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Vloga za izdajo soglasja za prodajo na dogodku: 

3. GREGORJEVA TRŽNICA 2018 

 

 

 

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 69/04, 2/07, 24/08 in 47/15), se prijavljam na dogodek 3. 

GREGORJEVA TRŽNICA 2018 za opravljane prodaje blaga na premični stojnici, zunaj prodajaln in uporabo 

javnega prostora. 

 

 

 

1. Podatki o vlagatelju: 
Vlagatelj (podjetje/ponudnik/organizacija/družba): 

Ulica in hišna št.:  

Poštna št. in kraj:  

Telefon:  Telefaks: 

Mob.tel.:  E-pošta: 

TRR.: SI56         Kraj in enota banke: 

Davčna št.:  Davčni zavezanec (obkrožite): DA NE 

Zastopnik podjetja:  Spletna stran: 

Kontaktna oseba:  Mob. tel.: 

 

 

 

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 drobno na premičnih stojnicah).. 

 

 

 

 

 

 

V primeru da potrebujete električni priključek in vodo nas prej o tem obvestite. 

3. Naziv uporabnika, ki bo navedeno na premični stojnici: 
 

 

4. Uporaba javnega prostora za prodajo na premični stojnici: 

Parcelna številka*: 510/1 in 517/1 

Katastrska občina (k.o.) Ormož 

Potrebujemo električni priključek (obkroži): DA NE 

Potrebujemo vodo (obkroži): DA NE 

Količino vode v m3: m3 
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Vabimo vas k prodaje vaših izdelkov. Izdelki in pridelki naših rok, so edinstvenega pomena za naše kraje, zato je 

pomembno, da se predstavimo in jih ponudimo čim več krat na našem območju. Vsak dan nas je več tistih, ki se 

zavedamo, da so lokalni pridelki in izdelki naša prihodnost in prihodnost naših zanamcev. Na zdaj že 3 

GREGORJEVI TRŽNICI, ki se bo dogajala na Tržnici Ormož, Kerenčičevem trgu in Blagovnici Ormož (TIMA) 

vas z veseljem pričakujemo in vas obveščamo, da je naš dogodek vsako leto lepo obiskan, upamo, da bo tako 

tudi letos, držimo pesti za lepo vreme. Gregorjevo je slovenski praznik zaljubljencev, v tem času se tudi ptički 

ženijo. V sklopu Gregorjeve tržnice se bodo čez dan vrstili tudi drugi dogodki na temo ljubezni, ptičkov in 

ohranjanje starega ljudskega običaja. 

 

 

Podpisani ___________________________________________________________prosim za prodajni in 

razstavni prostor na dogodku 3. GREGORJEVA TRŽNICA 2018, ki bo v petek, 9.3.2018 Tržnici Ormož, 

Kerenčičevem trgu in Blagovnici Ormož (TIMA) od 8.00 ure dalje. Vsakemu ponudniku pripada ena ali ½ 

stojnice na podlagi prijave. Število stojnic je omejenih. Prosimo, da prodajni prostor počistite za sabo. 

 

 

Obvezna priloga k prijavi: 

- Izpis iz AJPES-a (registra dejavnosti), ki ne sme biti starejši od enega meseca;     

- oz. dokumentacija, ki dokazuje da imate registrirano dejavnost, ki jo opravljate na tržnici.                                              

 

 

Datum: Čas prodaje: Lokacija prodaje: 

Petek, 9.3.2018 Od 8.00 ure dalje KERENČIČEV TRG 

 

Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 vam omogoča brezplačno uporabo prostorov in stojnic na dogodku. 

 

 

 

Čitljivo izpolnjeno vlogo in podpisano pošljite na e-pošto: obcina.ormoz@ormoz.si ali dostavite na Občino 

Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Za vse informacije smo vam z veseljem na razpolago. 

 

Kraj in datum:                     

                                

 
ŽIG 

 Podpis: 
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