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župan Peter Ložar 
 
Številka: 8-8/2019  
Datum: 18. 9. 2019 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRZIN 
 
ZADEVA: ODLOK O PRODAJI BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA 

OBMOČJU OBČINE TRZIN – 1. OBRAVNAVA 
 
NAMEN:    1. 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 zadeve in Peter Ložar, 

župan 
 
OCENA FINANČNIH 
POSLEDIC: ni neposrednih finančnih posledic 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08 in 47/15) v 6. členu med drugim določa, da »mora 
trgovec za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo 
prodajalno, pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se 
prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga. 
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 
37/09) pa določa pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki se nanašajo na prostor, opremo 
in naprave v prodajalni, zunanjost prodajalne, način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj 
prodajaln, način, opremo in naprave na posebej urejenem prostoru v trgovini na debelo. Občinski 
svet Občine Trzin je sprejel Odlok o občinskih taksah v občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, 
št. 2/07, 7/13, 10/15) s katerim so se opredelili taksni predmeti, nastanek, prijava in prenehanje 
taksne obveznosti za javne površine. Občina je v skladu s citiranimi predpisi izdajala soglasja, med 
drugim tudi za prodajo izven prodajaln v primerih, ko se je prodaja blaga vršila na javnih površinah, 
ki so v njeni lasti oz. v upravljanju. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS je 
posredovalo občinam obvestilo, da mora prodajalec pred pričetkom prodaje blaga izven prodajaln 
(t.j. na premičnih stojnicah, na prodajnih avtomatih ali s potujočo prodajalno) pridobiti soglasja 
Občine Trzin tudi v primerih, ko se prodaja vrši na zasebni nepremičnini (zemljišču), kjer pa lastnik 



določi prostor in časovni termin prodaje blaga. Prodajalec v tem primeru k vlogi za izdajo soglasja 
Občine Trzin priloži tudi soglasje lastnika nepremičnine. S tem odlokom želi Občina uvesti tudi 
pravne podlage za delovanje tržnega prostora. Cilj odloka je določitev načina in pogoje za prodajo 
blaga zunaj prodajaln na območju Občine Trzin. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08 in 47/15) in 18. člen Statuta Občine 

Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski 

svet Občine Trzin na 8. redni seji, dne 9. oktobra 2019, sprejel 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na 
območju občine Trzin v prvi obravnavi in ugotovil, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. 
 
 
Številka: 8-8/2019                            Župan Občine Trzin 
Datum: 9. 10. 2019                       Peter Ložar , l. r. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


