
 

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o trgovini ((Uradni list RS, št. 24/08 in 47/15)), 21. 

člena 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)) ter 

16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10 in 12/14, UGSO, št. 

57/17 in 3/19) je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na ________ redni seji, 

dne _________ ,  sprejel 

 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PRODAJI BLAGA ZUNAJ PRODAJALN 

NA OBMOČJU OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 
 

 

1. člen 

V prvem členu  prvega poglavja Splošna določba Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln 

na območju občine Sv. Trojica v Slov. Goricah (MUV, št.  10/2009), v nadaljevanju odlok, 

se črta besedilo v celoti in se na novo glasi: 

 

»S tem odlokom se določajo prodajna mesta, način in pogoji za prodajo blaga ter nadzor 

nad prodajo blaga zunaj prodajaln na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.« 

 
 

2. člen 

V drugem členu Odloka se doda peti odstavek, ki glasi:  

 

Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja v skladu z določili tega odloka, z določili 

Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti in v skladu 

z drugimi predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj prodajaln. 
 

 

3. člen 

V tretjem členu odloka se za besedno zvezo »ob raznih prireditvah« dodata besedi  

»shodih, festivalih«, tako da se besedilo 3. člena na novo glasi: 

 

Določbe tega odloka se uporabljajo za prodajo blaga ob raznih prireditvah, shodih, 

festivalih in sejmih, ki so lahko v kraju Sveta Trojica v Slovenskih goricah ob »kvaternih 

sejmih« oziroma ob drugih priložnostnih sejmih ter prireditvah. 

 

4. člen 

V odloku se v drugem odstavku 4. člena iz drugega poglavja Pravice in dolžnosti 

upravljalca črtajo vse alineje in se nadomestijo z novimi alinejami, tako da drugi odstavek 

4. člena odloka glasi: 

 

Upravljavec ima naslednje pravice in dolžnosti:  

 

– izdaja soglasje za prodajo blaga izven prodajaln, 

– razporeja in oddaja v zakup prodajna mesta prodajalcem, 

– skrbi za urejenost prodajnih mest, 

– zaračunava izposojo stojnice, 

– zaračunava in pobira nadomestilo za uporabo prodajnega mesta. 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1931
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356


 

 
5. člen 

V odloku se v šestem členu tretjega poglavja Prodaja blaga zunaj prodajaln v celoti črta 

besedilo in se nadomesti z novim, tako da besedilo 6. člena odloka na novo glasi: 

 

Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Po poteku 

prodajnega časa ali ko je blago prodano, so dolžni zapustiti prodajno mesto ter odstraniti 

embalažo in neprodano blago. 
 

V odloku se za šestim členom doda 6.a člen, ki glasi: 

 

6.a člen 

 

Obveznosti prodajalca so:  

 

- plačati nadomestilo za uporabo prodajnega mesta, 

- plačati izposojo stojnice, če jo najame 

- varovati v najem vzeto prodajno mesto oz. premično stojnico, ter jo po prenehanju najem 

  vrniti v takem stanju, kot jo je prejel, 

- z opravljanjem svoje dejavnosti ne sme ogrožati in motiti drugih prodajalcev in  

  obiskovalcev, 

- prodajnega mesta in premične stojnice ne sme dati v uporabo oziroma v podnajem 

  drugemu. 
 

6. člen 

V odloku se v tretjem odstavku osmega člena za besedo »prostor« izbriše pika in doda 

besedna zveza »vendar največ za eno leto.« Tako, da se novi odstavek glasi: 

 

Soglasje se izda za določeno obdobje in za določen prostor, vendar največ za eno leto. 
 

7. člen 

V odloku se v drugem odstavku dvanajstega člena iz četrtega poglavja Nadomestilo za 

uporabo javne površine za vejico briše besedilo v celoti ter se nadomesti z novim, in sicer: 

»ki ga na predlog občinske uprave potrdi župan«. Tako, da se novi stavek glasi: 

 

Nadomestilo se zaračunava na podlagi cenika, ki ga na predlog občinske uprave potrdi 

župan. 

 

Prav tako se v drugem odstavku dvanajstega člena odloka doda novi stavek, ki glasi: 

 

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah se seznani z novim cenikom 

nadomestila za uporabo javne površine enkrat na leto oziroma ob vsaki spremembi cenika. 

 

V odloku se tudi doda peti odstavek v dvanajstem členu četrtega poglavja Nadomestilo za 

uporabo javne površine, ki glasi: 
 

Če je izkazan javni interes, se prav tako lahko društva in humanitarne organizacije, ki 

imajo sedež v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah, oprosti plačila nadomestila za 

uporabo javne površine. 

 

 



 

 

 
8. člen 

V odloku se doda novi 14.a člen za štirinajstim členom v osmem poglavju Kazenska 

določba, ki glasi: 

 
14.a člen 

Prodajalec stori prekršek, če:  

 

- ne pospravi in počisti za seboj svojega prodajnega mesta po končani prodaji, 

- ne vzdržuje reda in čistoče na svojem prodajnem mestu in ne odstranjuje odpadkov,  

- samovoljno širi ali prestavlja svoje prodajno mesto, 

- postavlja svoje prodajno blago ali embalažo na prehode med prodajnimi mesti, 

- ne varuje v najem vzetega prodajnega mesta oz. premične stojnice, ali le-te po prenehanju  

  najema ne vrne v stanju, v kakršnem jo je prejel, 

- z opravljanjem svoje dejavnosti ogroža in moti druge trgovce in obiskovalce.  

 

Z globo 200,00EUR se kaznuje prodajalca – pravno osebo ali samostojnega podjetnika 

posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.  

 

Z globo 100,00 EUR se kaznuje odgovorno osebo pravne osebe, samostojnega podjetnika 

posameznika ali fizično osebo, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člen. 
 

9.   člen 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajln na območju 

občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

glasilu slovenskih občin. 
 

 

 

Številka:   0341-1/2009-13 

Datum:     __________________ 

 

 

 David KLOBASA 

          ŽUPAN 



 

OBRAZLOŽITEV 

S spremembami in dopolnitvami odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine 

Sveta Trojica smo v skladu z veljavno pozitivno zakonodajo. Bolj natančno smo opredeli 

obveznosti prodajalca in določili, da se cenik ja najem in nadomestilo o uporabi prodajnega 

mesta potrjuje s strani župana na predlog občinske uprave, saj se cene določajo iz 

strokovnega vidika. Dodali smo tudi možnost, da župan pri izraženem javnem interesu za 

podporo razvoja trajnostnega turizma, društva oprosti plačila nadomestila. 

 

 

 

 

Ocena finančnih in drugih posledic  

Sprejem odloka nima finančnih posledic na proračun občine. 

 

 

 

 

Pripravila: 

Darja SLIVNJAK 

 

 

 

 


