From: LPT Tajništvo
Sent: Thursday, December 24, 2020 1:23 PM
To: gp.mgrt@gov.si; korona.mgrt@gov.si
Cc: ljubljana.tirs@gov.si; darja.rencelj@gov.si; ana.ogorelec@lj.kgzs.si; kgzs@kgzs.si
Subject: delovanje tržnic

Spoštovani,
dne 21.12.2020 je Vlada sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji.
Tržnice v tem odloku niso (več) izrecno navedene v nobeni izmed alinej 1. odstavka 2. člena kot izjema,
v 5. odstavku 2. člena odloka iz prejšnjega odstavka je določeno, da:

-

se v zaprtih javnih prostorih (ne zgolj prodajnih prostorih) omeji število oseb na 30m2na
posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30m2 in
se v primeru, če pa gre za odprto tržnico (izrecno odlok sam navaja tržnico), dejavnost
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom omeji na 10 m2 na posamezno stranko.

Drugih omejitev razen števila strank glede na površino zaprtega javnega prostora oziroma odprte
tržnice pa Odlok ne določa za primere ko se v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in
čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji. Na Osrednji ljubljanski tržnici, ki obsega
prodajo živil tako v zaprtem javnem prostoru, kot tudi na odprti tržnici se dejansko prodaja pretežno
živila, v večini iz domače oskrbe slovenskih kmetij.

Naj ob tem tudi poudarimo, da imajo prodajalci pripravljeno zalogo domačih dobrot ravno z namenom,
da bodo naši domovi oskrbljeni s kvalitetnimi domačimi živili; s tako prepovedjo pa ne da ne bomo tega
zagotovili, propadla bo vsa zaloga kmetij, katero so pripravljali domači proizvajalci ravno za prodajo
pred prazniki.
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Prosimo vas, da zaradi jasnosti in nedvoumnosti ter izogib vsakršnim dvomom in morebitnim
prihodnjim inšpekcijskim nadzorom v 1. odstavek 2. člena zadevnega odloka, tržnice (tako odprte, kot
zaprte) vnesete kot izrecno izjemo - kot je bila da sedaj.
Vnaprej se vam zahvaljujemo.
Lep pozdrav.
Mag. Andrej Orač
Direktor
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