SEJEMSKA DEJAVNOST V MOKRONOGU
Na podlagi 17. člena Odloka o poslovanju in trženju sejma v Mokronogu (Uradni list RS, 13/12,
32/13 in 91/13) Občina Mokronog-Trebelno upravlja s sejemsko dejavnostjo v Mokronogu.
Kot ponudnik izdelkov udeležite sejmov v Mokronogu, ki potekajo vsako tretjo (3.) soboto v
mesecu.
Glede na prejšnje leto in glede na sprejeti Odlok o občinskih taksah v Občini Mokronog-Trebelno
(Uradni list RS, št. 57/13 in 91/13), se način plačevanja občinske takse za uporabo sejemskega
prostora, ne spreminja.
Za prodajo zunaj prodajalne – na rednem mesečnem sejmu v Mokronogu, je potrebno izpolniti
priloženo Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno zunaj prodajaln - na sejmih v
Mokronogu, na kateri vlagatelj določi datume izvajanja sejemske dejavnosti na mesečnem sejmu v
Mokronogu.
V vlogi obvezno izpolnite vse rubrike in označite:
a) katere datume boste obiskali sejem,
b) površino sejemskega prostora, ki ga boste uporabljali in na podlagi katerega bomo
obračunali znesek za plačilo sejemske površine.
Ker vloga predstavlja tudi vlogo tudi za izdajo SOGLASJA za prodajo na sejmih oz. soglasja za
prodajo blaga na drobno zunaj prodajaln, je potrebno, na podlagi Zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 106/10 in spremembe) plačati tudi upravno takso, in sicer na račun:
SI56 0110 0599 0309 141, referenca 11 76988-7111002, v višini 22,60 €.
Izpolnjeno vlogo, skupaj z dokazili o opravljanju vaše dejavnosti (če je sprememba) in potrdilom
o plačilu upravne takse, pošljite na naslov: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230
Mokronog, na e-pošto: sejem@mokronog-trebelno.si . Po prejemu pravilno izpolnjene vloge in
plačila upravne takse, vam bo Občina izdala soglasje za prodajo blaga na drobno zunaj
prodajaln - na sejmih in odločbo o višini občinske takse, pripravljeno na podlagi vaše vloge.
Brez soglasja in plačila občinske takse VSTOP IN PRODAJA NA SEJMU NE BOSTA MOŽNA!
Vaši stojnici bo določena številka stojnice in stalni prostor, seveda v kolikor boste podali
vlogo za celo leto 2018 in izpolnili pogoje izdane odločbe (plačali občinsko takso 2x letno). V
nasprotnem primeru vam stalnega prostora ne garantiramo.
SPOROČANJE SPREMEMB:
V kolikor med letom pride do statusnih sprememb (ukinitev firme, sprememba naziva, naslova,
nove registracije ipd.), ste dolžni zaradi teh sprememb TAKOJ sporočiti v pisni obliki (nova vloga,
dokazila, ...) na naslov, določen v tem dopisu.
ODJAVE: Če vam je bila odločba za plačilo občinske takse že izdana (na podlagi vaše vloge), je
možna odjava le v primerih, da boste na e-pošto: sejem@mokronog-trebelno.si, posredovali odjavo
najmanj 1 dan pred sejmom, da se sejma v tistem mesecu ne boste udeležili.
Kasneje pa je možna odjava samo z zdravniškim potrdilom. V nasprotnem primeru ste dolžni
občinsko takso za sejem plačati, kljub odsotnosti, ker vam je bil prostor zagotovljen.
OBVESTILO:

Obveščamo vas, da bo na posameznih sejmih tako tržna kot tudi občinska inšpekcija, izvajala
preverjanje vaših dokumentov, ki bodo povezani z udeležbo na sejmih, zato vam predlagamo, da se
držite tudi zgornjih navodil, predvsem v izogib posledicam, katere vas lahko doletijo, in sicer vas
lahko občinski inšpektor kaznuje:

(1) Z globo 1.200 € se sankcionira za prekršek pravno osebo ali samostojnega podjetnika:
1.
če postavi taksni predmet ali izvaja taksno storitev brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa
oziroma ga postavi v nasprotju z njim oziroma če ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano
plačilo občinske takse,
2.
če v prijavi nastanka taksnega predmeta navede napačne podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
3.
če ne prijavi sprememb taksnega predmeta ali storitve, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
(2) Z globo 400 € se sankcionira odgovorno osebo pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 300 € se sankcionira fizično osebo in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

V upanju na dobro sodelovanje in v izogib kasnejšim nevšečnostim, vas lepo pozdravljamo!
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