
Obrazec št. 2 – SAMOSTOJNI PODJETNIKI, DRUŽBE, ZADRUGE, ZAVODI  

(trgovci, proizvajalci, zadruge) 

 

__________________________________________________________   
(uradni naziv pravne osebe ali s.p ) 

 

___________________________________________________________  
(sedež dejavnosti) 

 

_______________________________          _____________________________________  

(matična številka)                                                         (davčna številka)    

 

Tel.: _______________  Fax.: _________________ 

 

e-mail: ____________________________________ 

 

Zakoniti zastopnik pravne osebe ali s.p.: ________________________ 

 

 

 
OBČINA HRASTNIK 

Oddelek za družbene dejavnosti  

in gospodarstvo 

Pot Vitka Pavliča 5,  1430 Hrastnik 

 
 

VLOGA ZA PRIDOBITEV SOGLASJA ZA PRODAJO NA KRAMARSKEM SEJMU 

10.3.2016 

 

 

Lokalno skupnost naprošamo za izdajo soglasja za udeležbo na KRAMARSKEM SEJMU, ki bo 

potekal na Dolu pri Hrastniku 10. marca 2016 na površinah ob dvorani »Dolanka:« 

 

Na sejmu bomo prodajali naslednje izdelke oz. blago, za katere smo registrirani: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Želimo najeti prodajni prostor v izmeri: 5 m x ________ m . 

Cena najema enega tekočega metra (globine 5m) znaša 4 EUR. Najem prostora se plača na sejmu. 

 

obkroži 

a) za stojnico  DA  NE 

b) za vozilo     DA  NE  

c) za stojnico in vozilo DA NE 

 

                                                                                                       Žig                              Podpis: 
PRILOGA: 

- upravna taksa v znesku 22,66 EUR 

Upravno takso lahko nakažete na račun: Občinske upravne takse št. 01234-4340309198 sklic 11  

75337-7111002-91982016. V tem primeru priložite kopijo plačilnega naloga. 

PRIJAVO Z VSO DOKUMENTACIJO IN PLAČANO TAKSO MORATE ODDATI 

NAJKASNEJE DO 28.2.2016 NA OBČINO HRASTNIK!! 



 

IZJAVA 

 

V kolikor ni podpisana in žigosana ta izjava, organizator 

kramarskega sejma ne  izda soglasja prijaviteljem za udeležbo na 

sejmu. 

 

 

Izjavljamo, da: 
 

1. se strinjamo in sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni v navodilih 

organizatorja Kramarskega sejma, ki bo 10. marca 2016 na dvorišču in 

parkirišču pred dvorano Dolanko na Dolu pri Hrastniku in bomo 

sodelovali kot udeleženci sejma – prodajalci; 

 

2. imamo uradno registrirano (obkroži): 

a) prodajo blaga zunaj prodajaln – prodaja na stojnicah in tržnicah      

     DA    NE  

 

b) prodajo izdelkov, katere navajamo v vlogi za prijavo na Kramarski 

sejem   

DA   NE 

 

c)proizvodnjo izdelkov, katere želimo prodajati  

        DA   NE 

  

3. vse navedbe, ki so podane v tej vlogi, ustrezajo dejanskemu stanju/so 

resnični podatki/; 

 

4. za vse navedene izjave kazensko in materialno ter odškodninsko 

odgovarjamo; 

 

5. bomo poravnali vso morebitno škodo, ki bi bila povzročena z naše strani, 

zaradi udeležbe na sejmu 

 

 

 
 

 

Datum: ______________                                  žig                Podpis zakonitega zastopnika: 

                                                                                                __________________________ 


