
                                                                                              
 

    

 
 

Območna obrtno – podjetniška zbornica Grosuplje 
 Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje 

  Tel.:+ 386 (0) 1 786 51 30, e-mail: ooz.grosuplje@ozs.si 
TR: 6000-00000052160, davčna št.:38130807, šifra dejavnosti: 94.110 

 

GROSUPLJE V JESENI, 17.9.2022 
 

(Izpolniti z tiskanimi črkami. Obrazec podpisati trikrat!) 

 

PRIJAVA 
 

PODATKI O RAZSTAVLJAVCU 

Točen naziv podjetja:  

Naslov (ulica, poštna št. in kraj):  

Davčna številka: 

Telefon:  

E-pošta:  

Spletna stran:  

Dejavnost podjetja: 

Odgovorna oseba v podjetju:  

Kontaktna oseba: 

 

Telefon kontaktne osebe: 

 

E – pošta kontaktne osebe:  

Vaša PONUDBA blaga in storitev na sejmu: 

1. 

2. 

3. 

Ali boste na sejmu vršili prodajo blaga na drobno (ustrezno obkroži): 

 

DA                           NE 

Potrjujemo, da izpolnjujemo vse zakonsko določene pogoje za prodajo blaga na drobno 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

Imate kake dodatne zahteve / opozorila glede razstavnega prostora (npr. električni priključek, dodaten prostor ipd): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisani zastopnik podjetja/s.p. z sedežem v občini Grosuplje  I  Z  J  A  V  L J A M, da za iste storitve, ki jih koristim po tej vlogi, ne 

prejemam finančne pomoči po drugih predpisih in da skupaj s tokratno pomočjo in vrednostjo doslej prejetih pomoči v obdobju zadnjih treh 

(3) let ne presegam zneska 100.000,00 € v sektorju transporta oz. 200.000,00 € bruto v drugih gospodarskih dejavnostih, skladno s pravilom 

»de minimis«. V primeru ugotovitve neresničnosti te izjave, se zavezujem prejeta sredstva iz te vloge vrniti.  

 

Podatki iz prijave se zbirajo in uporabljajo za potrebe obveščanja o sami izvedbi naročene storitve in jih bo upravljavec (OOZ Grosuplje) za 

namene sofinanciranja storitve posredoval  tudi občini Grosuplje.  

 

 SOGLAŠAM,  da OOZ Grosuplje uporabi moje podatke iz prijave  za namene obveščanja o novicah do preklica. Seznanjen sem, da lahko 

kadarkoli pisno na naslov OOZ GROSUPLJE, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje, ali preko ooz.grosuplje@ozs.si, zahtevam, da OOZ 

Grosuplje v 15 dneh preneha uporabljati posredovane osebne podatke za namene obveščanja o novicah. 

 

 

Datum: ______________________                                                         Žig:                            ______________________________________ 

                                                                  (podpis zakonitega zastopnika) 

mailto:ooz.grosuplje@ozs.si

