
   

 
 

 
 

 

Številka: 037-35/2021-3 

Datum: 11. 8. 2021  

Zadeva: Zaključeno povpraševanje – sodelujočim občinam - način izvajanja tržnične 

dejavnosti 

 

Vprašanje: 

Občino članico je zanimalo kako imajo urejeno tržnično dejavnost druge občine - ali kot izbirno 

gospodarsko javno službo ali pa so nepremičnine, kjer se izvaja tržnična dejavnost dane v 

upravljanje in komu, na kakšni podlagi. 

Odgovore smo zbirali do 9. 8. 2021 in jih podajamo v nadaljevanju.  

OBČINA JESENICE 

V zvezi s posredovanim vprašanjem sporočajo, da imajo tržnično dejavnost urejeno kot izbirno 

gospodarsko javno službo z Odlokom, ki je dostopen na povezavi: https://www.uradni-

list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-0293  

OBČINA HRASTNIK 

V Občini Hrastnik imajo javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o., ki upravlja javno tržnico (je 

v lasti Občine Hrastnik). (dejavnost javne tržnice je opredeljena kot izbirna gospodarska javna 

služba). 

OBČINA KRŠKO 

V Občini Krško imajo tržnično dejavnost organizirano kot izbirno gospodarsko javno službo 

in z družbo Agro Posavje d.o.o., ki je bila izbrana na javnem razpisu, tudi sklenjeno koncesijsko 

pogodbo. 

OBČINA KOČEVJE 



 

 
Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor 

tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si  
 

Javno komunalno podjetje KOMUNALA KOČEVJE d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje 

opravlja za Občino Kočevje izbirno gospodarsko javno službo »urejanje in čiščenje javne 

tržnice Kočevje« v skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje (Uradni 

list RS, št. 2/2015) in Odlokom o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kočevje. 

(Uradni list RS, št. 25/2015). 

OBČINA TRBOVLJE 

Tržnična dejavnost je v občini Trbovlje urejena kot izbirna gospodarska javna služba. Javno 

službo pa izvaja Javno podjetje Komunala Trbovlje d. o. o. 

OBČINA DIVAČA 

V občini imajo namensko postavljeno tržnico oziroma večnamenski objekt, ki služi za prodajo 

lokalnih izdelkov, sadja in zelenjave. Ta objekt upravlja občina, oziroma režijski obrat občine. 

Prodaja ostalih produktov pa poteka na javnih površinah, za katere morajo interesenti poslati 

vlogo na občino, po odobritvi morajo nato plačati še komunalno takso in tako pridobijo 

pravico do prodaje na javnih mestih, ta pa so tudi določena.  

 

 

Lep pozdrav,  

Sekretariat SOS 
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