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ZADEVA: ODLOK O PRODAJI BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA 

OBMOČJU OBČINE TRZIN – 2. OBRAVNAVA 
 
NAMEN:    2. obravnava 
 
PRAVNA PODLAGA: 6. člen Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08 in 47/15), 

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09), 21. člen Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18), 17. člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, 
št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. 
US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), Odlok o občinskih 
taksah v občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/07, 7/13, 
10/15) in 18. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) 

 
PREDLAGATELJ: župan g. Peter Ložar 
 
POROČEVALCA: Aleksander Ilić, svetovalec župana za pravne in splošne zadeve in  

Peter Ložar, župan 
 
OCENA FINANČNIH 
POSLEDIC: ni neposrednih finančnih posledic 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Občinski svet Občine Trzin je na svoji 8. redni seji, dne 9. oktobra 2019, obravnaval predlog 
Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Trzin (v nadaljevanju: Odlok) v prvi 
obravnavi in ugotovil, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. 
 
Na Odlok so bile na seji Občinskega sveta Občine Trzin s strani ge. Alenke Marjetič 
Žnider/Odgovorni, aktivni občani Trzina/ podane pripombe, na katere odgovarjamo, in sicer: 
 
2. člen: Podana je bila pripomba, da bi moral Odlok izpostaviti tudi prodajo od vrat do vrat, tako 
na javni površini, kot na zasebni površini ter prodajo na prodajnih avtomatih. 
 
Odgovor: Pripomba je utemeljena, zato smo obe navedeni vrsti prodaje umestili v besedilo 2. člena 
Odloka. 
 



1. odstavek 5. člena: Predlagano je bilo, da se zaradi transparentnosti in zmanjševanja 
subjektivnega vpliva določitev lokacij, kjer se bo prodaja dovolila, prenese na Občinski svet in ne 
kot je določeno v prvotnem besedilu, kjer je določitev lokacij v pristojnosti župana. Eden izmed 
argumentov je tudi ta, da se bo odločitev Občinskega sveta objavila v Uradnem listu, ki je dostopen 
vsem uporabnikom, zato bi bilo vsem znano, katere so površine, kjer se prodaja lahko opravlja. 
 
Odgovor: Pripomba se ne upošteva. Po opravljeni analizi ugotavljamo, da je ureditev po občinah 
različna. V veliko občinah je določanje lokacij prodaje blaga zunaj prodajaln v pristojnosti župana 
(Kočevje, Log-Dragomer, Komenda itd.). Menimo, da je navedena rešitev najprimernejša, 
predvsem iz vidika operativnosti oziroma hitrejšega odzivanja na spremembe lokacij in različnih 
potreb prodajalcev. Prav tako bo sklep župana o določitvi lokacij objavljen v Uradnem vestniku 
OT, tako da bo transparentnost zagotovljena, saj bo sklep dostopen vsem uporabnikom. 
 
4. odstavek 5. člena: Občinska svetnica meni, da navedeni odstavek ni v interesu občanov kot 
potrošnikov, saj določa, da se v času prireditev prodaja zunaj prodajaln, ki niso del teh prireditev, 
prilagodi ali začasno ustavi. Želela bi slišati argumente, ker meni, da ta odstavek ni ustrezen, saj naj 
bi zmanjševal konkurenčnost. 
 
Odgovor: Pripomba se delno upošteva. Smisel navedenega odstavka Odloka je ravno v 
zagotavljanju konkurenčnosti. Namreč prodajalec, ki pred prireditvijo prodaja blago na mestu, kjer 
bo prireditev potekala, v času prireditve s strani organizatorja nima dovoljenja za prodajo blaga, 
niti ni vsako blago primerno prodajati na vsaki prireditvi. Glede na navedeno se odstavek ustrezno 
dopolni z navedbo, da se prodaja blaga zunaj prodajaln lahko prilagodi ali začasno ustavi, v kolikor 
gre za lokacijo, kjer se bo odvijala prireditev. 
 
4. odstavek 6. člena: Svetnica podpira, da se oprosti plačila takse društva, humanitarne 
organizacije in podobne nevladne organizacije, vendar se ne strinja, da bi se na prireditvah lahko 
oprostilo plačila takse tudi druge prodajalce. Sprašuje kje je tu javni interes in poudarja, da je 
potrebno s programom na javni prireditvi privabiti obiskovalce, potem pa se odzovejo tudi 
ponudniki, ki praviloma na takih prireditvah ustvarijo največ prihodka.  
 
Odgovor: Pripomba se delno upošteva. Smisel določbe je predvsem v tem, da Občina ne 
zaračunava občinske takse za prireditve, ki jih sofinancira. Z izrazom prodajalci so mišljeni 
predvsem prodajalci, ki jih organizator povabi k sodelovanju in prodaji na prireditvi. Določba se 
zato ustrezno popravi. 
 
14. člen: Svetnica podobno kot v prejšnji pripombi glede 4. odstavka 6. člena meni, da ni javnega 
interesa, da se druge prodajalce, ki niso društva, humanitarne organizacije in podobne nevladne 
organizacije, oprosti plačila uporabnine za prodajo na tržnem prostoru. 
 
Odgovor: Pripomba se delno upošteva. Odgovor je smiselno enak odgovoru pri 4. odstavku 6. 
člena. 
 
5. odstavek 6. člena: Svetnica sprva pozdravlja, da je v 2. odstavku 15. člena predvideno, da imajo 
prednost prodaje lokalno pridelani pridelki in živila oziroma izdelki domače obrti. Predlaga, da 
navedeno ne bi veljalo zgolj za prodajo na tržnem prostoru, temveč na vseh javnih površinah, 
sploh, ko gre za stojnično prodajo, predvsem ob cestah. Apelira, da se celo predpiše, da se dovoli 
takšna prodaja izključno samo, če gre za prodajo lastnega pridelka lokalne pridelave in izdelkov 
domače obrti. 
 



Odgovor: V zvezi s predlogom, da se z Odlokom predpiše, da je na javnih površinah možna zgolj 
prodaja blaga lokalnega porekla menimo, da gre za omejevanje konkurence, ki je v nasprotju z 
notranjim trgom EU. V skladu s 64. členom ZPOmK-1 namreč organi lokalnih skupnosti ne smejo 
omejevati prostega nastopanja podjetij na trgu. Za omejevanje prostega nastopanja podjetij na trgu 
po navedenem zakonu se štejejo tako splošni kot tudi posamični akti in dejanja, s katerimi se v 
nasprotju z ustavo in zakonom omejujejo svobodna menjava blaga in storitev, svoboden vstop na 
trg, svobodno nastopanje na trgu ali s katerimi se kako drugače preprečuje konkurenca. 
 
Dne 18.11.2019 smo tako pridobili mnenje Agencije za varstvo konkurence iz katerega izhaja, da 
predlagana rešitev ne predstavlja enega od skupin izjem iz drugega odstavka 65. člena ZPOmK-1, 
ki bi omogočal omejevanje prostega nastopanja podjetij na trgu (npr. posamični predpisi, s katerimi 
se določajo pogoji za promet z blagom in storitvami, ki določajo lastnosti blaga ali način opravljanja 
storitev zaradi sanitarnih, veterinarskih, fitopatoloških, okoljevarstvenih, delovnovarstvenih, 
tehničnih in podobnih razlogov). Tudi zakonodaja EU ne dovoljuje razlikovanja glede porekla 
blaga, pri čemer ne razlikuje med ukrepi, ki imajo razmeroma majhen ekonomski pomen (zadeva 
Van de Haar1) ali se uporabljajo na zelo omejenem geografskem delu nacionalnega ozemlja (zadeva 
Bluhme2). Vse te ukrepe sodna praksa šteje kot nezdružljive s pravico do prostega pretoka blaga. 
Glede na navedene določbe ZPOmK-1, določbe Pogodbe o delovanju EU, ki se nanašajo na 
notranji trg ter prakse Sodišča EU, pripomb in predlogov glede omejevanja nelokalnih pridelkov 
in izdelkov domače obrti nismo upoštevali. 
 
Iz razlogov navedenih zgoraj se črta tudi drugi odstavek 15. člena, ki je določal, da imajo na tržnem 
prostoru prednost prodaje lokalno pridelani pridelki in živila oziroma izdelki domače obrti. 
 
V 2. odstavku 7. člena se besedilu doda, da soglasja Občine Trzin za prodajo zunaj prodajaln na 
zasebnih površinah ni potrebno pridobiti prodajalcem, ki imajo status kmeta. 
  

                                                 
1 Združeni zadevi 177/82 in 178/22, Van de Haar, 
2 Zadeva C-67/97, Ditlev Bluhme. 



PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08 in 47/15) in 18. člena Statuta 
Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je 
Občinski svet Občine Trzin na 11. redni seji, dne 4. marca 2020, sprejel 
 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na 
območju občine Trzin v drugi obravnavi in ga sprejel. 
 
 
Številka: 11-2/2020       župan Občine Trzin 
Datum: 4. 3. 2020                                  Peter Ložar, l. r.
  
 
 


