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Bodi in, z naravo tim

Namenjena bo Mariborčanom, ki bi želeli prodati svoja 
oblačila, kolo, otroški voziček, športno opremo, gospodinjski 
aparat, knjigo, igračo ali kaj drugega še uporabnega. 
Namenjena bo seveda tudi tistim, ki te stvari iščejo in jih 
bodo lahko dobili po simboličnih cenah. Takšna izmenjava 
zmeraj pomeni tudi druženje, zabavo in klepet s starimi ali 
novimi prijatelji.

Vsem prodajalcem priporočamo, da oblikujejo prijazne in 
dostopne cene za svoje prodajne artikle, saj jih bodo na tak 
način tudi uspešno prodali. 

Družine z otroki vabimo, da prinesejo vse obleke in izdelke, 
opremo, knjige in igrače, ki so jih otroci že prerasli in jih 
zato ne potrebujejo več. Tudi na tak način otroke učimo 
učinkovitega ravnanja z dobrinami in denarjem.

Na Drugo priložnost se lahko prijavite en teden pred 
prodajo (torej od 6. 4. 2019) tako, da izpolnjeno vlogo 
pošljete na mail info@snaga-mb.si ali vlogo, ki jo najdete na 
tržnici Tabor, izpolnite in oddate v zabojček, ki se nahaja na 
tržnici. 

Lahko pa preprosto pridete na tržnico v soboto, 13. 4. 2019, 
do 8. ure zjutraj, poiščete našega inkasanta in se prijavite. 
Dodeljena vam bo miza, za katero boste plačali 2,00 EUR, 
s tem pa boste dobili priložnost za prodajo. Prednost pri 
oddaji miz in razvrščanju prodajalcev bodo imeli predhodno 
prijavljeni, zagotavljamo pa, da bo prostora dovolj za vse 
prodajalce.

Kupci pravijo, da si ti najbolj želijo koles, rolerjev, otroške 
opreme in seveda oblačil, otroških in odraslih, da si 
posodobijo pomladno kolekcijo.

Na tržnici bo organizirana pestra gostinska ponudba, našlo 
se bo tudi kaj sladkega, seveda pa bodo v izobilju na voljo 
različne vrste sadja in zelenjave naših zvestih branjevk in 
branjevcev.

Tudi če nimate namena prodajati, se nam pridružite na 
klepetu, morda pa najdete kaj uporabnega zase, ali za 
velikonočnega zajčka, ki se bo oglasil naslednji teden.

Druga priložnost je namenjena vsem 
občanom, ki se nam želijo pridružiti 
v načinu življenja z manj odpadki, 
do katerega pridemo prek ponovne 
uporabe opreme, predmetov in oblačil, 
ki so ohranjena in primerna za nadaljnjo 
uporabo. Z Drugo priložnostjo lahko 
zaslužimo nekaj denarja in ga namenimo 
za nakup tistih stvari, ki jih potrebujemo.  

Prva letošnja 
Druga priložnost 
bo organizirana 
na tržnici Tabor 
v soboto, 13. 4. 2019, 
med 8. in 13. uro.



1. Prodajajo lahko vsi občani, ki nimajo 
registrirane trgovinske dejavnosti.

2. Izdelki, izključno v lasti občana, naj bodo čisti 
in primerni za nadaljnjo uporabo.

3. Prijave bomo predhodno začeli zbirati en 
teden pred prodajo, in sicer na obrazcu, ki 
bo objavljen na spletni strani, na voljo pa bo 
tudi na lokaciji tržnice Tabor in jih bo možno 
oddati v za to namenjeno škatlo.

4. Prijava je možna tudi na dan prodaje na 
lokaciji.

5. Prednost pri izdaji mize bodo imeli občani, ki 
se bodo predhodno prijavili.

6. Prodajalec se na dan prodaje prijavi pri 
inkasantu. Ta mu dodeli mizo (0,75 m 
prodajnega prostora oz. ½ mize). Cena za 
najem mize je simbolična, znaša pa 2,00 EUR 
/dan. Občan prejme račun, na katerega se 
napiše njegovo ime in priimek.

7. Za prodajo osebnih predmetov in oblačil ni 
potrebno izdajati računov.

8. Prodaja manjših kosovnih predmetov brez 
mize ne bo možna.

9. Občani, ki želijo prodati en kos samostoječe 
opreme, kolo, otroški voziček in druge 
posamezne predmete, za katere ne 
potrebujejo mize, lahko sodelujejo na za to 
označenem prostoru, in sicer brez plačila 
najema mize.

10. Postavitev lastne mize ali stojala ni dovoljena.

11. Količina prinesenih artiklov ne sme presegati 
predvidene dodeljene površine mize.

12. Po končani prodaji je potrebno vse artikle, 
ki ste jih prinesli s seboj in niso prodani, 
odpeljati.

13. Na tržnici Druga priložnost NI dovoljena 
prodaja kupljenih izdelkov, za katere obstaja 
sum, da gre za preprodajo in opravljanje 
neregistrirane dejavnosti.

Ime in priimek prodajalca: 

Prodajal bom (naštejte artikle):

Kontakt v primeru vprašanj (e-pošta ali telefon): 

PRIJAVNICA

Pravila, ki nas bodo 
spremljala na Drugi 
priložnosti

Podpis:

DRUGA 
PRILOŽNOST


