
Na podlagi 9. člena Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 25/15) 
Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o. kot upravljavec javne organizirane tržnice, izdaja naslednji  

 

T R Ž N I    R E D 

za prodajo blaga na Tržnici Kočevje, na mestnem 
pokopališču Kočevje in drugih pokopališčih v upravljanju 

Komunale Kočevje d.o.o. 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(1) S tržnim redom se določa pogoje, lokacijo, obratovalni čas, opredeli se posamezna prodajna mesta, 
pravice in obveznosti prodajalcev in upravljavca, nadzor prodaje in kvalitete blaga, vzdrževanje reda in 
čistoče ter druge posebne storitve. 

(2) Trgovanje na območju Tržnice Kočevje, na mestnem pokopališču Kočevje ter ostalih pokopališčih, ki so 
v upravljanju Komunale Kočevje d.o.o. je prosto in se opravlja na podlagi Odloka o prodaji blaga zunaj 
prodajaln na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 25/15), tega Tržnega reda ter skladno z 
veljavnimi predpisi, ki uravnavajo področje proizvodnje in trgovanja s proizvodi.  

 
2. LOKACIJE POVRŠIN ZA PRODAJO, KI SO V UPRAVLJANJU KOMUNALE KOČEVJE 

2. člen 

(1) Na območju občine Kočevje je za prodajo blaga zunaj prodajaln v obliki javne organizirane tržnice (v 
nadaljevanju: Tržnica Kočevje) na premičnih stojnicah določena osrednja tržnica, ki posluje na 
urejenem tržnem prostoru, na parceli s katastrsko št.1284/1 in 1284/2, ter delu parc. št. 1285/1 ter 
1285/3 (vse) k.o. 1577 - Kočevje. 

(2) Za prodajo blaga zunaj prodajaln v obliki javne organizirane tržnice je predvidena tudi prodaja na 
parkirišču mestnega pokopališča Kočevje, na zemljiški parceli parc. št. 2483, ter del parc. št. 2487/3 
(obe) k.o. 1577 – Kočevje ter na ostalih pokopališčih, ki so v upravljanju Komunale Kočevje d.o.o.. 

3. TRŽNE POVRŠINE IN PRODAJNA MESTA 

3. člen 

(1) Tržne površine na Tržnici Kočevje so razdeljene na: 

� tržna površina v zaprtem prostoru 
� tržna površina pod arkadami, 
� plato tržnice v okolici objekta, 
� del parkirišča nad platojem tržnice. 

(2) Prodajna mesta so stojnice v zaprtem prostoru, pod arkado tržnice in na platoju tržnice. 

(3) Na delu parkirišča nad platojem Tržnice Kočevje je dovoljena prodaja blaga, ki se izvaja iz vozil. 

(4) Tržna površina na Tržnici Kočevje obsega tudi skupni WC in dvigalo. 

(5) S soglasjem upravljavca je mogoča tudi uporaba dodatnih premičnih prodajnih stojnic in prodaja s tal. 

(6) Spremembe postavitve prodajnega mesta se lahko izvedejo le v dogovoru z upravljavcem. 

  



4. člen 

(1) Prodajna mesta na tržnici so stalna in občasna. 

Stalna prodajna mesta so: 
� premične stojnice v zaprtem prostoru 
� premične stojnice pod arkado tržnice. 

Občasna prodajna mesta so: 

� dopolnilne stojnice v okolici platoja Tržnice Kočevje, 
� občasna prodaja s tal. 

(2) Dopolnilne prodajne stojnice lahko po potrebi namesti samo upravljavec. 

(3) Na prodajnih mestih na delu parkirišča nad platojem Tržnice Kočevje, se lahko vrši prodaja iz lastnih 
vozil, ostalih prodajnih miz ali kot prodaja na tleh (novoletne jelke, cvetje,...). 

4. OBRATOVALNI ČAS 

5. člen 

(1) 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 

(2) Obratovalni čas prodaje blaga na Tržnici Kočevje je izobešen na vidnem mestu na javni površini, kjer 
se prodaja izvaja. 

(3) Za sezonske prodaje, sejme, predstavitve in podobne dogodke se določi obratovalni čas za vsak primer 
posebej. Obratovalni čas se izobesi na vidno mesto na Tržnici Kočevje. 

(4) Za potrebe izvajanja prireditev v zaprtem prostoru se obratovalni čas prilagodi s pisnim soglasjem 
upravljavca. 

5. POGOJI TRGOVANJA 

6. člen 

(1) Na območju Tržnice Kočevje, ki je v upravljanju Komunale Kočevje d.o.o. se trguje z naslednjim 
blagom: 

� vse vrste kmetijskih pridelkov, sadje in izdelki iz sadja, med ter čebelarske pridelke in izdelke, žita, 
mlevski izdelki, vrtnine, meso in mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki, ribe in ribji izdelki, rastlinska 
olja, vino, domače žganje, gobe in gozdni sadeži, jajca, zdravilna in druga zelišča ter izdelki iz 
zelišč, oreščki, 

� živila in pijače za katera so izpolnjeni zdravstveno tehnični in higienski pogoji za prodajo zunaj 
prodajaln, 

� suha roba, izdelki iz domače in umetnostne obrti, 
� cvetje, semena, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, novoletne jelke, 
� izdelki, ki so namenjeni promociji Občine Kočevje, ter društev in njihovih dejavnosti, 
� sveče, 
� rabljeno blago, 
� galanterijo, pletenine in obutev, 
� druge izdelke vzgojnega, kulturnega, etnološkega ali estetskega pomena, 
� drobni material in orodja za malo obrt, 
� razno blago v skladu z določili Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske 

dejavnosti. 



(2) Na območju pokopališč, ki so v upravljanju Komunale Kočevje d.o.o, se trguje z naslednjim blagom: 

� cvetje, semena, sadike vrtnin in okrasnih rastlin, 
� sveče, dekorativni nagrobni pesek, nagrobni dodatki  
� razno blago v skladu z določili Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske 

dejavnosti. 

(3) Prednost prodaje imajo lokalno pridelani pridelki in živila. 

(4) Dovoljeno je prodajati blago, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za prodajo. Za blago, ki ne 
ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec. 

(5) Prodajalci morajo stalno imeti pri sebi vso zakonsko predpisano dokumentacijo, ki je potrebna za 
prodajo na tržnici. 

(6) Z dovoljenjem upravljavca se lahko na površinah, ki jih določa tržni red in so v upravljanju Komunale 
Kočevje d.o.o., prodaja tudi drugo blago. 

7. Člen 

(1) Na javnih površinah Tržnice Kočevje smejo prodajati kmetovalci, drugi posamezniki, ki opravljajo 
gospodarsko dejavnost domače obrti, nabiralci gozdnih sadežev, cvetja ter zdravilnih zelišč, registrirani 
trgovci in gostinci, društva in humanitarne organizacije ter druge pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo 
zakonsko predpisane pogoje za prodajo blaga zunaj prodajaln. 

(2) Registrirani trgovci in gostinci ter druge pravne in fizične osebe morajo izpolnjevati veljavne zakonsko 
predpisane pogoje za prodajo. 

(3) Kmetovalci in drugi posamezniki, ki nimajo registrirane dejavnosti, ki jo izvajajo na Tržnici Kočevje, 
morajo imeti za prodajo svojega blaga veljavno potrdilo pristojnega upravnega organa o lastni 
proizvodnji oziroma potrdilo o opravljanju dopolnilne dejavnosti. 

OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA 

8. člen 

(1) Upravljavec ima naslednje pravice in dolžnosti: 

− skrbi, da je ureditev in poslovanje prodajnih prostorov usklajeno z veljavnimi predpisi,  
− skrbi za urejenost manipulativnih površin, za uporabnost tržne opreme, za čistočo in odstranjevanje 

odpadkov, za zunanji videz tržnih površin ter za izvajanje zimske službe na tržnih površinah, 
− organizirano vodi poslovanje prodajnih prostorov ter razporeja in oddaja v uporabo prodajna mesta 

prodajalcem, 
− seznani prodajalce s tržnim redom in pogoji prodaje, 
− poskrbi za opremo namenjeno ločenem zbiranju odpadkov, 
− določa ceno uporabnine prodajnih mest ter prodajalcem zaračuna in pobira uporabnino prodajnih 

mest na podlagi predhodno potrjenega cenika s strani župana Občine Kočevje,  
− pregleduje ustreznost dokumentacije, ki je potrebna za dovoljeno trgovanje, 
− o neizpolnjevanju predpisanih pogojev in drugih nepravilnostih obvešča pristojne inšpekcijske službe 

in občinsko redarstvo, 
− vodi kataster prodajnih prostorov in po potrebi predlaga spremembe katastra prodajnih mest, 
− odpove uporabo prodajnega prostora prodajalcem, ki kršijo določila tega tržnega reda, 
− skupaj z drugimi pristojnimi organi skrbi za javni red in mir na tržnih površinah in dober odnos med 

uporabniki teh površin, 
− organizira in oblikuje prodajo blaga tako, da je usklajena s potrebami uporabnikov ožje in širše 

okolice ter tradicijo in zahtevami sodobnega razvoja gospodarsko turističnih potreb mesta, 
− sodeluje s pristojnimi službami občine z namenom, da na podlagi poročil, analiz in usmeritev skupaj 

zagotavljajo kreiranje in izvajanje politike občine na področju prodaje blaga zunaj prodajaln. 

(2) Upravljavec lahko prodajalcu odpove uporabo prodajnega prostora na tržnici predvsem zaradi: 

– kršitev določil tega Tržnega reda, 
– neplačevanja uporabnine, 
– neurejenosti na prodajnem prostoru, 



– poskusa prodaje oporečnega blaga, 
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati oziroma za katera nima potrebnega dovoljenja, 
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev ali delavcev upravljavca, 
– samovoljnega zasedanja in širitve prodajnega prostora. 

OBVEZNOSTI PRODAJALCA 

9. člen 

Prodajalec ima naslednje pravice in dolžnosti: 

– skleniti pogodbo z upravljavcem, 
– plačati uporabnino, 
– vzdrževati red in čistočo na prodajnem mestu, 
– nepovratno prazno embalažo, oporečne in druge organske ter ostale odpadke je prodajalec dolžan 

sproti odstranjevati s stojnice, 
– po poteku tržnega časa zapustiti prodajno mesto, odstraniti neprodano blago, embalažo in odpadke 

ustrezno ločiti in odložiti v ustrezne zabojnike. Če prodajalec odpadkov ne odstranjuje, oziroma ne 
zapusti čistega tržnega prostora, bo na stroške prodajalca to storil upravljavec, 

– varovati v uporabo vzeto prodajno mesto, 
– 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, 

– z opravljanjem svoje dejavnosti ne sme ogrožati in motiti drugih prodajalcev in obiskovalcev ter 
občanov, 

– ne sme postaviti svojega blaga ali embalaže na prehode med prodajnimi prostori, ker mora 
zagotavljati neoviran prehod, 

– ne sme samovoljno zasedati in širiti prodajnega mesta, 
– prodajno mesto vidno opremiti s cenikom in nazivom oziroma imenom ter sedežem oziroma 

naslovom prodajalca, 
– meriti in tehtati blago z merili, ki so predpisana ali pa običajna za merjenje določene vrste blaga. 

Merila morajo izpolnjevati zakonsko določene pogoje, 
– prodajnega mesta in premične stojnice ne sme dati v uporabo oziroma v podzakup drugemu, 
– zagotoviti varnost in zaščito prodajnega blaga in ljudi, 
– skrbeti za osebno higieno in izgled tako, da je urejen in primerno oblečen, da ni vinjen, preglasen, 

da se dostojno vede in da ne krši javnega reda in miru, 
– svoje izdelke mora prodajati na način kot jih predpisujejo sanitarno zdravstveni predpisi, Pravilnik o 

minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in drugi 
predpisi, ki predpisujejo tovrstno prodajo, 

– dolžan je kupcem zaviti živila (v čist nerabljen papir ali vrečke). Uporaba časopisnega papirja ali 
drugih higiensko spornih materialov za zavijanje živil je prepovedana, 

– registriran prodajalec je dolžan kupcem izstaviti račun za prodano blago, 
– na tržnici lahko prodajajo prodajalci sami, njihovi ožji družinski člani ali pri njih zaposleni delavci. 

6. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE NA TRŽNICI 

10. člen 

Na tržnici in drugih tržnih površinah je prepovedano: 

– pranje blaga, namenjenega za prodajo, 
– kupcem otipavanje in prebiranje živil, 
– pljuvanje po tleh, 
– vožnja in parkiranje vozil (razen z dovolilnico upravitelja), 
– samovoljno postavljanje reklamnega materiala, 
– samovoljno postavljanje nadstreškov ter predelava in dodelava opreme tržnice, 
– odmetavanje odpadkov na tla, 
– posedanje in poležavanje na prodajnih mestih, 
– kršenje javnega reda in miru, 
– medsebojno prepiranje in druge oblike nelojalnega obnašanja med trgovci, 
– prekupčevanje, 
– žaljenje ali kakršnokoli namerno oviranje dela delavcev upravitelja in drugih pristojnih organov, 
– zavlačevanje ali odklanjanje plačila uporabnine in drugih storitev. 

  



7. UPORABNINA 

11. člen 

(1) Višino cene prodajnih mest na Tržnici Kočevje ter na pokopališčih, ki so v upravljanju Komunale 
Kočevje d.o.o., potrjuje župan Občine Kočevje na predlog upravljavca. Višina uporabnine je določena s 
cenikom, ki je priloga tržnega reda. 

(2) Za prostovoljske in humanitarne organizacije je uporaba prodajnih mest brezplačna. 

(3) Tematski sejmi v organizaciji upravljavca Tržnice Kočevje so za nekomercialne udeležence brezplačni. 

12. člen 

Tržna površina v zaprtem prostoru in tržna površina pod arkadami se kot celota oddajata v uporabo s pisno 
pogodbo, ki jo skleneta upravljavec in prodajalec. Višina uporabnine posameznega tržnega prostora je 
določena s cenikom. 

13. člen 

(1) Uporabnina se plača upravljavcu tržnice. 

(2) Prodajalec s plačano uporabnino ne sme prodajnega mesta odstopiti drugemu prodajalcu. 

14. člen 

Cenik uporabnin in storitev mora biti izobešen na vidnem mestu na tržnici. 

15. člen 

(1) Prodajalci so dolžni hraniti dokument o plačilu uporabnine in drugih storitev, do odhoda s prodajnega 
mesta oziroma do konca obratovalnega časa tržnice. 

(2) Na zahtevo pooblaščene osebe upravljavca je prodajalec dolžan pokazati dokument o plačilu 
uporabnine. 

(3) Prodajalec, ki pri pregledu ne predloži dokument o plačilu uporabnine na vpogled, mora plačati 
uporabnino za tržno površino in storitve, ki jih je uporabljal ta dan. 

8. IZVAJANJE NADZORA 

16. člen 

(1) Inšpekcijski nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo pristojni tržni in drugi inšpekcijski organi. 

(2) Nadzor nad izvajanjem določil tega tržnega reda izvajajo pooblaščene osebe upravljavca in občinsko 
redarstvo. 

(3) Upravljavec in prodajalci so dolžni sodelovati s pristojnimi inšpekcijskimi organi in občinskim 
redarstvom ter jih o kršitvah in drugih nepravilnostih redno obveščati. 

(4) Pooblaščena oseba upravljavca, ki skrbi za obratovanje Tržnice Kočevje, je dolžna sodelovati z delavci 
pristojnih inšpekcijskih služb in organov za notranje zadeve ter jih o kršitvah in drugih nepravilnostih 
redno obveščati. 

17. člen 

Kupci in prodajalci lahko sporočajo svoje ugotovitve in pripombe v primeru kršitev Tržnega reda upravljavcu 
Tržnice Kočevje z vpisom v knjigo pohval in pritožb, ki se nahaja v prostorih sedeža upravljavca. V knjigi se 
vodi tudi evidenca elektronskih in pisnih pohval in pritožb. 

  



9. KAZENSKE DOLOČBE 

18. člen 

Nespoštovanje določil Tržnega reda se kaznuje skladno s 22. členom poglavja Kazenskih določb Odloka o 
prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 25/15). 

10. KONČNE DOLOČBE 

19. člen 

Ta tržni red mora biti po uveljavitvi izobešen na vidnem mestu na tržnici. Objavi se tudi na spletni strani 
upravljavca in spletni strani Občine Kočevje. 

20. člen 

Tržni red stopi v veljavo, ko ga sprejme upravljavec ter potrdi župan Občine Kočevje. 

21. člen 

Tržni red začne veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski in spletni strani Občine Kočevje. 

 

Št.  475-3/2015-1-II/12 

Kočevje, dne 3.8.2015 

Komunala Kočevje, d.o.o.   
Direktor:  
Marko Kljun  

 

Potrjujem, dne  _____________ 

Župan  
Občine Kočevje  
dr. Vladimir Prebilič  

 


