
 

                

 

Izvleček iz T R Ž N E G A     R E D A 

za prodajo blaga na Tržnici Kočevje 
 

(1) Tržnica Kočevje posluje na urejenem tržnem prostoru v lasti Občine Kočevje. Upravljavec tržnice je 
Javo podjetje Komunala Kočevje d.o.o.  
 

(2) Trgovanje na območju Tržnice Kočevje poteka praviloma od ponedeljka do sobote, od 8. do19. ure. 

Dnevi so vsebinsko razdeljeni in so praviloma namenjeni: 

− Ponedeljek: kmečka in rokodelska tržnica 

− Torek: prodaja tekstila, sejmi 

− Sreda: kmečka in rokodelska tržnica 

− Četrtek: tržnica posameznih društev, sejmi 

− Petek: organizacija različnih delavnic, sejmi 

− Sobota: kmečka in rokodelska tržnica 

Za najem uporabo stojnice oz. tržnega prostora se zainteresirani prodajalci obrnejo na upravljavca 
tržnice Komunalo Kočevje d.o.o., na tel. št. (01)8950 340 ali na e-naslov: trznica@komunala-
kocevje.si 

(3) Prodajno mesto se lahko uporablja dnevno, po plačilu dnevne uporabnine, ali na podlagi pogodbe 
med upravljavcem in stalnim prodajalcem. Uporabnino lahko poravnate na blagajni Komunale 
Kočevje, vsak delavnik od 8 - 13 ure ali plačate na TRR št. 02320-0012835239. Potrdilo o plačilu 
morate hraniti do konca prodaje. 

(4) Na dan prodaje mora prodajalec zasesti prodajni prostor do začetka obratovanja. V primeru, da 
prodajalec ne zasede prodajnega mesta do začetka obratovanja, ali o zamudi ne obvesti upravljavca, 
lahko prodajno mesto upravljavec dodeli drugemu prodajalcu. 

(5) Prodajalec lahko dostopa do zakupljenih prodajnih površin, eno uro pred začetkom obratovanja. Po 
opravljeni dostavi mora svoje vozilo parkirati izven območja Tržnice, razen, če ima prodajalec 
zakupljen prodajni prostor, kjer se prodaja izvaja iz vozila oziroma potujoče prodajalne. 

(6) Prodajalec mora prodajno mesto vidno opremiti s cenikom in nazivom oziroma imenom ter sedežem 
oziroma naslovom prodajalca. 

(7) Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na prodajnem mestu. 

(8) Po končanem tržnem dnevu so prodajalci dolžni prodajno površino zapustiti prazno, v čistem in 
urejenem stanju. Dolžni so odstraniti odpadke, embalažo in neprodano blago. 

(9) Nadzor opravljajo pristojne inšpekcijske službe in občinsko redarstvo ter upravljavec. 

(10) Prodajalec se zaveže, da bo spoštoval tržni red. 

 

Komunala Kočevje, d.o.o. 

Direktor: Marko Kljun l.r. 


