Na podlagi Akta o ustanovitvi
potrdilo

Javnega podjetja

Ljubljanska

parkirišča

in tržnice,

d.o.o. (Notarsko

opro št. SV 2414/10 z dne 11.10.2010), določil Tržnega reda (Uradni list RS št. 36/2012)

Pravilnika o tržnem

redu na tržnicah Javnega podjetja

in

Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. ter

Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPS, Uradni list RSšt. 94/07) direktorica

sprejme

PRAVILNIK
O DOVOZU IN ODVOZU BLAGA IN EMBALAŽE

1. SPLOŠNEDOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja način in čas dovoza in odvoza blaga in embalaže (v nadaljevanju dovoz oziroma
odvoz) na prodajne površine, ki jih ima v upravljanju Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice
d.o.o. (v nadaljevanju:
•

družba) in sicer na lokacijah:

Vodnikov trg,

•

Pogačarjev trg,

•

plato nad Pogačarjevim trgom,

•

Dolničarjevo

•

pokrito tržnico (semenišče),

•

stebriščno lopo Plečnikovih tržnic,

•

Plečnikove tržnice,

•

tržnico Moste,

•

tržnico Koseze,

ulico,

•
tržnico Bežigrad,
(v nadaljevanju: lokacije).
Lokacije Vodnikov trg, Pogačarjev trg, plato nad Pogačarjevim trgom, Dolničarjevo ulico, pokrito
tržnico (semenišče), stebriščno lopo Plečnikovih tržnic in Plečnikove tržnice, sestavljajo osrednjo
ljubljansko tržnico.

II. POSEBNEDOLOČBE
2. člen
Dovoz na posamezne

lokacije

osrednje

ljubljanske

tržnice

je dovoljen

na vhodu,

urejenem

z

vstopno/izstopno
zapornico in potopnimi stebrički.
Odvoz je dovoljen v obratni smeri po isti poti, razen na Adamič Lundrovem nabrežju, kjer je mogoč
samo dovoz.
Z Osrednje ljubljanske

tržnice je odvoz dovoljen

tudi

na južni strani Vodnikovega

trga na Ciril-

Metodov trg.
Na•.druge lokacije se blago dovaža/odvaža
rezrmom.

po določenih predvidenih

dovozih in skladno s prometnirTJ<l
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3. člen
Dovoz in odvoz na vseh lokacijah sta dovoljena izključno z/s:
•

osebnim avtom,

•

kombijem,

•

kamionom do maksimalno 3.500 kg nosilnosti.
4. člen

Zaradi čim hitrejšega
prostorov,

pretoka

so uporabniki

prometa

prodajnih

in neoviranega

prostorov

poslovanja

(v nadaljevanju:

drugih

uporabniki)

uporabnikov

prodajnih

dovoz oziroma

odvoz

(tudi mirujoči)

v času

dolžni opraviti v največ eni uri od prihoda na prodajni prostor dalje.
Družba prihode in odhode uporabnikov,

ki imajo kartico, beleži.
5. člen

Redarji-inkasanti

nadzirajo dovoze in odvoze ter po potrebi

urejajo promet

dovoza in odvoza. Uporabniki so dolžni upoštevati navodila redarjev-inkasantov, gospodarjev tržnic in
drugih pooblaščenih delavcev družbe, ki usmerjajo in nadzorujejo dovažanje in odvažanje blaga.

III. ČASOVNA OPREDELITEVDOVOZA OZIROMA ODVOZA
6. člen
Skladno s Tržnim redom in Pravilnikom o tržnem redu sta dovoz in odvoz na vse lokacije dovoljena od
ponedeljka do sobote:
A. DOVOZ:
1. V POLETNEM ČASU:
od 5.00 do 8.00 ure
2. V ZIMSKEM ČASU:
od 6.00 do 9.00 ure
B. ODVOZ:
1. V POLETNEM ČASU:
od 14.30 do 18.00 ure,
od 17.00 do 18.00 ure (velja za tržnico Koseze)
2. V ZIMSKEM ČASU:
od 14.00 do 16.00 ure,
od 16.00 do 18.00 ure (velja za tržnico Koseze)
C. DOVOZ IN ODVOZ
V času organiziranih nedeljskih

in prazničnih

prodaj sta dovoz in odvoz dovoljena

eno uro pred

začetkom oziroma eno uro po zaključku prodaje, določene s Tržnim redom ali z drugim aktom družb~
ali terminih,

'tJ

določenih v točkah A in B.
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7. člen
Dovoz in odvoz se lahko izvaja izključno le v času, navedenem v prejšnjem členu, za nadzor česar so
zadolženi redarji-inkasanti

in gospodarji tržnic.
8. člen

Dovozi in odvozi na osrednjo živilsko tržnico (Pokrita tržnica, Vodnikov trg, Plečnikove tržnice) so
opremljeni z zapornicami in spotopnimi stebrički, ki jih je mogoče odpreti oz. spustiti samo s kartico.
Kartico uporabnik kupi ob podpisu pogodbe o uporabi prodajnega prostora ali ob prejemu sklepa za
občasno prodajo.
9. člen
Uporabnik ima praviloma pravico do nakupa ene kartice za eno vozilo.
Ob nakupu kartice se nanjo vpiše registrsko številko vozila, s katerim bo najemnik dovažal oz. odvažal
blago.
10. člen
Uporabnik,

ki podpiše

pogodbo

o uporabi

prodajnega

prostora,

po nakupu

in prejemu

kartice

postane njen lastnik.
11. člen
Cena kartice na dan uveljavitve tega pravilnika znaša 21,00 { z vključenim
Cena kartice se spreminja glede na ceno dobavitelja kartic.

DDV-jem.

12. člen
Prehod zapornic oz območja

potopnih

stebričkov

s kartico je mogoč dvakrat dnevno za prihod in

dvakrat dnevno za odhod.
Prehod s kartico je mogoč še 15 minut po izteku časa, navedenega v 6. členu tega pravilnika.
Po izteku navedenega časa družba kartico blokira, zaradi česar prehod zapornic s kartico ne bo več
mogoč.
13. člen
V primeru izgube, poškodovanja ali uničenja kartice uporabnik
velja na dan nakupa nove kartice pri dobavitelju kartic.

lahko kupi novo kartico po ceni, ki

14. člen
Kakršnakoli zloraba kartice ima za posledico takojšnjo blokado kartice in s tem onemogočen
oziroma odvoz. V takem primeru se kupnina za kartico uporabniku ne vrne.

dovoz

15. člen
Kartice lahko kupijo le najemniki oz. uporabniki prodajnih prostorov.
Organizatorji in udeleženci raznih prireditev na Vodnikovem in Pogačarjevem trgu kartic ne morej~

mi

kupiti.
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16. člen
V primeru,

da bi posamezni

uporabnik

izjemoma

moral

opraviti

dovoz ali odvoz

izven časa,

določenega v 6. členu tega pravilnika, lahko na podlagi utemeljenega razloga (zastoj v prometu,
nesreča, neodložljive obveznosti in podobno), za to pridobi posebno enkratno dovoljenje pri
pooblaščenem delavcu družbe.

IV. SANKCIJE
17. člen
Če uporabnik krši določilo 4. člena pravilnika, ga pooblaščeni delavec družbe na to ustno opozori.
Po tretjem

ustnem opominu

družba uporabnikovo

kartico blokira. V takem primeru

uporabnik

ni

upravičen do nakupa nove kartice, že plačana kupnina pa se ne vrača.
Če uporabnik zamuja s plačilom obveznosti (najemnine, uporabnine, stroškov) več kot 8 dni in svojih
obveznosti ne poravna niti po dveh opominih družbe, družba kartico blokira tako, da prevoz zapornic
ali potopnih stebričkov z vozilom ni več mogoč. V tem primeru se za kartico plačana kupnina ne
vrača.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Za vse, česar ta pravilnik

ne ureja, se smiselno uporabljajo

določila Tržnega reda in Pravilnika o

tržnem redu.
19. člen
Ta pravilnik družba objavi na način, da je dostopen vsem uporabnikom

prodajnih prostorov.

~

20. člen
Pravilnik začne veljati osmi dan po sprejetju.

Ljubljana, 01.12.2014
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