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OBÈINA HRASTNIK
22.

CENIK STORITEV NA TRŽNICI V HRASTNIKU
veljavnost od  1.6. 2012 dalje

Ostale doloèbe za oblikovanje cen:  

?Cena dnevnega najema prodajnega mesta s prodajno mizo se 31. oktobra in 1. 
novembra poveèa za 100 %, razen, èe je za prodajno mesto sklenjena letna ali 
polletna najemna pogodba z rezervacijo.

?Cena dnevnega najema prodajnega mesta s prodajno mizo se ob posebnih 
dogodkih in netržnih dnevnih  poveèa za 100 %, razen, èe je za prodajno mesto 
sklenjena letna ali polletna najemna pogodba z rezervacijo.

?Rezervacija prodajnega mesta velja do 7.30 ure. 
?Èe prodajalec do 7.30 ure ne zasede prodajnega mesta, za katerega je plaèal 

rezervacijo, se prodajno mesto lahko odda drugemu prodajalcu za tisti dan.
?V kolikor pride do pomanjkanja prodajnih površin, se prostor odda na podlagi 

zbiranja ponudb najboljšemu ponudniku.
          Za dnevni najem se izvede žrebanje

z.št. storitev enota/ 
mere 

cena v €  
brez 
DDV 
 

DDV  
(20 
%) 

cena v 
€  
z DDV 

1. Dnevni najem prodajnega mesta s 
prodajno mizo  
 

dan 8,75 1,75 10,50 

2. Najem dodatne prodajne mize 
 

dan 2,18 0,44 2,62 

3. Rezervacija prodajnega mesta  
 

mesec 6,57 1,31 7,88 

4. Najem skladišènega prostora 

v dnevni najem 

v meseèni najem 
 

 

m2 /dan 

m2 /dan 

 

1,97 

1,31 

 

0,39 

0,26 

 

2,36 

1,57 

5. Meseèni najem pokritega prostora za  
postavitev prodajnega avtomata 

mesec 95,00 19,00 114,00 

6. Dnevni najem prodajnega mesta  za 
prodajo iz hladilnika,…. - brez uporabe 
prodajne mize 

dan 6,57 1,31 7,88 

7. Uporaba elektriène energije dan 0,20 0,04 0,24 

 

DIREKTORICA:
Nives Venko, univ. dipl. prav.

Ta cenik je s sklepom št. 301-25/2011 z dne  1.6.2012 potrdil Župan Obèine Hrastnik 
g. Miran Jeriè.


