POVPRAŠEVANJE
Subvencioniranje tržnin in rezervacij miz na lokalni tržnici

VPRAŠANJE:
Skupnost občin Slovenije je na občine članice naslovila sledeče vprašanje:
Ali katera občina sofinancira/subvencionira tržnino in/ali rezervacijo miz na lokalni tržnici
in na kakšen način in pod katerimi pogoji to izvajate?
ODGOVORI OBČIN:
HOČE-SLIVNICA
V Občini Hoče-Slivnica deluje Pohorska tržnica v Pivoli. Odprta je vsako soboto med 9. in 12.
uro.
Imamo 25 lesenih hišk, ki so trenutno vse zasedene. Na voljo pa imamo tudi 12 stojnic.
Hiške in stojnice zaenkrat še oddajamo brezplačno v najem. Na podlagi vloge izdamo soglasje
za uporabo javne površine. To soglasje pa ne nadomešča zakonsko potrebnih dokazil
registracije prodaje blaga. To morajo imeti urejeno prodajalci sami.
HRASTNIK
V Občini Hrastnik upravljavec tržnice (KSP Hrastnik ) organizira prireditev »Podeželje in mi«,
katero prijavlja na policijo (vse dni v letu – sobote).
V sklopu tega se za določene dni (načeloma vsaka sobota, razen določenih praznikov)
organizira prodaja kmetijskih proizvodov na stojnicah na tržnici.
Občina Hrastnik plača stojnice samo za te dni za izvajanje prireditve, samo kmetom, ki
prodajajo svoje proizvode. Prodajalci se vsako soboto podpišejo, da so prodajali na stojnici
(udeležba, podana tudi navodila in način prodaje – npr. najmanj od 8.00 do 10.00 ure).
V kolikor želite subvencionirati stojnice v vseh tržnih dnevih in to ni prireditev, pa je potrebno
prijavljati le-te kot pomoč de minimis-poročanje v 15 dneh, …
JESENICE

Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor
tel. 02 234 15 00,fax. 02 234 15 03 e-pošta: info@skupnostobcin.si

Občina Jesenice ne subvencionira tržnino /rezervacijo tržničnih miz. Cenik najema miz se je v
osmih letih le enkrat spremenil in menimo, da so cene ugodne in da niso potrebne subvencije.
Prilagamo povezavo do cenika.
https://www.jesenice.si/za-obcana/register-predpisov/5-javne-finance/5-2-takse-tarifenadomestila/item/download/9225_b7cca260118a0fe23203f5be0cd90127
MARIBOR
V skladu s povpraševanjem vam posredujemo odgovor v zvezi s subvencioniranjem tržnin in
rezervacij miz na lokalni tržnici.
Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MOM) ne subvencionira/sofinancira tržnine oz.
rezervacije miz.
V MOM je izvajanje tržnične dejavnosti izbirna javna gospodarska služba, ki jo izvaja podjetje
Snaga. Koncesionar je dolžan v proračun MOM nakazati najemnino za infrastrukturo, ki je v
lasti MOM in tudi koncesijsko dajatev.
PTUJ
V Mestni občini Ptuj ne subvencioniramo tržnin in ne najema stojnic na tržnici, zato vam pri
navedenem ne moremo pomagati z dobro prakso.
SODRAŽICA
Zaenkrat vam pri tem vprašanju ne moremo pomagati, smo pa tudi mi zainteresirani za prakse
drugih občin pri subvencionirani uporabi javne tržnice.
ŽALEC
Glede vašega povpraševanja, kako naša občina subvencionira tržnino oz. rezervacijo miz na
tržnici vam sporočamo slednje:
Občina Žalec na podlagi 15. člena Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti
Občine Žalec dovoljuje, če se za stojnico sklene pogodba za mesečni najem, se najemnina zniža
za 20-%. Prav tako se članom LAS prizna 20-% popust za najemnino.
Datum: 28. 02. 2020
Številka: 037-20/2020-3

