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Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Videm
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2018
Datum sprejema: 18.09.2018
Datum objave: 21.09.2018
Datum začetka veljavnosti: 06.10.2018

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/2008 in 47/2015), Pravilnika o minimalnih
tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/2009), 21. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO IN
76/16-odl.US), 17.  člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11- UPB, 21/13, 111/13, 74/14-
odl.US, 92/14 odl. US, 32/16 in 15/17-odl. US) in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo
slovenskih občin št. 11/2016-UPB2, 45/2017) je Občinski svet Občine Videm  na svoji 31. redni seji,
dne 18.09.2018 sprejel
 

ODLOK
O PRODAJI BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA OBMOČJU OBČINE VIDEM

 
Uvodne določbe
 

1.člen
Z odlokom se določa način prodaje blaga zunaj prodajaln kot to določa Zakon o trgovini to je prodaja
blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno.
Za prodajo blaga na način iz prejšnjega odstavka se šteje tudi prodaja blaga na prireditvah (sejmi,
shodi, veselice, pustna povorka in druge prireditve).
Odlok ureja tudi izdajo soglasij za prodajo zunaj prodajaln na zemljiščih, kjer je lastnik oz. upravljavec
Občina Videm in soglasja za prodajo na zasebnih zemljiščih.
 

2.člen
Prodaja izven prodajaln se lahko izvaja v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih za
opravljanje trgovinske dejavnosti, s tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj
prodajaln.
 
Prodaja blaga zunaj prodajaln
 

3.člen
Prodaja zunaj prodajaln se lahko opravlja na vseh nepremičninah, ki so v lasti oz. upravljanju Občine
Videm, po predhodnem soglasju občine.
Prodaja zunaj prodajaln se lahko opravlja tudi na zemljiščih v zasebni lasti, in sicer s soglasjem Občine
Videm, po predhodnem soglasju lastnika zemljišča oz. pooblaščenega upravljavca. Lastnik zemljišča
mora v soglasju določiti prostor in časovni termin prodaje. Soglasje lastnika mora prodajalec priložiti k
vlogi za izdajo soglasja občine.
V primeru prodaje blaga na prireditvah, lahko organizator prireditve pridobi pisno soglasje za vse
trgovce, ki bodo prodajali na prireditvi.
Za prodajo lastnih kmetijskih pridelkov in živil izven lastne kmetije, mora prodajalec pridobiti soglasje
lastnika oz. upravljavca, po postopku za prodajo zunaj prodajaln.
Prodaja blaga zunaj prodajaln lahko poteka vsak dan, vse dni v letu. Čas prodaje se določi v soglasju.
 

4.člen
Prodajalec, ki želi prodajati blagi zunaj prodajalne na območju Občine Videm  mora vložiti vlogo za
izdajo soglasja najmanj 15 dni pred pričetkom prodaje blaga.
V vlogi mora prodajalec navesti naslednje podatke:
1.    podatke prodajalca na predpisanem obrazcu
2.    način prodaje
3.    blago, ki ga namerava prodajati
4.    lokacijo, na kateri želi prodajati
5.    časovno obdobje prodaje (datum)
6.    površino za prodajo v m2
7.    dovoljenje za opravljanje dejavnosti
 

5.člen
Pristojni organ občinske uprave izda soglasje za prodajo blaga zunaj prodajaln, največ za obdobje
enega leta.
V soglasju, ki ga izda pristojni organ mora biti določena lokacija in datum ter čas prodaje zunaj
prodajaln.
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5327
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8778
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2537
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=c877c2b2-85d7-4a57-832b-a7e9749e3868
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6.člen
Občina lahko zaradi utemeljenih razlogov (npr. neprimerna lokacija) izdajo soglasja zavrne.
 
Obveznosti prodajalca
 

7.člen
Prodajalec mora na svojem prodajnem mestu vzdrževati red in čistočo. Prodajno mesto mora zapustiti
v enakem stanju kot je bilo pred začetkom prodaje, odstraniti mora embalažo in ostale odpadke z
mesta prodaje.

 
8.člen

Za prodajo blaga na površinah v lasti oz. upravljanju  občine, mora prodajalec plačati nadomestilo oz.
komunalno takso po Odloku o komunalnih taksah.
 
Nadzor nad izvajanjem odloka
 

9.člen
Inšpekcijski nadzor nad prodajo izvajajo pristojni inšpekcijski organi.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja medobčinska inšpekcija, ki je ustanovljena v sklopu SOU SP.
 
Kazenske določbe
 

10.člen
Z globo 300,00 EUR se kaznuje prodajalec – pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če
opravlja prodajo blaga zunaj prodajaln na površinah v lasti oz. upravljanju občine, brez soglasja
Občine Videm.
Z globo 200,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika
posameznika za prodajo blaga zunaj prodajaln na površinah v lasti oz. upravljanju občine, brez
soglasja Občine Videm.
Z globo 100,00 EUR se kaznuje fizična oseba za prodajo blaga zunaj prodajaln na površinah v lasti oz.
upravljanju občine, brez soglasja Občine Videm.
 
Končne določbe
 

11.člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
 
Številka:007-4/2018-04
Datum: 18.09.2018
 

 Občina Videm
 Friderik Bračič, župan

 


