
 
 
Na podlagi 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 37/09), koncesionar za izvajanje izbirne gospodarske javne službe urejanja in 
vzdrževanja Tržnice Videm v mestu Krško družba AGRO POSAVJE d.o.o., Gornji Lenart 28A, 8250 
Brežice sprejema  
 

TRŽNI RED 
na tržnici Videm v Krškem 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1.člen 
S tržnim redom se opredeljuje obratovalni čas, prodajna mesta, način prodaje blaga, način vzdrževanja 
reda in čistoče ter storitve in pristojbine na začasnih tržnih mestih in na tržnici Videm v Krškem (v 
nadaljevanju: tržnica), ter pravice in dolžnosti koncesionarja (v nadaljevanju: upravljalec) ter 
prodajalcev. 
 

2.člen 
Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi, ki urejajo 
trgovanje s kmetijskim in drugim blagom iz 9. člena tržnega reda. 
 
Prodajalci, stranke ter vse osebe, ki se nahajajo na območju tržnice so dolžni upoštevati navodila 
upravljalca. 
 

II. OBRATOVALNI ČAS 
 

3.člen 
Tržnica obratuje vsak delovnik in vsako soboto: 
- v letnem času, od 1.4. do 31.10. od 6. do 13 ure, 
- v zimskem času, od 1.11. do 31.3. od 7. do 13. ure. 
 
Po preteku tržnega časa in ob nedeljah ter državnih praznikih, lahko prodajalci prodajajo na tržnici samo 
na podlagi pogodbe o stalnem prodajnem mestu ali na podlagi posebne pogodbe, sklenjene z 
upravljalcem. Na začasnih tržnih mestih poteka prodaja v okviru časa. 
 

III. PRODAJNA MESTA 
 

4.člen 
Prodajna mesta na tržnici so stalna in občasna, kot jih določi upravljalec ter obsegajo: 

- stojnice z nadstreškom 
- prodajne mize 
- dopolnilne prodajne mize na odprtem tržnem delu 
- občasna prodaja s tal in 
- prodaja iz vozila. 

 
5.člen 

Prodajna mesta oddaja upravljalec v uporabo prodajalcu dnevno ali za določen čas. 
 

6.člen 
Prodajalec si lahko rezervira prodajno mesto za določen čas, in ki ga mora zasesti do 8. ure zjutraj. Če 
prodajalec do 8. ure ne zasede prodajnega mesta, za katerega je plačal rezervacijo, lahko upravljalec 
to mesto za tisti dan odda drugemu prodajalcu. 
 
V primeru večjega števila uporabnikov prodajnih mest določi upravljalec kateremu uporabniku pripada 
določeno prodajno mesto. 
 



7.člen 
Upravljalec lahko odda uporabniku prodajno mesto na podlagi sklenjene najemne pogodbe. 
 

IV. PRODAJA BLAGA 
 

8.člen 
Trgovec mora na prodajnem mestu zagotavljati vse podatke o nosilcu dejavnosti in o blagu ki ga prodaja 
skladno z veljavnimi predpisi o trgovinski dejavnosti. Podatki o nosilcu dejavnosti morajo biti nameščeni 
na vidnem mestu, čitljivo in primerno velike pisave. Na vidnem mestu mora biti nameščen cenik izdelkov. 
 

9.člen 
Na tržnici se na drobno trguje z naslednjim blagom: 
- živila: žita in mlevski izdelki, zelenjava in izdelki iz zelenjave, sadje in izdelki iz sadja, meso, mesni 

izdelki, ribe in izdelki, alkoholne in brezalkoholne pijače, ostala živila rastlinskega in živalskega izvora, 
zdravilna zelišča,  

-  neživilski izdelki: cvetje, male živali in hrana za male živali, seme, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, 
izdelki domače obrti, galanterijsko blago za gospodinjstvo, izdelano iz različnih materialov, oblačila, 
perilo, posteljno, toaletno in kuhinjsko perilo, obutev in bižuterija. 

 
10.člen 

Na tržnici smejo prodajati osebe, ki delujejo na področju trgovine, vzgoje in izobraževanja, humanitarnih 
organizacij in druge osebe po predhodnem dovoljenju upravljalca, ki izpolnjujejo pogoje na podlagi 
ustreznih predpisov. 
 

11.člen 
Upravljalec določa katere vrste blaga je dopustno prodajati na določenem prodajnem mestu. 
 

12.člen 
Vsa živila živalskega izvora se smejo prodajati samo v zaprtem tržnem prostoru na hlajenih prodajnih 
mestih (vitrinah) ter ločeno od drugih živil. 
 

13.člen 
Prodajalec je dolžan kupcu izstaviti račun za prodano blago in zaviti blago na ustrezen način. 
 
Na zahtevo kupca je prodajalec dolžan izmeriti blago z merilno napravo, ki je umerjena in kontrolirana 
s strani primerne kontrolne organizacije.   
 

14.člen 
Prodajalec ne sme prodajati blaga v nasprotju z veljavnimi predpisi. Za prodajo blaga mora biti ustrezno 
registriran ter pridobiti vsa ustrezna dovoljenja. 
 

15.člen 
Prodajalci in kupci lahko sporočajo upravljalcu svoje ugotovitve in pripombe v primeru kršitev tržnega 
reda.  
 

16.člen 
Skladiščenje blaga na tržnih površinah ni dovoljeno. Po končanem obratovalnem času tržnice morajo 
prodajalci neprodano blago, ostanke in odpadke odstraniti iz tržnih površin. 
 
Prodajalec mora pokvarjeno blago nemudoma umakniti s prodaje. 
 

17.člen 
V primeru, da prodajalci pustijo neprodano blago ali odpadke izven prodajnega časa na tržnih površinah, 
ga lahko upravljalec tržnice odstrani na stroške prodajalca. 
 

V. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 
 

18.člen 
Kdor krši pravila o tržnem redu ter pravila zoper varstvo javnega reda in miru mu upravljalec lahko 
odpove najemno pogodbo.  



 
19.člen 

Za vzdrževanje reda in čistoče mora upravljalec: 
- čistiti prodajne površine in opremo, 
- prazniti posode za odpadke v zabojnike za odpadke in poskrbeti za njihov redni odvoz, 
- v poletnem času tržnico izpirati z vodo, po potrebi pa razkužiti. 

 
20.člen 

Na tržnici in drugih tržnih površinah je prepovedano: 
- pranje blaga, ki je namenjeno za prodajo, 

- prodajati blago s tal (razen suhe robe, okrasnih rastlin, pohištva, itd.), 
- kupcem otipavanje in prebiranje živil, 
- zavijanje prodanega blaga – živil v neprimerno embalažo,  
- neprimerno obnašanje prodajalcev, 
- voditi pse brez povodca, 
- pljuvanje po tleh ter kajenje v prostorih, kjer se prodajajo živila, 
- vožnja s kolesi, mopedi in podobnimi vozili in parkiranje, na za to nepredvidenih mestih 
- samovoljno zasesti prodajno mesto in prestavljati prodajne stojnice in mize, 
- medsebojno prepiranje prodajalcev, samovoljno postavljanje raznih reklam in nadstreškov ter 

predelava in dodelava tržne opreme, 
- metanje odpadkov, 
- založiti poti med stojnicami ali okoli stojnic z blagom tako, da je oviran prehod, 
- obešanje blaga na neprimerna mesta, 
- zadrževanje vinjenim osebam, 
- uživanje alkoholnih pijač prodajalcev in drugih oseb, 
- poležavanje in posedanje na prodajnih mestih, 
- storiti kakršnokoli dejanje, s katerim se krši javni red in mir ter čistoča, žali in ovira pri delu 

delavce upravljavca,  
- prekupčevanje. 

 
21.člen 

Kdor parkira na območju tržnice vozilo, delovni stroj, motorno kolo ali strojno opremo brez dovoljenja 
upravljalca, se mu lahko le-to odstrani s tržnice na njegove stroške. 
 

VI. STORITVE IN PRISTOJBINE 
 

22.člen 
Storitve in pristojbine za uporabo tržnih miz in tržnih površin ter uporabo tržne opreme na tržnici 
zaračunava upravljalec na podlagi cenika storitev. Kdor storitve in pristojbine ne plača v roku, mu lahko 
upravljalec odpove najemno pogodbo. 
 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

23.člen 
Vse medsebojne pravice in obveznosti, ki niso urejene s tem redom se določijo z najemno pogodbo, ki 
jo skleneta upravljalec in prodajalec. 
 

24.člen 
Tržni red prične veljati in se uporabljati z dnem njegovega sprejema s strani koncesionarja, ter izdaje 
soglasja k tržnemu redu s strani občinskega sveta Občine Krško. 
 
 
Gornji Lenart, 24. april 2017 
 
 
       AGRO POSAVJE d.o.o. 

Kristina Ogorevc Račič,  
univ. dipl. inž. živil. tehnol. 
direktorica 

 



 


