
 

 

 
Na podlagi 3. in 5. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/2008), 12. člena o Pravilnika o 
minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09), 12. člena 
Statuta javnega zavoda Kulturno turistično rekreacijskega centra Radeče (Uradni list RS, št. 35/2001), 
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem z dne 
30.12.2020 in na podlagi Pogodbe o upravljanju nepremičnin v občini Radeče je direktorica Kulturno 
turistično rekreacijskega centra Radeče dne 01.01.2021 sprejela:  

TRŽNI RED 
Radeške tržnice  

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Tržni red določa obveznosti upravljavca, obveznosti ponudnika na prodajnem mestu, obratovalni čas, 
blago, s katerim se lahko trguje, ter najemnino in manipulativne stroške. 

 
2. člen  

Upravljavec Radeške tržnice v Starograjski ulici, v Radečah (v nadaljevanju: tržnica), je javni zavod 
Kulturno turistično rekreacijski center Radeče, Ulica Milana Majcna 1, Radeče (v nadaljevanju: 
upravljavec). 

 
3. člen 

Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja z določili Tržnega reda in drugimi predpisi, ki urejajo 
trgovanje s kmetijskim blagom, izdelki domače in umetne obrti ter rokodelskimi izdelki. 
 
 

II. OBVEZNOSTI IN PRAVICE UPRAVLJALCA 

4. člen 
Obveznosti in pravice upravljavca so: 

a) da razporeja in oddaja v najem tržne prostore ponudnikom, 
b) da sklepa pogodbe s ponudniki na tržnici, 
c) da skrbi za urejenost tržnice in manipulativnih površin, 
d) da v dogovoru z JP Komunala Radeče skrbi za čistočo in odstranjevanje odpadkov, 
e) da lahko ponudnika iz utemeljenih razlogov zavrne in ne dovoli prodaje na tržnici. 

 
 

III. OBVEZNOSTI PONUDNIKA 

5. člen 
Za prodajo na tržnici mora ponudnik z upravljavcem podpisati pogodbo in plačati najemnino ter 
manipulativne stroške. 
 
 



 

 

6. člen 
Blago se sme prodajati samo s prodajnih miz. Blaga za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno na tla. 
Prodaja blaga s tal je dovoljena le za lončarske, železne in lesene izdelke, cvetje, novoletne jelke, butare 
in podobne neživilske izdelke. 
 

7. člen 
Razstavljeno blago za prodajo mora biti vidno označeno s prodajno ceno/cenikom. Jasno viden mora 
biti tudi naziv podjetja/kmetije. 
 

8. člen 
Ponudnik je dolžan prodajo blaga in izdelkov opravljati v skladu s predpisi in si je dolžan sam pridobiti 
vsa potrebna soglasja in dovoljenja. 
 

9. člen 
Ponudniki so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob svojih prodajnih površinah. Sproti morajo 
odpadke odnašati v ustrezen zabojnik. Po zaprtju stojnice morajo pospraviti prostor in okolico svoje 
stojnice. V kolikor ponudniki tega ne bodo opravljali, bo to storil upravljavec tržnice na njihove stroške.  

 
 

IV. OBRATOVALNI ČAS TRŽNICE 

10. člen 
Na tržnici se lahko posluje po sledečem obratovalnem času: 

- vsako soboto od 8.00 do 11.30; 
 
Za potrebe informiranja javnosti najemnik najkasneje do srede pred sobotnim terminom upravljavcu 
sporoči morebitno odsotnost.  
 

 
V. NAJEMNINA IN MANIPULATIVNI STROŠKI 

11.  člen 
Za najem prodajnih miz upravljavec zaračunava najemnino in manipulativne stroške na podlagi cenika 
upravljavca. Najemnina zajema 63,75%, manipulativni stroški pa 36,25% cene. Za najem prodajne mize 
ali notranjega tržničnega prostora stroški tako znašajo: 
 

* vse sobote v mesecu od 8:00 do 11:30 
** sobota od 8:00 do 11:30 
 

 Zunanja 
miza / 
mesec* 

Zunanja 
miza / tržni 
dan**  

Zunanja miza 
/ uro 

Notranji 
tržnični 
prostor / 
mesec* 

Notranji 
tržnični 
prostor / 
tržni dan**  

Notranji 
tržnični 
prostor / 
uro 

Celoletna 
pogodba 

18 € z 
DDV 

-  36 € z DDV -  

6-mesečna 
pogodba 

24 € z 
DDV 

-  48 € z DDV -  

Dnevni 
najem 

- 6 € z DDV 2 € - 12 € z DDV 4 € 



 

 

12. člen 
V dogovoru z upravljavcem je možna tudi prodaja na vnaprej določenem premičnem prodajnem mestu 
z lastno opremo (npr. hladilni kombi). V kolikor je potreben dovod električne energije, se najemnina in 
manipulativni stroški obračunajo v skladu s cenikom za najem skladiščnega prostora, če pa dovod 
elektrike ni potreben, se obračunajo najemnina in manipulativni stroški za najem zunanjega 
prodajnega prostora. Vozilo v času obratovanja tržnice ne sme imeti prižganega motorja.  
 

13. člen 
Ponudnik, ki ima sklenjeno pogodbo za daljše obdobje, mora najemnino in manipulativne stroške 
poravnati vnaprej za celotno obdobje ali do 5. v mesecu za vsak tekoči mesec na osnovi računa, ki ga 
izstavi upravljavec. 
 
 

VI. BLAGO, S KATERIM SE NA TRŽNICI LAHKO TRGUJE 

14. člen 
Na tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za prodajo. Za 
blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec. 
 
Na tržnici se lahko trguje z naslednjim blagom: 

a) Živila: zelenjava, sadje in izdelki, žita, mlevski in pekovski izdelki, slaščičarski izdelki, sveže in 
predelano meso, mleko in mlečni izdelki, ribe in ribji izdelki ter ostali morski sadeži, med in 
izdelki iz medu, zdravilna zelišča in izdelki iz zdravilnih zelišč, gozdni sadeži in gojene gobe,  
alkoholne in brezalkoholne pijače, predelana in pripravljena (toplotno obdelana/kuhana) živila 
rastlinskega in živalskega izvora, drugo blago rastlinskega in živalskega izvora. 

b) Neživilski izdelki: sveže cvetje, semena, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, sveče,  izdelki 
domače in umetne obrti ter rokodelski izdelki.  

c) Drugo blago po dogovoru z upravljavcem. 
 
 

VII. KONČNE DOLOČBE 

15. člen 
Nadzor poslovanja in prometa blaga na tržnicah izvajajo pristojni inšpekcijski organi.  

 
16. člen 

Ta tržni red začne veljati z dnem 01.01.2021. 
 
 
 
              direktorica KTRC Radeče 
      Dubravka Kalin, univ. dipl. bibl. in prof. zgod., l.r. 

 


