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VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA 

ZA UPORABO PROSTORA ZA NAMEN PRODAJE 
 
 
Podatki o vlagatelju 
 
Naziv podjetja / Priimek in ime ………………………………………………………………………………….. 
Naslov ……………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon …………………………………………………………………………………………………………….. 
MŠ podjetja, DŠ ali KMG-MID ………………………………………………………………………………….. 
 
Vrsta blaga namenjena prodaji in lokacija prodaje: 
 
Na območju Občine Miren-Kostanjevica želim/o prodajati naslednje vrste blaga:  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...................................................................................................................... 
 
Prodaja se bo vršila na naslednji lokaciji/ah: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...................................................................................................................... 
 
V uporabi bodo istočasno __ (vnesite število) lokaciji/e (izpolnite v primeru, če se prodaja vrši na več 
lokacijah). 

 

Časovno obdobje prodaje 
 
Predvideno obdobje prodaje (meseci) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Predviden delovni čas oziroma čas prodaje (dnevi in ure) 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Način prodaje (obkrožite ustrezno številko pred tekstom): 
1. na premičnih stojnicah 
2. prodaja s prodajnimi avtomati 
3. potujoča prodajalna 
4. priložnostna prodaja (prireditev, sejem, shod in podobno) 
 
Oprostitev plačila pristojbine 
 
Navedite razloge za oprostitev plačila pristojbine 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………. 
Datum 

 
…………………………………………………………. 
Priimek in ime (velike tiskane črke) 
 
…………………………………………………………. 
Podpis 
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Obvezna priloga: 

- izpis iz registra kmetijskih gospodarstev za KMG-MID in/ali 
- dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in/ali  
- izpis iz poslovnega registra, sodnega registra, priglasitveni list in/ali 
- potrdilo o vpisu v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo 
- dovoljenje za prodajo blaga izven prodajaln vlagatelja, ki ga izda pristojni upravni organ (če se v skladu z 

veljavnimi predpisi zahteva) 

 
 
OBVESTILO VLAGATELJU: 

 
Zakon o trgovini (Uradni list RS št. 24/2008) 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). 
 
V skladu s 6. členom navedenega zakona mora trgovec za prodajo blaga na premičnih stojnicah, 
prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno pridobiti pisno soglasje lastnika ali 
pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se blago prodaja. Tako mora trgovec v primeru 
uporabe javnih površin za prodajo blaga zunaj prodajaln, pridobiti soglasje občine. 
 
Vlagatelj poda zahtevo za izdajo Soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln z vlogo: 

- pisno po navadni pošti na naslov Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, Miren 5291 ali  
- osebno v tajništvu Občine Miren-Kostanjevica. 

 
Rok za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln je 15 dni od vložitve vloge in plačila upravne 
takse. 
 
Upravna taksa: 
Upravna taksa po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 106/10) za vlogo 
za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln znaša 22,66 EUR. 
 
Upravno takso se lahko plača s položnico - na banki ali preko interneta - namen plačila »Plačilo 
upravne takse«, na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, Miren 5291; številka računa SI56 
0127 5010 0014 366, referenca pod sklic 11 (šifra prejemnika) – (podkonto). 


