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CENIK STORITEV NA TRŽNICI VIDEM 
 

Veljavnost od 12. 12. 2019 dalje 
 

Storitev Enota 
Cena brez 
DDV 
(EUR) 

DDV 
(22%) 

Cena z DDV 
(EUR) 

Dnevni najem prodajnega mesta     

- na pokritem in nepokritem delu s prodajno mizo m2/dan 1,79 0,39 2,18 

- brez prodajne mize m2/dan 1,44 0,32 1,76 

- zgornja etaža tržnice brez prodajne mize m2/dan 1,09 0,24 1,33 

Letni najem prodajnega mesta     

- na pokritem in nepokritem delu s prodajno mizo m2/dan 0,26 0,06 0,32 

- brez prodajne mize m2/dan 0,21 0,05 0,26 

- zgornja etaža tržnice brez prodajne mize m2/dan 0,13 0,03 0,16 

Sezonski najem prodajnega mesta     

- na pokritem in nepokritem delu s prodajno mizo m2/dan 0,76 0,17 0,93 

- brez prodajne mize m2/dan 0,57 0,13 0,70 

- zgornja etaža tržnice brez prodajne mize m2/dan 0,37 0,08 0,45 

Rezervacija prodajnega mesta      

- na pokritem delu tržnice m2/mes 6,25 1,38 7,63 

- na nepokritem delu tržnice m2/mes 3,91 0,86 4,77 

Uporaba prostora za skladiščenje     

- dnevni najem m2/dan 1,95 0,43 2,38 

- letni najem m2/dan 0,30 0,07 0,37 

Izposoja tehtnice     

- rezervacija tehtnice Kom/mes 2,5 0,55 3,05 

- dnevni najem Kom/dan 1,40 0,31 1,71 

Uporaba kabine dan 0,77 0,17 0,94 

 Hladilna vitrina      

- rezervacija  Kom/mes 10 2,2 12,2 

- manipulativni stroški izdaje in sprejema Kom/dan 5 1,1 6,1 



 

 

Storitev Enota Cena brez 
DDV(EUR) 

DDV(22%) Cena z 
DDV(EUR) 

Namizna hladilna vitrina     

- rezervacija Kom/mes 6 1,32 7,32 

- manipulativni stroški izdaje in prevzema Kom/dan 4 0,88 4,88 

 Hladilnik     

- rezervacija Kom/mes 4 0,88 4,88 

- manipulativni stroški in prevzema Kom/dan 2 0,44 2,44 

Manipulativni stroški izdaje in  

sprejema inventarja izven tržnega prostora* 

    

Stojnice Kom 7 1,54 8,54 

Namizna hladilna vitrina Kom 4 0,88 4,88 

hladilnik kom 2 0,44 2,44 

Cena storitve** EUR/ uro 18,5 4,07 22,57 

Uporaba zgornje etaže tržnice/dan kot celote*** EUR/dan 300 66 366 

     

     

     

        

 

* ob izdaji ali prevzemu inventarja izven delovnega časa se obračuna minimalno 1 ura         
storitev 
 

       **odklepanje, zaklepanje prostora, prisotnost v času dogodka, aktivacija hladilnih naprav,    

        pospravljanje po dogodku, izdaja in prevzem inventarja 

 

*** v ceno je zajeta poraba elektrike, vode in sanitarnega materiala ter osnovna priprava    
prostora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Opombe: 

- za m2 prodajne mize se upošteva dolžina na mizi, pod njo ter prostor pred in za mizo. 

- V primeru, da se stranka ne strinja z določeno površino m2, lahko zahteva natančno 
izmero. 

- Za prodajalce, ki skladiščijo prodajno blago v vozilu parkiranem na oziroma ob tržnici, se 
zaračuna še površina z vozilom zavzetega prostora. 

- Rezervacija prodajnega prostora velja do 8.00 ure.  

- Če prodajalec do 8.00 ure ne zasede prodajne mize oz. prostora za katerega je plačal 
rezervacijo, se miza za tisti dan lahko odda drugemu prodajalcu. 

- V času od 6.3. – 9.3., 25.10. – 1.11. ter 16.12. – 25.12. se pristojbina dnevnega najema za 
prodajo cvetja, sveč in jelk poveča za 100 %. 

- Sezonski najem je možen v primeru sklenitve pogodbe, v času od aprila do oktobra. Prav 
tako se sklene pogodba za letni najem. 

- V kolikor pride do pomanjkanja prodajnih površin, se prostor odda najboljšemu 
ponudniku. Prednost imajo lokalni pridelovalci oziroma branjevke. 
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