
 
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 

- tržnica Lenart 
 

Prodajo bi želel-a opravljati: 
 
KJE:  _____________________________________________________________ 

(navedi kraj, ulico, lokacijo) 
 
KDAJ:  _____________________________________________________________ 

(datum/e oziroma obdobje) 
 
NAČIN PRODAJE:  _____________________________________________________________ 

(stalna stojnica z nadstreškom / dopolnilna premična stojnica )                                           
 
 
VELIKOST PRODAJNEGA PROSTORA: (obkroži in dopolni ustrezno) 
 

- _______x  stalna stojnica z nadstreškom = (določena je skupna površina 9 m2) 
- _______x  ½ stalna stojnica z nadstreškom = (določena je skupna površina 4,5 m2)  
- _______x  stalna stojnica + prodaja s tal = (predvidena površina je 9 + 9 =  18 m2)  
- _______x dopolnilna premična stojnica = (določena je skupna površina 6 m2) 
- _______x dopolnilna premična stojnica + prodaja s tal = (predvidena površina je 6 + 6  = 12 m2) 

  
KAJ PRODAJATE:______________________________________________________________________ 
 
 
Prilagam naslednje dokumente: 

• plačana 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) 

• najemna pogodba sklenjena z Občino Lenart 
• 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, po predhodno sklenjeni najemni pogodbi. 
 
Prodajalec mora pred oddajo vloge za najem oziroma pridobitev soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln na 
tržnici Lenart, preveriti prosta mesta v občinski upravi in pridobiti najemno pogodbo.  
 
Vse vloge bodo obravnavane po času prejetja vlog.  
 
Upravna taksa se nakaže na račun št.:  0125 8458 0309 108, sklic 11 75574-7111002-00000008.  
 
 
PLAČILO OBČINSKIH TAKS 
 
Na podlagi 38. in 42. člena Pravilnika o tržnem redu na tržnici v Lenartu in drugih dogovorjenih javnih 
mestih (MUV št., 8/2008) je stranka dolžna poravnati nadomestilo za uporabo javne površine, kot je to 
določeno v sklenjeni najemni pogodbi. 
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