
 

                

 

VLOGA za uporabo prodajnih površin na Tržnici Kočevje 

VLAGATELJ – PRAVNA OSEBA, SAMOSTOJNI PODJETNIK, FIZIČNA OSEBA, KMETIJSKI PRIDELOVALCI 

NAZIV:  

SEDEŽ oz. NASLOV: 

DAVČNA ŠTEVILKA: 

MATIČNA ŠTEVILKA DRUŽBE oz. EMŠO: 

TELEFON / GSM: 

E-POŠTA: 

 

Predmet vloge – Izdaja pogodbe za prodajo na  Tržnici Kočevje, na naslednjem prodajnem mestu (ustrezno 

označite):  

• Stojnica v zaprtem tržnem prostoru, 

• Stojnica pod arkadami, 

• Stojnica na platoju tržnice v okolici objekta, 

• Prodaja iz avtomobila na parkirišču nad platojem tržnice. 

• Uporaba zaprtega tržnega prostora 

• Uporaba prostora pod arkadami 

 

Dnevi prodaje (ustrezno označite): 

• Ponedeljek: kmečka in rokodelska tržnica,  

• Torek: prodaja tekstila, sejmi 

• Sreda: kmečka in rokodelska tržnica 

• Četrtek: tržnica posameznih društev, sejmi 

• Petek: organizacija različnih tematskih sejmov 

• Sobota: kmečka in rokodelska tržnica 

 

Storitev (ustrezno označite): 
 

• Uporaba stojnice 

• Uporaba stojnice s hladilno vitrino 

• Uporaba talne površine  0-10 m2 

• Uporaba talne površine z uporabo elektrike  0-10 m2 

• Uporaba zaprtega tržnega prostora 

• Uporaba prostora pod arkadami 

Obdobje prodaje (navedite datum ali časovno obdobje): 

 

 

 

 

 



   

 

2 od 2 

 

 

Opis ponudbe oz. navedba asortimana 

 

 

 

Prodajalec na stojnici – ime in priimek (izpolnite v primeru, če ne prodaja prosilec):  

 

 

Prodaja na  Tržnici Kočevje je mogoča le, če ima stranka predhodno poravnane vse obveznosti določene s pogodbo. 

Obveznosti lahko poravnate na blagajni Komunale Kočevje, vsak delavnik od 8. -10. ure ter od 11. do 13. ure ali 

plačate na TRR št. 02320-0012835239. V tem primeru imejte s seboj potrdilo o plačilu. 

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/a s Tržnim redom in Odlokom o prodaji blaga zunaj prodajaln v občini 

Kočevje. 

 

Datum vloge: ____________________ 

 

Žig in podpis:____________________ 

 

Obvezne priloge – glede na status (brez ustreznih prilog se vloga ne bo obravnavala):  

• sklep o registraciji gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika (AJPES),  

• potrdilo o lastni pridelavi (izpis iz registra kmetijskih gospodarstev za KMG-MID, z izpisom GERK-

ov, EKO pridelovalci priložijo certifikat),  

• dovoljenje za upravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,  

• potrdilo o vpisu v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo. 


