OBČINA POLJČANE
Bistriška cesta 68, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 220
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si

VLOGA ZA LETO 2020
ZA IZDAJO SOGLASJA ZA UPORABO STOJNICE IN/ALI PROSTORA MED STOJNICAMI NA TRŽNICI
POLJČANE
I.

Izpolni vlagatelj:

1. PODATKI O VLAGATELJU/UPORABNIKU
NAZIV oz. IME IN PRIIMEK:
SEDEŽ oz. NASLOV:
DAVČNA ŠTEVILKA:
MATIČNA ŠTEVILKA DRUŽBE oz. EMŠO:
TELEFON/GSM:
E- POŠTA:
2. OPIS PONUDBE oz. ORGANIZIRANEGA DOGODKA

3. TERMIN UPORABE NA STOJNICI
a. STOJNICO UPORABLJAM SKOZI VSE LETO (navedite dan in uro)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer: vsako soboto od 8.00 do 12.00.

b. SEZONSKA UPORABA STOJNICE (navedite datum, dan in uro)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer: od 1. aprila do 15. junija vsako soboto od 8.00 do 11.00.

c. UPORABA STOJNICE OB ENKRATNEM DOGODKU (navedite datum in uro)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer: v soboto, 16. 5. 2020 od 8.00 do 12.00.

d. DRUGO

Spodaj podpisani vložnik naprošam Občino Poljčane za izdajo soglasja za
uporabo stojnice na tržnici v Poljčanah.
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Glede na status je k vlogi potrebno priložiti:




sklep o registraciji gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika (AJPES),
Priglasitveni list (za samostojne podjetnike) oz. obrtno dovoljenje
potrdilo o lastni pridelavi (izpis iz registra kmetijskih gospodarstev za KMG-MID, z izpisom GERK-ov,
EKO pridelovalci priložijo certifikat),
 dovoljenje za upravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 potrdilo o vpisu v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo
 Temeljni akt o ustanovitvi (za društva)
 Drugo: ___________________________________________
Ponudnikom, ki so potrdilo predložili že minulo leto in se le to ni spremenilo ni potrebno prilagati ponovno.

OPOMBE:
Na stojnico ni dovoljeno ničesar pritrjevati in lepiti. Stojnica mora biti enaka ob prejemu kot ob oddaji. Za
morebitne nastale poškodbe, ki so nastale v času vaše prisotnosti ste za to tudi finančno odgovorni. Prav tako
morate upoštevati, da:
stojnica ostane nameščena na mestu, ki ga je določila Občina Poljčane, oziroma se lahko premesti le
ob soglasju Občine;
zagotovljen mora biti dostop do poslovnih prostorov;
zagotovljen mora biti morebitni potrebni intervencijski dostop;
je zemljišče po zaključku prodaje potrebno še istega dne očistiti in urediti v prvotno stanje, v nasprotnem
primeru se bo čiščenje izvajalo s strani soglasodajalca na stroške vlagatelja.
Uporaba stojnice je namenjena prodaji in promociji izdelkov iz lokalnega okolja ter uporabi ob prireditvah na
prostoru tržnice.

Izdano potrdilo ne nadomešča morebitnih potrebnih upravnih dovoljenj in soglasij
uporabnika..
Datum vloge: ______________

Žig in podpis:_________________________

II. Izpolni Občina Poljčane:

DODELITEV PRODAJNEGA MESTA – TRŽNICA POLJČANE
1. DODELITEV PRODAJNEGA MESTA
VLOGA JE POPOLNA : DA - NE

VLOGA SE ODOBRI: DA - NE

ŠT. PRODAJNEGA MESTA/STOJNICE:
TERMIN UPORABE: a) redno

b) občasno

c) enkratno

2. SPREMEMBA /ZAMENJAVA PRODAJNEGA MESTA
OPOMBE:
Odpiralni čas tržnice v Poljčanah: od ponedeljka do petka od 08.00-18.00 in v soboto od 08.00-12.00.

Datum: ______________

Žig in podpis:________________________
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