
 

OBČINA LENART 

Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah 
Telefon: 02/729 13 10, fax: 02/72 07 352 

obcina@lenart.si 

 
  

PODATKI O VLAGATELJU 

Ime in priimek:  

Naziv podjetja:  

Polni naslov:  

Telefon:  

E-mail:  

  

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA 

PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN 

- začasna tržna mesta 
 

Prodajo bi želel-a opravljati: 

 

KJE:  _____________________________________________________________ 

(navedi kraj, ulico, lokacijo) 

 

KDAJ:  _____________________________________________________________ 

(datum/e oziroma obdobje) 

 

NAČIN PRODAJE:  _____________________________________________________________ 

(premična stojnica /  prodajni avtomat / potujoča prodajalna)                                          

 

 

VELIKOST PRODAJNEGA PROSTORA: (obkroži in dopolni ustrezno) 

 

- _______x  premična stojnica = (določena je skupna površina 6 m2)    

- _______x premična stojnica + prodaja s tal = (predvidena površina 6 + _____  = _____ m2) 

- _______x potujoča prodajalna (prilagojena vozila + ostalo) =  ( površina je___________m2)  

- _______x prodajni avtomat = (predvidena površina je___________m2)  

 

  
KAJ PRODAJATE:______________________________________________________________________ 
 

 

Prilagam naslednje dokumente: 

• upravna taksa 22,60 EUR - (po tarifni številki 1 in 3 ZUT, (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno 

prečiščeno besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J in 32/16) 

• potrdilo o plačilu nadomestila za uporabo javne površine 

• odločba o opravljanju dejavnosti oziroma potrdilo o lastni proizvodnji 

 

 

 

 
_____________________________                      

kraj in datum 

_________________________________ 

podpis vlagatelja 

mailto:obcina@lenart.si


OBRAZLOŽITEV 

IZDAJA SOGLASJA 

 
Prodajalec si mora za prodajo pridobiti soglasje občine, vlogo mora oddati najmanj 10 dni pred pričetkom 

prodaje. Prodajalcem se predlaga, da pred oddajo vloge za najem stojničnega mesta v občinski upravi 

preverijo prosta mesta.  

 

Vrstni red obravnave vlog je določen glede na datum in čas prispetja vloge. Stojnična mesta se bodo 

razdelila glede na vrstni red in vrsto prodaje. Vse vloge bodo obravnavane po času prejetja vlog. Vloge in 

soglasja se izdajajo le za tekoče leto. 

 

Upravna taksa se nakaže na račun št.:  SI56 0125 8458 0309 108 sklic SI11 75574-7111002-00000008.  

 

Občinska taksa za PRAVNE OSEBE  

- se nakaže na račun št.: SI56 0125 8458 0324 725 sklic SI11 75574-7047061-68458509 

Občinska taksa za FIZIČNE OSEBE  

- se nakaže na račun št.: SI56 0125 8458 0326 859 sklic SI11 75574-7047070-68458509 

 

 

TARIFE OBČINSKIH TAKS 

 

Odlok o občinskih taksah v občini Lenart (MUV š. 28/2009) 
 

   4.2 Za uporabo javnih površin za gostinstvo, trgovino in 

podobno (razen za javne tržnice) od m2 dnevno: 

+-------------------------------------------------+------------+ 

|4.2.1 za dodatno opremljene površine             |   3,5 točke| 

+-------------------------------------------------+------------+ 

|4.2.2 za tlakovane in asfaltirane površine       |   1,8 točke| 

+-------------------------------------------------+------------+ 

|4.2.3 za makadamske in ostale posebej            |   1,5 točke| 

|vzdrževane površine                              |            | 

+-------------------------------------------------+------------+ 

|4.2.4. za kioske                                 |     45 točk| 

+-------------------------------------------------+------------+ 

|4.2.5. za stojnice                               |     45 točk| 

+-------------------------------------------------+------------+ 

|4.2.6. za potujoče prodajalne                    |470 točk/dan| 

+-------------------------------------------------+------------+ 

- vrednost točke taksnih tarif znaša 0,10 EUR. 
 

   Pojasnila: 

   1. Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste, 

trgi, pločniki, hodniki za pešce, zelenice in parkirišča, druge 

urejene in neurejene javne površine na območju Občine Lenart, ki 

so v lasti oziroma je imetnik pravice uporabe Občina Lenart. 

    

 

Primer izračuna ( za 1 dan): 

 

1   x   (premična stojnica - skupna površina 6 m2) x ( točke  45)  x (vrednost točke  0,10 EUR)  =  27,00 EUR    

1   x   (potujoča prodajalna) x ( točke 470)  x (vrednost točke  0,10 EUR)  =  47,00 EUR    

1   x   (prodaja s tal – skupna površina 6 m2) x ( točke 1,8)  x (vrednost točke  0,10 EUR)  =  1,08 EUR    

 


