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Datum:   26. 3. 2021 

 

OBČINA KOMEN 

OBČINSKI SVET 

 

Zadeva: Predlog Odloka o spremembi Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na 

območju Občine Komen – skrajšani postopek 

 

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS 80/09, 39/14, 39/16) vam v 

obravnavo in sprejem pošiljam predlog Odloka o spremembi Odloka o prodaji blaga zunaj 

prodajaln na območju Občine Komen. 

 

I. Uvod 
 
Pravna podlaga: 

 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, Zakon 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, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP): 29. člen določa, da je občinski 
svet najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V okviru 
svojih pristojnosti občinski svet med drugim sprejema statut občine ter odloke in druge 
občinske akte, 

 Statut Občine Komen (Uradni list RS 80/09, 39/14, 39/16): 16. člen določa, da občinski 
svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge splošne akte 
občine, 

 Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20): 6. člen 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. Lokalna skupnost v svojem aktu določi prostor, kjer se blago lahko prodaja 
na tak način. 

 

Razlogi za sprejem Odloka in ocena stanja: 

Veljaven Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Komen (Uradni list RS, št. 

75/2010) v 15. členu med drugim določa, da je za prodajo blaga zunaj prodajaln v Komnu 

določena javna površina ob kulturnem domu, v Štanjelu pa javni površini v starem delu 

Štanjela med grajskim dvoriščem in cerkvijo Sv. Danijela in na javnem parkirišču ob lokalni 

cesti Štanjel-Komen, parc. št. 500/14 k.o. Štanjel (»Polje«). Nadalje je v istem členu določeno, 

da ostale površine iz tretje alineje 14. člena, razen površin iz tretjega odstavka tega člena, 

določi s sklepom župan s soglasjem vaške skupnosti. 

 

V 10 letih veljavnosti odloka se je pojavila potreba po uporabi nekaterih drugih javnih površin 

za prodajo blaga zunaj prodajaln, oziroma opustitvi nekaterih obstoječih, ki se sedaj 



uporabljajo v druge namene (npr. »Polje« v Štanjelu za javno parkirišče), zato je smiselno, da 

se navedba lokacij v odloku uskladi z dejanskim stanjem. 

 

Ocena finančnih in drugih posledic: 

Finančnih posledic za občino ni. 

 

II. Besedilo členov 
 

1. člen: določa vsebino spremembe 15. člena Odloka o prodaji blaga na območju Občine 

Komen, 

2. člen: določa pričetek veljave. 

(besedilo členov je v prilogi – predlog odloka) 

 

Osebno ime in naziv zunanjega strokovnjaka ali firma in naslov pravne osebe, ki je 

sodelovala pri pripravi akta: / 

 

III. Obrazložitev 
 
Obstoječi Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Komen je pričel veljati  v 

letu 2010. V dobrih desetih letih veljave so se pojavile nekatere okoliščine, ki narekujejo 

potrebo po spremembi v njem navedenih lokacij za prodajo blaga izven prodajaln v Komnu in 

Štanjelu. To je tudi cilj spremembe odloka.  

 

V dogovoru s predstavniki vaških skupnosti Komen oz. Štanjel se predlaga, da bi se s 

spremembo odloka vanj vneslo sledeče lokacije za prodajo blaga zunaj prodajaln: 

- Komen: javni površini ob kulturnem domu in ob javni izposojevalnici koles, 

- Štanjel: javni površini v starem delu Štanjela med grajskim dvoriščem in cerkvijo Sv. 

Danijela ter na trgu »Na placu« (parceli št. 26 in 950/32, obe k.o. Štanjel). 

 

Postopek za sprejem odloka je določen v VI. Poglavju Poslovnika občinskega sveta Občine 

Komen (Uradni list RS 80/09, 39/14). Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh 

obravnavah. V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem 

odloka ter o ciljih in načelih ter temeljnih rešitvah predloga odloka. Po končani obravnavi 

občinski svet z večino opredeljenih glasov navzočih članov sprejme stališča in predloge o 

odloku, če pa občinski svet meni, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo, ali da odlok 

ni potreben, ga s sklepom zavrne. 

 

Predlagana je manj zahtevna sprememba odloka, ki je tudi usklajena z vaškima skupnostma, 

ki se ju sprememba tiče, zato se, v skladu s 86. členom Poslovnika občinskega sveta Občine 

Komen, za obravnavo tega odloka predlaga skrajšani postopek. 

 

Glede na navedeno predajam občinskemu svetu Občine Komen v obravnavo priložen predlog 

odloka ter predlagam, da ga sprejme. 

        

Pripravil: 
Uroš Skok        
  mag. Erik Modic 

  župan 
Priloge: 

 predlog odloka 

 



 

 

PREDLOG ODLOKA 

 

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20), 21. in 29 

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, 30/18, 61/20 – 

ZIUZEOP in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS 80/09, 

39/14, 39/16) je občinski svet Občine Komen na ___. seji dne ____________ sprejel 

 

O D L O K 

o spremembi Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Komen 
 

 

1. člen 

Tretji odstavek 15. člena Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Komen 

(Uradni list RS, št. 75/2010) se spremeni tako, da se glasi: 

 

»V Komnu sta taki javni površini določeni ob kulturnem domu in ob javni izposojevalnici 

koles, v Štanjelu pa javni površini v starem delu Štanjela med grajskim dvoriščem in cerkvijo 

Sv. Danijela ter na trgu »Na placu« (parceli št. 26 in 950/32, obe k.o. Štanjel).« 

 

2. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

        mag. Erik Modic 

               župan 
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Številka:     

Datum:    

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Ur.l. RS 80/09, 39/14, 39/16) je občinski svet 

Občine Komen na svoji _____. seji, dne ______ sprejel naslednji 

 

S K L E P  

 

1.  
 
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine 
Komen. 
 

2.  
 

Ta sklep prične veljati takoj. 

 

 

 mag. Erik Modic, župan 
 

 

 


