE
DA
(Obkrožite)
Če ste obkrožili DA, ste dolžni izpolniti obveznosti Presoje zdravstvene ogroženosti na prireditvi, Ul. RS št. 81, iz dne 30.10.2015, priloga 15: Presoja zdravstvene
ogroženosti na prireditvi.

9. Postavitev stojnice na javni površini/druge površin*:
Lastnik parcel, kjer bodo postavljene stojnice:

Številka parcele:

Katastrska občina:

*Postavitev stojnice na javni površini v lasti Občine Ormož – z vlogo za uporabo stojnice vam hkrati izdamo soglasje za uporabo prostora v lasti Občine Ormož. V primeru
postavitve stojnic na drugih površinah, ki niso v lasti Občine Ormož, priložite soglasje lastnika (zakonitega zastopnika) druge površine, da soglaša z uporabo prostora, kjer
bodo postavljene stojnice.

Stran 2 od 3

OBČINA ORMOŽ
Ptujska cesta 6, 2270 Ormož
tel. (02) 74 15 346 fax. (02) 74 15 331

obcina.ormoz@ormoz.si
10. CENA STOJNIC: po Ceniku za uporabo stojnic (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 14/17), z dne 20.11.2017,
so bile določene cene za enodnevno uporabo stojnice v znesku 16,00 € z DDV in tovorni avto do 2,5 t v znesku
0,87 € z DDV en kilometer. Obračun sledi s soglasjem uporabe prostora in stojnic. Plačilo uporabe stojnic
poravnajte na številko TRR: SI56 0128 7010 0018 046, sklic: SI00 7103992, namen: UPORABA STOJNIC.
11. SOGLASJE ZA UPORABO STOJNIC ZAJEMA TUDI SOGLASJE ZA UPORABO PROSTORA, KI JE V
LASTI OBČINE ORMOŽ.
12. Spodaj podpisani potrjujem prijavo in soglašam z navedenimi pogoji.

Kraj in datum: _______________

ŽIG

Podpis vlagatelja______________

Vlogo pošljite na naslov Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož ali na e-pošto obcina.ormoz@ormoz.si ,
15 dni pred uporabo.

OBVEZNE PRILOGE(priložite fotokopije, ker se priloge ne vračajo):
- PRODAJATE NA STOJNICI dokazilo o registrirani dejavnosti, vključno z dokazilom o registrirani
dejavnosti prodaje na stojnicah;
- POVRŠINA, KJER BO POSTAVLJENA STOJNICA IN NI V LASTI OBČINE ORMOŽ priložite soglasje lastnika
(zakonitega zastopnika) druge površine, da soglaša z uporabo prostora, kjer bodo postavljene stojnice;
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