
 
VLOGA ZA ODDAJO PRODAJNIH PROSTOROV – TRŽNICA 

VLAGATELJ - pravna oseba, samostojni podjetnik, fizična oseba, kmetijski proizvajalec:   
Ime in priimek:  
Naslov:  
Davčna številka  
Matična številka oz. EMŠO  
Telefon:  
E-pošta  
 

PREDMET VLOGE - dodelitev prodajnega prostora, sprememba, odpoved, ipd.   

a. DODELITEV PRODAJNEGA PROSTORA 
Številka prodajnega prostora:  
Lokacija / tržnica:  
Vrsta prodaje (obkroži): občasno rezervacija 

Čas prodaje (obkroži): torek sobota 
 

b. SPREMEMBA / ZAMENJAVA PRODAJNEGA PROSTORA 

 
 

c. ODPOVED PRODAJNEGA PROSTORA 

Številka prodajnega prostora:  
Lokacija / tržnica:  
Prosimo za odpoved z dnem:  

 

d. OPIS PONUDBE oz. NAVEDBA ASORTIMANA 

 
 
 

Kraj in datum vloge: ________________________  Podpis vlagatelja: ________________________ 

 
Priloge: 
- 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 opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
- potrdilo o vpisu v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno  

delo in VREDNOTNICA za osebno dopolnilno delo (ODD) za izvajalca. 
 
 
 
 
Opomba: V skladu z določili GDPR v s podpisom tega dokumenta dovoljujem in soglašam, da se zgoraj navedeni osebni podatki uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo 
zbira, vodi, uporablja in vzdržuje Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik, z namenom izvajanja dejavnosti. Obenem izjavljam, da so 
navedeni podatki pravilni ter se obvezujem, da bom Komunalnemu podjetju Kamnik d.o.o. v roku 5 dni od nastale spremembe pisno sporočil/a vsako spremembo 
navedenih osebnih podatkov. Seznanjen/a sem, da je upravljavec posredovanih osebnih podatkov Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.. Soglašam, da se v primeru, ko se 
podatki v (obstoječih) bazah podatkov Komunalnega podjetja Kamnik d.o.o. razlikujejo od posredovanih, podatki uredijo skladno z navedenim osebnimi podatki danimi 
na tem dokumentu.  Vse pravice v zvezi s soglasjem so navedene v splošnih pogojih poslovanja, ki jih lahko dobite pri vašem ponudniku plačilni storitev. 

IZPOLNI REFERENT: 
Številka vloge:  _______________ 
Datum prejema vloge: _______________ 
Podpis referenta:  _______________ 


