VLOGA ZA NAJEM PRODAJNIH MEST
VLAGATELJ – PRAVNA OSEBA, FIZIČNA OSEBA, KMETIJSKI PRIDELOVALCI
Vlagatelj (naziv podjetja oz. ime in priimek - obvezen podatek)
Sedež oz. naslov (Obvezen podatek)
Davčna številka (Obvezen podatek)
Telefon / gsm (Obvezen podatek)
E-naslov (Obvezen podatek)

PREDMET VLOGE /DODELITEV PRODAJNEGA MESTA, SPREMEMBA,
ODPOVED ...
Dodelitev prodajnega mesta
Številka prodajnega mesta
Lokacija / tržnica

občasna

rezervacija

Vrsta prodaje (označi)

Sprememba/zamenjava prodajnega mesta

Odpoved prodajnega mesta
Številka prodajnega mesta
Lokacija/tržnica
Prosimo za odpoved z dnem

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, D.O.O.
KOPITARJEVA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA
TELEFON: 01 300 12 00, INFO@LPT.SI, WWW.LPT.SI
ŠT. REG. VLOŽKA V SODNEM REGISTRU PRI OKROŽNEM SODIŠČU
V LJUBLJANI 1-18584/00, ID ZA DDV: SI50652613, MAT. ŠT.:5607906
OSNOVNI KAPITAL 3.535.488,00 EUR

Opis ponudbe oz. navedba prodajnega asortimana

OPOMBE napišite na naslednji strani
(lahko tudi kot priloga v obliki slik, prospektov)

Kraj in datum

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 opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
• izpisek iz evidence REGISTRIRANIH OBRATOV NOSILCEV ŽIVILSKE DEJAVNOSTI –priložijo ga
vsi, razen kmetijskih pridelovalcev, ki prodajajo pridelke v nepredelani obliki (izda vam ga Uprava
Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin – UVHVVR) – NOVO !!
• potrdilo o vpisu v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo in VREDNOTNICA za
osebno dopolnilno delo (ODD) za izvajalca.
Osebni podatki, ki ste jih navedli v tej vlogi, se bodo obdelovali le za namen izvajanja pogodbe –
oddaje prodajnih mest. Več o ravnanju z osebnimi podatki pri JP LPT, d.o.o. pa si lahko preberete v
Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov na spletni strani http://www.lpt.si/lpt/lpt/gdpr

Opombe

