
 
Etno družabno društvo Draga pri Šentrupertu 
Draga pri Šentrupertu 4 
8232 Šentrupert 

Šentrupert, februar 2018 
 

________________________________________ 
(priimek in ime, naziv pravne osebe) 
________________________________________ 
(naslov) 
________________________________________ 
(telefon) 
______________________@________________ 
(elektronski naslov) 
 
 

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ 
PRODAJALN  

(Izdaja se samo soglasje za javne površine ali nepremičnine, ki so v lasti Občine Šentrupert, 
razen prodaje na tržnem prostoru. Vlogo je potrebno vložiti najmanj 10 dni pred začetkom 

prodaje blage zunaj prodajaln.) 
 
Spodaj podpisani(-a)__________________________ vlagam vlogo za izdajo soglasja za 
prodajo blaga zunaj prodajaln. 
 
Datum in kraj prodaje (navedba lokacije oz. prireditve, kjer se bo vršila tovrstna prodaja): 
___ Gregorjev sejem,  sobota - 10.3.2018, na Veseli Gori pri Šentrupertu___________ 

Vrsta blaga:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Prodaja se bo vršila na način (obkrožite): 
a) na premični stojnici 
b) s prodajnim avtomatom 
c) s potujočo prodajalno (prirejeno vozilo) 
 
 
Odgovorna oseba (ime in priimek): 
_______________________________________________ 
 
V _________________________, dne ______________________ 
 
 

Žig vlagatelja                                 Podpis vlagatelja: 
 
    ______________________ 

Obvezna priloga: 
- fotokopija registracije družbe oz. priglasitvenega lista za samostojne podjetnike 

posameznike 
 

OBRNI ▬▬▬▬▬► 



 
PRIJAVA IN POGOJI TER DOLOČILA SODELOVANJA NA  

GREGORJEVEM SEJMU – VESELA GORA – 2018 
 
________________________________________ 
(priimek in ime, naziv pravne osebe) 
________________________________________ 
(naslov) 
________________________________________ 
(telefon) 
______________________@________________ 
(elektronski naslov) 
 

1. Na Gregorjevem sejmu – Vesela Gora - 2018  lahko sodelujejo razstavljavci katerih razstavni predmeti 
ustrezajo zakonskim določilom ter ponujajo enega ali več izdelkov. 

2. Razstavljavec mora ob prijavi (vlogi za soglasje za prodajo blaga zunaj prodajaln) posredovati opis 
razstavnega in prodajnega programa. Razstavni prostor je lahko stojnica, prodajni avtomat, potujoča 
prodajalna. Organizator upošteva želje razstavljavcev glede dodelitve razstavnega prostora (dolgoletna 
tradicija), v kolikor ni organizacijskih, tehničnih, kadrovskih, prostorskih ali morebitnih drugih 
omejitev. Organizator razporeja prostor v najboljšem interesu sejma. Organizator si pridržuje pravico 
do odločanja o sprejetju sodelujočega, njegovih produktov in storitev na prireditev in do dodelitve 
razstavnega prostora. 

3. Za sejem je potrebno poravnati stojnino 6,00 EUR na tekoči meter razstavnega prostora (enako kakor 
vsa leta do sedaj), ki se poravna na razstavnem prostoru organizatorju. Organizator na podlagi plačila 
izda razstavljavcu račun po opravljeni storitvi v skladu z zakonodajo. 

4. Vsi razstavljavci morajo upoštevati veljavne predpise o prodaji na premičnih objektih, zato morajo 
imeti pri sebi ustrezne dokumente o nabavi blaga, prevzemne listine in odločbo o obratovanju. 
Prodajalci morajo imeti svoje priponke, artikli morajo biti označeni s cenami, strankam pa morajo 
izdajati račune v skladu z zakonodajo. To so pogoji, ki jih zahtevajo inšpekcijske službe. 

5. Razstavljavec s svojo dejavnostjo ne sme povzročati hrupa, umazanije, prahu, uhajanja plinov, ali 
nevarnosti za obiskovalce. 

6. Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje, ali odtujitve stvari razstavljavca oz. njegovega 
izvajalca (razstavni predmeti, oprema in drugo), njunega osebja in tretjih oseb, kakor tudi ne za 
poškodbe razstavljavca oz. njegovega izvajalca, njunega osebja in tretjih oseb, nastale zaradi požara, 
viharja, toče, strele, loma, izliva vode, tatvine, ali kateregakoli drugega vzroka. 

7. Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari in poškodbe tretjih oseb, 
nastalih zaradi ravnanja razstavljavca oz. njegovega izvajalca na razstavnem prostoru oz. sejmišču. 
Razstavljavec oz. njegov izvajalec sklene ustrezna zavarovanja na svoje stroške. 

8. Razstavljavec oz. njegov izvajalec odgovarja za škodo in nesrečo, ki jo sam ali njegovo osebje povzroči 
organizatorju in/ali tretji osebi na sejmu. 

9. Organizator ima pravico razstavne prostore in razstavljene predmete fotografirati, narisati, posneti ali 
kakorkoli drugače upodobiti na filmski in video trak ali zapisati na digitalne medije in gradivo uporabiti 
za lastne potrebe ali za splošno uporabo. Razstavljavec se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih 
pravic. Brez odobritve organizatorja razstavnih prostorov ni dovoljeno fotografirati ali narediti njihove 
risbe oz. jih posneti, izjema je le lastni razstavni prostor (paviljon). 

 
Izpolnjena prijava je hkrati pogodba. S podpisom prijavnice razstavljavec priznava in sprejema pogoje za 
sodelovanje na Gregorjevem sejmu na Veseli Gori 2018. 
 
 
Odgovorna oseba (ime in priimek): _______________________________________________ 
 
V _________________________, dne ______________________ 
 
 

Žig prijavitelja                            Podpis prijavitelja: 
                                                    _________________________ 
 
 

     
         OBRNI ▬▬▬▬▬► 


