
OBČINA ROGATEC 
 
 POT K RIBNIKU 4 
 3252 ROGATEC, SLOVENIJA 
 

 T: ++386 (0) 3 812-10-00, F: ++386 (0) 3 812-10-12, E: obcina@rogatec.si, http://obcina.rogatec.si/ 

 

Upravna taksa po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah  znaša 22,60 EUR 

 

1. PODATKI O VLAGATELJU:  

       
___________________________________________ 
(Ime in priimek fizične osebe ali naziv pravne osebe in zastopnika) 

 
____________________________________  
(Ulica in hišna številka)  

____________________________________  

(Pošta)  

telefon:_____________________ 

 
 

VLOGA  ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRODAJO NA TRŽNICI V 
ROGATCU  

 

Javna tržnica posluje v obdobju med 1.3. in 31.10. tekočega leta, vsako soboto, med 8.00 in 13.00 
uro 
 

2. PREDVIDEN TERMIN PRODAJE: 

 

 

 

3. PRODAJATI ŽELIMO NASLEDNJE BLAGO: 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. PRODAJA SE BO VRŠILA (ustrezno obkroži): 

 na premični stojnici,   

 prodaja s prodajnimi avtomati   

 potujoča prodajalna.  

Podpis:_____________________________ 

 

Žig: 

Datum:_____________________________ 

 

OBVEZNE PRILOGE: 

- Registracijsko dokumentacijo podjetja (vpis v sodni register) ali 

- Priglasitveni list (za samostojne podjetnike) oz. Obrtno dovoljenje 

- Izpis iz registra kmetijskih gospodarstev oz. KMG MID številka (za kmetovalce) 

- potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti – izpis iz AJPES  

- Temeljni akt o ustanovitvi (za društva) 

Drugo: ___________________________________________ 

 
 



 
POJASNILO 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  se mora v primeru uporabe 
tržnice  v Rogatcu, pridobiti soglasje lastnika prostora t.j. Občine Rogatec. 
 
 
Vlogo je potrebno vložiti najmanj pet delovnih dni pred predvidenim dnem trgovanja.  
 
Upravna taksa: 

Upravna taksa po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 106/2010, 32/2016) 
za vlogo in za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln znaša 22,60 EUR. 
 
Upravno takso se lahko plača: 
- na sedežu občine z gotovino ali plačilno kartico 
- s položnico: na banki ali preko interneta - namen plačila »Plačilo upravne takse«, na naslov: 
občina Rogatec; številka racuna SI56- 0130 7507 0309 191, referenca SI 76074-7111002. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


