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OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA 
OBČINSKI SVET 
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 100/05 – uradno 
prečiščeno besedilo in 21/06 – odločba US), 1. in 9. člena Zakona o trgovini (Ur. list RS, št. 
17/2006 – čistopis), 2. odstavka 28. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in drugih 
pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za 
prodajo blaga zunaj prodajaln (Ur. list RS 28/93, 34/93 in 57/93) ter 30.  člena Statuta občine 
Izola (Uradne objave, št. 15/99, 8/2000 in 8/2005), je Občinski svet občine Izola na svoji 31. 
redni seji dne 18.5.2006, sprejel  

 
O  D   L   O  K 

 
O TRŽNEM REDU  

 
 

1. člen 
(uvodno določilo) 

 
(1) Odlok o tržnem redu v občini Izola (v nadaljevanju: tržni red)  določa: 
• lokacijo tržnice; 
• upravljavca in njegove pravice ter obveznosti v zvezi z upravljanjem tržnice; 
• obratovalni čas tržnice; 
• določanje cene za prodajo na tržnici; 
• organizacijo in promet s kmetijskimi proizvodi živilskega in neživilskega izvora ter 

drugim blagom; 
• kazenske sankcije, v primeru neupoštevanja določb odloka. 
 
(2) Trgovanje na tržnici je prosto in se  opravlja z določili tržnega reda in drugimi 

predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim proizvodi in drugim blagom. 
 

2. člen 
(lokacija tržnice) 

 
(1) Tržnica po tem odloku je posebej organiziran in urejen poslovni prostor na 

dvignjenem platoju Trga Etbina Kristana v Izoli, kjer se na nepokriti in z oznakami 
omejeni površini ter na posebnih prodajnih mestih  trguje z blagom. 

 
3. člen 

(upravljavec tržnice) 
 

(1) Upravljavec tržnice v Izoli je javno podjetje Komunala Izola d.o.o. -  azienda pubblica 
Komunala Isola S.r.l., iz Izole, Industrijska cesta 8. 

 
 
 



 
 

4. člen 
(pravice in obveznosti upravljavca tržnice) 

 
(1) Upravljavec tržnice ima naslednje pravice in dolžnosti: 

• skrbeti, da je ureditev tržnice in poslovanje tržnice usklajeno z veljavnimi 
predpisi; 

• organizirano voditi poslovanje tržnice ter razporejati  in oddajati v najem tržne 
površine prodajalcem; 

• skrbeti  za urejenost tržnice in manipulativnih površin, skrbeti za  uporabnost 
tržne opreme, za čistočo in odstranjevanje odpadkov; 

• čistiti prodajne površine in opremo, prazniti posode za odpadke in skrbeti za 
njihov reden odvoz; 

• v poletnem času tržnico izpirati z vodo, po potrebi tudi razkužiti; 
• sklepati pogodbe za prodajo na tržnici s prodajalci; 
• skrbeti za vzdrževanje in posodobitev tržne opreme; 
• voditi evidenco o sklenjenih pogodbah za prodajni prostor ter zbranih 

pristojbinah in najemninah; 
• letno poročati o poslovanju tržnice ter pripravljati letne plane tekočega in 

investicijskega vzdrževanja. 
 

(2) Z globo 500.000,00 tolarjev se kaznuje upravljavec - pravna oseba,  z globo 60.000,00 
SIT pa odgovorna oseba  upravljavca, če stori prekršek, tako, da ravna v nasprotju z 
1., 3., 4. in 5. alinejo prvega odstavka tega člena. 

 
5. člen 

(obratovalni čas tržnice) 
 

(1) Tržnica obratuje vse dni v tednu, in sicer: 
• od 1. maja      do  30. septembra          od 06.00  do  13.00 ure 
• od 1. oktobra  do  30. aprila                 od 07.00  do  13.00 ure 

 
(2) Prodajalci na tržnici, ki imajo sklenjeno pogodbo o najemu tržne mize lahko v času: 
• od 1. maja do 30. septembra poslujejo do 21.00 ure, 
• od 1. oktobra do 30. aprila poslujejo do 17.00 ure. 

 
(3) Upravljavec je dolžan obratovalni čas tržnice objaviti na vidnem mestu na tržnici 
 
(4) Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik 

           posameznik, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti,  če stori prekršek 
           tako, da ravna v nasprotju s 1.  in 2. odstavkom tega člena. 

 
(5) Z globo 60.000,00 SIT  se kaznuje  odgovorna oseba  pravne osebe ali fizična oseba, 
če stori prekršek tako, da ravna v nasprotju s 1.  in 2. odstavkom tega člena. 

 
 
 
 



6. člen 
(dostava blaga na tržnico) 

 
(1) Dostava blaga na tržnico in zlaganje blaga na prodajno mesto je dovoljeno: 
• od 1. maja        do  30. septembra:          od 06.00  do  08.00 ure 
• od 1. oktobra   do  30. aprila:                  od 07.00  do  09.00 ure. 
 
(2) Dostavo blaga na tržnico je dovoljeno opraviti samo iz označenih dostavnih  
      prostorov na Trgu Etbina Kristana. 
 
(6) Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik 

posameznik, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti,  če stori prekršek 
tako, da ravna v nasprotju s 1. in 2. odstavkom tega člena. 

 
(7) Z globo 60.000,00 SIT  se kaznuje  odgovorna oseba  pravne osebe ali fizična oseba, 
če stori prekršek tako, da ravna v nasprotju s 1. in 2. odstavkom tega člena. 

 
7. člen 

(odvoz blaga iz tržnice) 
 
(1) Po koncu obratovanja tržnice  morajo prodajalci neprodano blago odstraniti, odvesti blago  
      ter pospraviti prodajno mesto, in sicer za: 

• za kmete 
o od 1. maja        do  30. septembra:      od 12.00  do  14.00 ure 
o od 1. oktobra   do  30. aprila:              od 12.00  do  14.00 ure  

 
• za prodajalce, ki imajo sklenjeno pogodbo o najemu tržne mize 

o od 1. maja       do 30. septembra:             od 20.00 do  22.00 ure 
o od 1. oktobra   do 30. aprila:                    od 17.00 do  18.00 ure  

 
(2) Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik 

posameznik, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti,  če stori prekršek 
tako, da ravna v nasprotju z 2. alinejo 1. odstavka tega člena. 

 
(3) Z globo 60.000,00 SIT  se kaznuje  odgovorna oseba  pravne osebe ali fizična oseba, 
če stori prekršek tako, da ravna v nasprotju s 1. in 2. alinejo 1. odstavka tega člena. 

 
8. člen 

(prodajna mesta) 
 

(1) Blago se lahko prodaja samo na prodajnih mestih. Blaga ni dovoljeno zlagati na tla, razen 
v primerih iz 5. in 6. odstavka tega člena. 
 
(2) Prodajno mesto mora biti označeno z imenom in priimkom ter naslovom prodajalca 
oziroma s  firmo in sedežem prodajalca. 
 



(3) Prodajna mesta na tržnici so stalna in občasna. Upravljavec vodi načrt prodajnih mest v 
merilu 1: 100, iz katerega so razvidne točne dimenzije in lokacije posameznih prodajnih mest. 
Načrt prodajnih mest sprejme prodajalec s predhodnim soglasjem župana. 
 
(4) Stalna prodajna mesta so stojnice z nadstreškom in tržne mize. 
 
(5) Občasna prodajna mesta so dopolnilne prodajne mize in občasna prodaja s tal (novoletne 
jelke, cvetje, sadike), ki se lahko opravi samo s soglasjem upravljavca. 
 
(6) Samo blago v večjih količinah, ki je shranjeno v ustrezni embalaži in ki ga ni mogoče 
prodajati s stojnic ali hraniti na njih, je lahko zloženo na paleti. 
 
(7) Prodaja blaga iz dostavnega vozila ni dovoljena. 
 
(8) Postavljanje reklam na prodajna mesta je prepovedano.  
 
(9) Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, 
ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti,  če stori prekršek tako, da ravna v 
nasprotju s 1., 2., 7. in 8. odstavkom tega člena. 
 
(10) Z globo 60.000,00 SIT  se kaznuje  odgovorna oseba  pravne osebe ali fizična oseba, če 
stori prekršek tako, da ravna v nasprotju s 1., 2., 7. in 8. odstavkom tega člena. 
 

9. člen 
(prodajalci na tržnici) 

 
(1) Na trgu smejo prodajati: 

• kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo v okviru dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji; 

• nabiralci gozdnih sadežev, gojitelji cvetja in zdravilnih zelišč; 
• kmetijske zadruge in drugi gospodarski subjekti, registrirani za kmetijsko proizvodnjo, 

vendar samo za prodajo lastnih kmetijskih pridelkov oziroma zadruge za prodajo 
pridelkov svojih članov, 

• gospodarski subjekti, ki imajo v registriranem predmetu poslovanja tudi prodajo blaga, 
na tržnici, 

• lastniki in drugi posestniki gozdov, ki lahko pod pogoji iz tega tržnega reda prodajajo 
novoletne jelke iz lastnega poseka. 

 
(2) Kmetovalci iz prve alineje prvega odstavka tega člena si morajo pred začetkom prodaje na 
tržnici pridobiti potrdilo občinske uprave o lastni proizvodnji.  

 
(3) Prodajalci lahko prodajajo sami, prodajajo lahko tudi njihovi ožji družinski člani. 
Prodajalci – gospodarski subjekti se morajo  pred začetkom prodaje izkazati z ustreznimi 
dokumenti o zaposlitvi delavca, ki bo na tržnici neposredno vršil prodajo. 
 
(4) Prodajalci, ki na tržnici neposredno vršijo prodajo morajo biti zdravi in ne smejo imeti na 
nepokritih delih telesa bolezenskih ali drugih sprememb, ki vzbujajo odpor pri kupcih. Skrbeti 
morajo za osebno higieno in videz. Do kupcev se morajo vesti dostojno. 



 
(6) Prodajalci na tržnici, ki neposredno vršijo prodajo morajo biti stari najmanj 15 let. 
 
(7) Na tržnici je prekupčevanje prepovedano. 
 

10. člen 
(stalni in občasni prodajalci) 

 
(1) Prodajalci na tržnici so lahko stalni ali pa občasni. Za prodajo na tržnici so upravljavcu 
dolžni plačati pristojbino ali najemnino. 
 
(2) Stalni prodajalci so tisti prodajalci, ki na tržnici prodajajo neprekinjeno najmanj tri mesece 
v letu. Vsi ostali prodajalci so občasni prodajalci. 
 
(3) Upravljavec dodeli prodajno mesto stalnemu prodajalcu z najemno pogodbo, ki jo sklene 
za določen čas najdlje enega leta. 
 
(4) Upravljavec dodeli občasnemu prodajalcu prodajni prostor z ustno pogodbo, za katero se 
šteje, da je sklenjena, ko prodajalec plača pristojbino in mu je v posest izročen prodajni 
prostor. Prodajalec se s sklenitvijo ustne pogodbe zaveže, da bo ravnal po tržnem redu. Ustna 
pogodba se lahko sklene za dnevno ali tedensko uporabo prodajnega mesta. Prodajalec je 
dolžan potrdilo o plačani pristojbini hraniti do odhoda s prodajnega mesta oz. do konca 
obratovalnega časa tržnice.  
 
(5) Če občasni prodajalec brez predhodnega obvestila upravljavcu ne zasede prodajnega 
mesta do 8.00 ure, lahko upravljavec na to prodajno mesto razporedi drugega prodajalca za 
tisti dan. Plačana pristojbina se prodajalcu ne vrača. 
 
(6) Prodajalec ne sme najetega prodajnega mesta oddati drugemu prodajalcu v podnajem. 

  
(7) Prodajalec mora na svojem prodajnem mestu in v njegovi bližnji okolici skrbeti za red in 
čistočo. 
 
(8) Prodajalcu, ki ne spoštuje tržnega reda, lahko upravljavec tržnice odpove najemno 
pogodbo za prodajni prostor ter odredi odstranitev blaga iz tržnice na stroške prodajalca. 
 
(9) Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, 
ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti,  če stori prekršek tako, da ravna v 
nasprotju s 1.  in 7.   odstavkom tega člena. 
 
(10) Z globo 60.000,00 SIT  se kaznuje  odgovorna oseba  pravne osebe ali fizična oseba, če 
stori prekršek tako, da ravna v nasprotju s 1.  in  7. odstavkom tega člena. 
 

11. člen 
(blago, ki se prodaja na tržnici) 

 
(1) Na tržnici se trguje na drobno: 

• z žiti in mlevskimi izdelki, vrtninami, sadjem, sadnimi in zelenjavnimi izdelki, 



• z zdravilnimi zelišči, čaji in rezanim cvetjem, 
• s sadikami okrasnih rastlin, vrtnin in sadnega drevja. 

 
 (2) Na tržnici se ne sme prodajati: 

• mleka in mlečnih proizvodov, 
• vse vrste neustekleničenih alkoholnih in brezalkoholnih pijač, 
• nepakirane in nedeklarirane testenine, olja in kisa, 
• zelenjavo, ki ni sveža in očiščena ali ki je preveč mokra, namrznjena, neprijetnega 

vonja, uvela ali kako drugače neprimerna za prehrano, 
• sadje, ki ni zrelo, ni sveže ali je umazano, nagnito, obtolčeno ali napadeno od 

škodljivcev in bolezni, 
• gobe, ki so pogojno užitne, prestare, nagnite in ki niso v seznamu užitnih gob,  
• rib in morskih sadežev, 
• natrtih, razbitih in umazanih jajc, 
• živih živali, 
• akvarijskih ribic, želvic, hrčkov in ptičev v kletki, 
• mesa in mesnih izdelkov, 
• semena in sadike zasebnih proizvajalcev brez deklaracije, 
• drevesca, cvetlice in njene dele, ki so z zakonom zaščitene, 
• zdravil in pripravkov iz zdravilnih zelišč, 
• redkih, zaščitenih in nepoznanih zelišč ter 
• medu in drugih čebeljih proizvodov, razen registriranih čebelarjev oz. 

predelovalcev medu.  
 
(3) Prodaja gob je dovoljena samo pod pogojem, da prodajalec predhodno pridobi ustrezno 
potrdilo o neoporečnosti od pristojne institucije, ki ga mora imeti ves čas prodaje pri sebi. 
Užitne gobe morajo biti označene z domačim nazivom gobe. 
 
(4) Zdravilna zelišča morajo biti označena z domačim nazivom in z botaničnim latinskim 
nazivom. 
 
(5) Prodajalci novoletnih jelk morajo imeti ves čas prodaje pri sebi dovoljenje za posek, blago 
pa označeno s predpisano oznako pristojnega zavoda za gozdove. 
 
(6)  Na tržnici ni dovoljena prodaja industrijskih proizvodov in ni dovoljena prodaja blaga, ki 
izvira iz krajev, ki so uradno razglašeni za okužene. 
 
(7) Blago mora biti sortirano po vrsti blaga. Kmetijski pridelki morajo biti razvrščeni po 
kvaliteti blaga. 
 
(8) Razstavljeno blago za prodajo mora biti vidno deklarirano in označeno s prodajno ceno. 
Na tržnici se sme prodajati blago, ki ustreza predpisom o kvaliteti blaga. Živila morajo biti 
higiensko neoporečna. Blago mora biti  na prodajnih mestih v primerni embalaži, v kateri je 
zavarovano pred onesnaženjem in drugimi škodljivimi vplivi 
 
(9) Prodajalec ne sme dovoliti kupcem otipavanja in prebiranja razstavljenih živil. 
 



(10) Za zavijanje prodanih živil mora prodajalec uporabiti ustrezen, čist, nerabljen papir 
oziroma papirnate ali PVC vrečke izključno za živila. Uporaba časopisnega ali podobnega 
papirja za zavijanje živil ni dovoljena. 
 

12. člen  
(oblikovanje cene) 

 
(1) Cene se za  blago, ki se prodaja na tržnici  oblikujejo prosto. Prodajalci morajo na svojem 
prodajnem mestu vidno in jasno označiti cene posameznih artiklov.  
 
(2) Zvišanje cen med tržnim dnevom je prepovedano. 

 
13. člen 

(uporaba merskih enot) 
 
(1) Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago v enotah in merilih, ki so predpisana ali 

običajna za merjenje določenega blaga. Merila, ki so v uporabi morajo ustrezati zahtevam 
zakona o meroslovju. 
  

(2) Naprave za merjenje morajo biti postavljene tako, da imajo kupci vpogled v merjenje 
blaga. Za merjenje se smejo uporabiti samo po veljavnih predpisih potrjene merilne 
naprave. 

 
14. člen 

(skladiščenje blaga) 
 
(1) Skladiščenje blaga na tržnih površinah po končanem obratovalnem času tržnice ni 
dovoljeno. Prodajalci morajo neprodano blago odstraniti iz tržnih površin, v nasprotnem 
primeru, ga lahko odstrani upravljavec na stroške prodajalca. 
 
(2) Hitro pokvarljivo blago mora prodajalec odstraniti iz tržnice takoj, ko so vidni znaki 
kvarjenja, v nasprotnem primeru, ga lahko odstrani upravljavec na stroške prodajalca. 
 
(3) Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, 
ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti,  če stori prekršek tako, da ravna v 
nasprotju s 1. in 2. odstavkom tega člena. 
 
(4) Z globo 60.000,00 SIT  se kaznuje  odgovorna oseba  pravne osebe ali fizična oseba, če 
stori prekršek tako, da ravna v nasprotju s 1. in 2. odstavkom tega člena. 

 
15. člen 

(cenik storitev tržnice) 
 
(1) Cenik pristojbin in najemnin tržnice določi Občinski svet občine Izola na predlog 
upravljavca. 
 
(2) Cenik mora biti dostopen na vidnem mestu na tržnici. 
 



(3) Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje upravljavec - pravna oseba,  če stori prekršek tako, 
da ravna v nasprotju s 1. in 2. odstavkom tega člena. 
 

(4) Z globo 60.000,00 SIT  se kaznuje  odgovorna oseba  pravne osebe, če stori prekršek tako, 
da ravna v nasprotju s 1. in 2. odstavkom tega člena. 
 

16. člen 
(obveznosti drugih uporabnikov tržničnih storitev) 

 
(1) Na tržnico ni dovoljeno voditi pse in druge domače živali. 
 
(2) Z globo 60.000,00 SIT  se kaznuje  fizična oseba, če stori prekršek tako, da ravna v 
nasprotju s 1.  odstavkom tega člena. 
 

17. člen 
(knjiga pritožb) 

 
(1) Upravljavec je dolžan na tržnici namestiti knjigo pritožb. Pritožbe, ki jih vpišejo 
uporabniki tržničnih storitev je dolžan obravnavati upravljavec. 
 
(2) Z globo 100.000,00 tolarjev se kaznuje upravljavec - pravna oseba,  če stori prekršek tako, 
da ravna v nasprotju s 1.  odstavkom tega člena. 
 
(3) Z globo 60.000,00 SIT  se kaznuje  odgovorna oseba  pravne osebe, če stori prekršek tako, 
da ravna v nasprotju s 1. odstavkom tega člena. 

 
18. člen 

(nadzor nad izvajanjem tržnega reda) 
 

(1) Za izvajanje tržnega reda je zadolžen upravljavec. 
 
(2) Za nadzor nad izvajanjem določil tega odloka je pristojna Občinska inšpekcija in 
redarstvo. 
 
(3) Za nadzor nad kvaliteto in prodajo blaga so v skladu z zakonom pristojne državne 
inšpekcijske službe. 
 

20. člen 
(prehodno določilo) 

 
(1) Upravljavec je dolžan v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka že sklenjene najemne 
pogodbe uskladiti z odlokom.  

21. člen 
(končno določilo) 

 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o potrditvi tržnega reda (Uradne 
objave št. 24/91). 
 



(2) Ta odlok se objavi v uradnih objavah in stopi v veljavo petnajsti dan od dneva objave. 
 
Številka: 352-10-14/2005 
Datum:   18.5.2006 
 
         Županja  
 

Breda Pečan 
 
 
 
 
 


