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ZADEVA: Vloga za izdajo soglasja za izvajanje delavnic/dogodka/nastopa na  

3. Gregorjevi tržnici 2018 

 
Na podlagi organizacije 3. Gregorjeve tržnice 2018 se prijavljam za izvedbo delavnic/dogodka/nastopa: 

 
1. Podatki o vlagatelju: 

Vlagatelj (podjetje/ponudnik/organizacija/družba): 

Ulica in hišna št.:  

Poštna št. in kraj:  

Telefon:  Telefaks: 

Mob.tel.:  E-pošta: 

TRR.: SI56         Kraj in enota banke: 

Davčna št.:  Davčni zavezanec (obkrožite): DA NE 

Zastopnik podjetja:  Spletna stran: 

Kontaktna oseba:  Mob. tel.: 

 

Delavnice/dogodek/nastop se izvajajo izključno na temo Gregorjevega in je za izvedbo dovoljeno uporabljati 

samo naravni material.  

 

2. NAZIV DELAVNIC/DOGODKA/NASTOPA: 
 

 

 

 

 

3. Naziv IZVAJALCA DELAVNIC/DOGODKA/NASTOPA in KONTAKTNA 

OSEBA: 
Naziv: 

 

Odgovorna in kontaktna oseba: 

4. Uporaba materiala na delavnici/dogodku/nastopu (dovoljeni izključno naravni 

materiali): 
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8. Rok za oddajo vloge je 5.3.2018. 

9.  Spodaj podpisani potrjujem prijavo in soglašam z navedenimi pogoji. 

 

Kraj in datum: _______________    ŽIG   Podpis vlagatelja______________  

 

Vlogo pošljite na naslov Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož ali na e-pošto obcina.ormoz@ormoz.si . 

SPLOŠNI POGOJI 

 

Delavnice bodo potekale v Blagovnici Ormož (TIMA) na dan dogodka med  9.00 in 17.00 uro. 

IZVAJALEC delavnic se obveže: 

- prinesti material, orodje in podaljške in razdelilce za elektriko (če jih potrebuje) za izvedbo delavnic; 

- zaščititi delovno površino pred poškodbami; 

- s sabo imeti krpe in vreče za odpadke, za čiščenje po delavnici (odpadke odpelje na deponijo 

odpadkov). 

 

ORGANIZATOR se obveže: 

- uredi vso potrebno dokumentacijo in omogoči uporabo prostora za izvedbo delavnic; 

- pripravi delovno površino za izvedbo delavnic (brez zaščite); 

- pridobi vsa soglasja za izvedbo dogodka. 
 

 

7. Termin izvajanja delavnice 9.3.2018 med 9.00 in 17 uro – delavnice lahko izpeljete 

več krat v tem času: 
 

 Datum: Kraj izvajanja (Kerenčičev trg, 

Blagovnica - Tima…) 

Ura 

izvajanja: 

Omejeno število udeležencev na 

delavnici: 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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