
 

 

 
 

 

OBČINA VERŽEJ 

Ulica bratstva in enotnosti 8 

9241 Veržej 

Tel.št.: 02/584 44 80 

E-pošta: obcina.verzej@siol.net 

 sprejemni žig Občine Veržej 
 

 

 

 
 

 
VLOGA  

ZA IZDAJO SOGLASJA LASTNIKA ZEMLJIŠČA ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ 
PRODAJALN 

 
 
 

Podatki o vlagatelju zahteve 

Ime in priimek oz. naziv pravne osebe: 

  

Naslov oz. sedež:  

Telefon: 

 
 

Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln:  
 

   na premični stojnici 

  s prodajnim avtomatom 

  s potujočo prodajalno   
 

Kraj prodaje: _____________________________________________________________________________ 

Termini prodaje: _________________________________________________________________________ 

Vrsta blaga: _____________________________________________________________________________ 

 

Kraj in datum: _____________________        

          Podpis vlagatelja:          

_______________________ 

 
 
Priloga:  
- odločba o dejavnosti 
- potrdilo o lastni proizvodnji 



 

 

 
 
 
Upravna taksa: 
Po Zakonu o upravnih taksah ( (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZelP-J, 
32/16, 30/18-ZKZaš, 189/20-ZFRO) znaša upravna taksa skupaj 22,60 € in sicer: 
- po tarifni številka 1 – 4,50 € 
- po tarifni številki 30 – 18,10 € 
 
Plačilo upravne takse na transakcijski račun Občine Veržej, št. računa SI56 0138 8588 0309 154 sklic SI11 76864-
7111002; namen nakazila »plačilo upravne takse«. 
 
 
 
 
 
INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 

Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za izdajo soglasja lastnika zemljišča za prodajo na 

podlagi Zakona o trgovini in Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti. Občina bo 

hranila in varovala osebne podatke skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, tako 

da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo 

oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno pooblaščenim uporabnikom, ki so pooblaščeni za dostop do  osebnih 

podatkov. Občina pri obdelavi osebnih podatkov iz te vloge ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno 

z oblikovanjem profilov. Zagotovitev podatkov je potrebna, v kolikor osebni podatki ne bi bili zagotovljeni vloge ne bo možno 

obravnavati. Osebni podatki se NE prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, 

omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in 

sodnim varstvom pravic).  Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko 

kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si. 
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