Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

TRŽNICA VOGRINKA
PRIJAVA ZAČASNE UPORABE PRODAJNEGA MESTA

Ponudnik
Naslov
Tel. št.
Ponudba
Prodajno
mesto št.
Obdobje
uporabe

Pogoji uporabe:
1. Z dnem 18. 5. 2015 se uvede začasno, poizkusno obdobje obratovanja Tržnice »Vogrinka«.
2. Poizkusno obratovanje traja do 31. 12. 2021 in je za ponudnike kmetijskih pridelkov in izdelkov
brezplačno.
3. Občina Renče-Vogrsko s potrditvijo tega obrazca daje ponudniku začasno soglasje za prodajo
lastnih domačih kmetijskih pridelkov in izdelkov na območju Tržnice »Vogrinka«, pod
viaduktom hitre ceste na Vogrskem, za obdobje, določeno v zgornjem obrazcu.
4. Ponudnik, pred začetkom prodaje, pravilno izpolnjen obrazec dostavi na sedež občinske
uprave, na naslov Bukovica 43, 5293 Volčja Draga. Potrjen obrazec uporabnik hrani pri sebi,
ves dogovorjeni čas trajanja prodaje.
5. Ponudnik izbere prodajno mesto, glede na prosta in razpoložljiva prodajna mesta, ob času
prijave. V kolikor ponudnik na rezervirani dan prodaje ne bo prisoten na prodajnem mestu,
mora to sporočiti na tisti dan, do 9.00 ure zjutraj, sicer se šteje, da se je rezervaciji odpovedal.
Razpored prodajnih mest hrani občinska uprava občine Renče-Vogrsko.
6. Obdobje rezervacije prodajnega mesta je omejeno na največ 3 mesece. Po preteku treh
mesecev je ponudnik dolžan podati novo prijavo. V kolikor občinska uprava ugotovi, da
ponudnik več dni zapored ne koristi dodeljenega prodajnega mesta, lahko izdano soglasje
prekliče.
7. Ponudnik s podpisom obrazca izjavlja, da izpolnjuje vse pogoje za prodajo blaga, ki ga ponuja
na prodajnem mestu.
8. Ponudnik se s podpisom zavezuje, da bo vzdrževal red in čistočo na rezerviranih prodajnih
mestih. Po poteku prodajnega časa, zapusti prodajno mesto ter odstrani embalažo in
neprodano blago. Prodajno mesto zapusti čisto in urejeno.
9. Prodaja se izvaja vsak dan v tednu, od 8.00 do 20.00 ure.
10. Ponudniki lahko na Tržnici »Vogrinka« prodajajo zgolj domače kmetijske pridelke in izdelke.
11. V primeru nespoštovanja pogojev uporabe prodajnih mest s strani ponudnikov, lahko občinska
uprava soglasje prekliče.
12. S podpisom ponudnik izrecno soglaša s pogoji uporabe.
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13. Vse informacije o prodaji na tel. št. 05 338 45 00, oz. po e-mail-u: info@rence-vogrsko.si.
Kontaktna oseba: Anja Nikolavčič.
Podpisani/a s podpisom soglašam, da Občina Renče-Vogrsko moje osebne podatke obdeluje za izdajo začasnega soglasja za prodajo
lastnih domačih kmetijskih pridelkov in izdelkov na območju Tržnice »Vogrinka«.
Osebni podatki se obdelujejo in varujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/2007) in Uredbo (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88).
Kot posameznik vlagatelj uživa pravice, skladno z omenjenima pravnima aktoma.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke za skladno z roki določenimi v Enotnim načrtom klasifikacijskih znakov z roki hrambe v
občini Renče-Vogrsko 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 naslednjim pooblaščenim uporabnikom
(pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu občine, osebe, ki izkažejo
pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja avtomatiziranega
sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
Posameznik ima pravico privolitev kadarkoli pisno preklicati; izjavo o preklicu privolitve posreduje na naslov: Bukovica 43 5293 Volčja
Draga ali na elektronski naslov: info@rence-vogrsko.si. Na enak način lahko zahteva tudi dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj,
uveljavlja pravico do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosljivosti podatkov.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dr. Miha Dvojmoč in je dosegljiv na e-naslovu miha.dvojmoc@infocenter.si ali tel:
031 692 524. Obveščamo vas, da imate v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
ki je: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana.

Datum:

Podpis:

_______________

__________________

Občinska uprava občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, potrjuje prejem prijave.

V Bukovici, ________________
Podpis

___________________

OBR RE-VO 101-Tržnica Vogrinka

Izdaja 3

Stran/strani:2/3

V TEKU JE POSKUSNO OBRATOVANJE TRŽNICE VOGRINKA. VSI PONUDNIKI SO
DOLŽNI PRIDOBITI POTRDILO O PRODAJI NA POSAMEZNEM PRODAJNEM MESTU.
POTRDILO PRIDOBITE PRI OBČINSKI UPRAVI OBČINE RENČE-VOGRSKO, BUKOVICA 43,
5293 VOLČJA DRAGA (Kulturni dom Bukovica)

Pogoji uporabe:
1. Z dnem 18. 5. 2015 se uvede začasno, poizkusno obdobje obratovanja tržnice »Vogrinka«.
2. Poizkusno obratovanje traja do 31. 12. 2021 in je za ponudnike kmetijskih pridelkov in
izdelkov brezplačno.
3. Občina Renče-Vogrsko s potrditvijo posebej predpisanega obrazca, ki ga ponudnik pridobi na
sedežu občine, daje ponudniku začasno soglasje za prodajo lastnih domačih kmetijskih
pridelkov in izdelkov na območju Tržnice Vogrinka, na Vogrskem, za obdobje, določeno v
zgornjem obrazcu.
4. Ponudnik izbere prodajno mesto, glede na prosta in razpoložljiva prodajna mesta, ob času
prijave. V kolikor ponudnik na rezervirani dan prodaje ne bo prisoten na prodajnem mestu,
mora to sporočiti na tisti dan, do 9.00 ure zjutraj, sicer se šteje, da se je soglasju odpovedal.
Razpored prodajnih mest določi občinska uprava občine Renče-Vogrsko, ki vodi tudi evidenco
rezerviranih prodajnih mest.
5. Obdobje rezervacije prodajnega mesta je omejeno na maksimalno 3 mesece. Po
preteku treh mesecev je ponudnik dolžan podati novo prijavo. V kolikor občinska
uprava ugotovi, da ponudnik več dni zapored ne koristi dodeljenega prodajnega mesta,
lahko izdano soglasje prekliče.
6. Ponudnik s podpisom obrazca izjavlja, da izpolnjuje vse pogoje za prodajo blaga, ki ga ponuja
na prodajnem mestu.
7. Ponudnik, pred začetkom prodaje, pravilno izpolnjen obrazec dostavi na sedež občinske
uprave, na naslov Bukovica 43, 5293 Volčja Draga. Potrjen obrazec uporabnik hrani pri sebi,
ves dogovorjeni čas trajanja prodaje.
8. Ponudnik se s podpisom zavezuje, da bo vzdrževal red in čistočo na rezerviranih prodajnih
mestih. Po poteku prodajnega časa, zapusti prodajno mesto ter odstrani embalažo in
neprodano blago. Prodajno mesto zapusti čisto in urejeno.
9. Prodaja se izvaja vsak dan v tednu, od 8.00 do 20.00 ure.
10. Soglasje se izdaja zgolj ponudnikom domačih kmetijskih pridelkov in izdelkov.
11. V primeru nespoštovanja pogojev uporabe prodajnih mest s strani ponudnikov, lahko občinska
uprava soglasje prekliče.
12. Nadzor nad izvajanjem prodaje na tržnici Vogrinka izvaja medobčinska redarska služba.
13. Ti pogoji se uporabljajo od 1. 4. 2019 dalje, do zaključka obdobja poizkusnega obratovanja oz.
do sprejema novih pogojev.
POSKUSNO OBRATOVANJE TRAJA DO 31. 12. 2021.

Občina Renče–Vogrsko
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