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Tržni prostor 
EUR brez 

DDV/dan
DDV 22 % EUR z DDV 

4,00 0,88 4,88

1,34 0,29 1,63

12,00 2,64 14,64

6,00 1,32 7,32

10,00 2,20 12,20

Tržni prostor
EUR brez 

DDV/dan
DDV 22 % EUR z DDV 

do 2 m
2 147,50 32,45 179,95

od 2 do 4 m2 218,33 48,03 266,36

vsak nadaljnji m2 35,00 7,70 42,70

do 2 m2 137,50 30,25 167,75

od 2 do 4 m2 204,17 44,92 249,09

vsak nadaljnji m2 33,33 7,33 40,66

Uporaba dogovorjenega tržnega prostora je možna šele po poravnavi zakupnine. Če se tržni prostor 

uporablja brez vnaprejšne rezervacije oz. predhodnega plačila, se cena potroji.

Za prodajo blaga, za katerega je v skladu s Tržnim redom na tržnici v Logatcu dovoljena le 

občasna prodaja, se cene podvojijo (galanterijsko blago, oblačila, posteljnina, toaletno in 

kuhinjsko perilo, obutev, knjige)!

REDNI MESEČNI SEJMI - LETNI NAJEM

REDNI MESEČNI SEJMI - LETNI NAJEM; PREHRAMBENI IZDELKI, SADIKE

Letni najem velja za 11 sejemskih dni (vsak mesec, brez marca) in je možen le po sklenitvi 

predhodnega dogovora o zakupu tržne površine. 

Dodatne storitve (npr. električna energija, odvoz odpadkov, …) v ceni najema niso upoštevane. 

dnevni najem brez predhodne rezervacije

prodaja iz vozila (vozilo teže do 2 t)

prodaja iz vozila (vozilo teže nad 2 t)

Za najeme v soboto se cene dnevnega najema stojnic povečajo za 25 %.

Za prvih 5 dni ob delavnikih se za vsakega prodajalca na cene prizna 20 % popust. Za kmete in 

dopolnilno dejavnost na kmetiji se na cene prizna 50 % popust.

Najem prostora zajema tudi uporabo stojnice.

Logatec, 1.1.2016

Št. dokumenta: 423-2/2017-1

CENIK TRŽNIH PROSTOROV

TRŽNICA (med Tržaško cesto 15 in 17)

Dnevni najem s  predhodno rezervacijo -delavnik

dnevni najem m2 talne površine



Tržni prostor
EUR brez 

DDV/dan
DDV 22 % EUR z DDV 

do 2 m
2 16,39 3,61 20,00

od 2 do 4 m
2 20,49 4,51 25,00

od 4 do 6 m2 27,05 5,95 33,00

od 6 do 8 m2 34,43 7,57 42,00

od 8 do 10 m2 42,62 9,38 52,00

Tržni prostor velikost
EUR brez 

DDV/dan
DDV 22 % EUR z DDV 

Male stojnice; branjevke (cvetje, semena, 

sadike), izdelki domače in umetnostne obrti 

(potrdilo OZS!)

do 2m 10,00 2,20 12,20

male stojnice; ostali izdelki do 2m 24,59 5,41 30,00

srednje stojnice; branjevke, izdelki domače in 

umetnostne obrti (potrdilo OZS!)
od 2 do 4m 16,67 3,67 20,34

srednje stojnice; ostali izdelki od 2 do 4m 40,98 9,02 50,00

velike stojnice; vse vrste izdelkov in 

razstavljavcev
od 4 do 6m 49,18 10,82 60,00

velik prostor (suha roba) do 10 m 65,57 14,43 80,00

vsak dodatni meter nad 10 m prostora 1tm-2m2 1,64 0,36 2,00

jurček (hrana,pijača) do 40m2 81,97 18,03 100,00

vsak dodatni m2 nad površino rezervirano za 

jurčka 
1m2 0,82 0,18 1,00

Direktor:

dr. Boštjan AVER, univ.dipl.ekon.

Cene za tržni prostor je potrdil Občinski svet Občine Logatec na 26. redni seji, dne 13.2.2014 s sklepom 

št. 007-49/2013-4. Cene se uporabljajo od 1.3.2014 dalje. 

REDNI MESEČNI SEJMI - DNEVNI NAJEM

Dnevni najem je možen le v primeru odsotnosti najemnikov z rezerviranim letnim najemom.

Za prodajalce, ki skladiščijo prodajno blago v vozilu parkiranem na oz. ob sejemskem prostoru, se 

zaračuna tudi površina z vozilom zavzetega prostora. 

GREGORJEV SEMENJ - DNEVNI NAJEM (v mesecu marcu)

Najem prostora je možen le po predhodni rezervaciji. Najemnik lahko prostor odjavi najkasneje 3 

dni pred sejmom

Cene vsebujejo najemnino za uporabo javne površine za prodajo na premičnih stojnicah, tržnicah in 

sejmih v skladu Cenikom za najem nepremičnin v lasti Občine Logatec (LN 4/2010). 


