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              Hitri postopek 
Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11-ORZGJS40), skladno z določili 
Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 68/07, 
48/12, 28/13 in 52/13) ter na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list 
RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 
_______________ sprejel 
 
 

O D L O K  
o spremembah in dopolnitvah Odloka o upravljanju in urejanju  

mestne tržnice v Novi Gorici 
 
 

1. člen 
 
V Odloku o upravljanju in urejanju mestne tržnice v Novi Gorici (Uradni list RS, št. 112/07,  v 
nadaljevanju: Odlok) se v 11. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2)Prodajalci iz prejšnjega odstavka morajo na svojem prodajnem prostoru označiti blago v 
skladu z veljavnimi predpisi.«. 
 
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 
 
Za dosedanjim drugim odstavkom, ki je postal tretji odstavek, se doda nov četrti odstavek, ki 
se glasi: 
»(4)Prednost pri prodaji imajo kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo pridelke in izdelke 
in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko pridelavo.« 
 

   2. člen 
 

Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi: 
 

»11. a člen 
 
V času, ko zaradi izrednih razmer (epidemija, ipd.) Vlada RS s svojimi akti omeji ponudbo 
posameznih vrst blaga in storitev, smejo na tržnici  prodajati tudi pravne osebe, ustanovljene 
v skladu s predpisi o socialnem podjetništvu, nevladnih organizacijah ali predpisi o zadrugah, 
ki prodajajo kmetijske pridelke ali izdelke, ki so jih pridelali kmetovalci iz Goriške statistične 
regije.« 

 
  3. člen 

 
V 15. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
 
»(2) Na tržnici in drugih tržnih površinah je prepovedano: 

1. vožnja s kolesi, mopedi in podobnimi vozili in parkiranje, 
2. onesnaževanje in poškodovanje inventarja, oziroma opreme, 



 

3. zasesti prodajno mesto brez sklenjene pisne ali ustne pogodbe iz drugega odstavka 8. 
člena, 

4. odlagati ali odmetavati vse vrste odpadkov, razen v posode za odpadke, 
5. pitje alkohola, poležavanje in posedanje na prodajnih mestih.« 

 
     4. člen 

 
Za 17. členom se doda novo VIII. a  poglavje, ki se glasi:  
 
»VIII. a  NADZOR 

 
17. a člen 

 
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe lahko zajema vse okoliščine v zvezi z zakonitostjo 

in kakovostjo izvajanja dejavnosti, v zvezi s poslovanjem izvajalca, vodenjem 
predpisanih evidenc ter drugih okoliščin v zvezi z izvajanjem javne službe. 

(2) Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja občinski organ, pristojen za gospodarske 
javne službe. 

(3) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po 
tem odloku predpisana globa, opravlja  redarska služba Medobčinske uprave Mestne 
občine Nova Gorica, Občine Brda in Občine Ajdovščina. 

(4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti, organi, pristojni za nadzor izdajajo odločbe ter 
odrejajo druge ukrepe v skladu s svojimi pristojnostmi, katerih namen je zagotoviti 
izvrševanje določb tega odloka.« 

 
         5. člen 

   
 Za  novim 17. a členom se doda novo VIII. b poglavje, ki se glasi: 
 
 »VIII. b KAZENSKE DOLOČBE 

 
17. b člen 

 
(1) Z globo 500 EUR se za prekršek iz drugega odstavka 15. člena kaznuje pravna oseba, 

samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v 
primeru: 
1. vožnje s kolesi, mopedi in podobnimi vozili in parkiranja (1. točka 2. odstavka 15. 
člena), 
2. onesnaževanja in poškodovanja inventarja, oziroma opreme (2. točka 2. odstavka 
15. člena), 
3. če zasede prodajno mesto brez sklenjene pisne ali ustne pogodbe iz drugega 
odstavka 8. člena (3. točka 2. odstavka 15. člena), 
4. v primeru odlaganja ali odmetavanja vseh vrst odpadkov, razen v posode za 
odpadke (4. točka 2. odstavka 15. člena), 
5. pitja alkohola, poležavanja in posedanja na prodajnih mestih (5. točka 2. odstavka 
15. člena). 

(2) Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. 

(3) Z globo 50 EUR se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena.« 
 

 
 
 
 



 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
 

     6. člen 
 
Tržni red iz tretjega odstavka 3. člena Odloka se uskladi z določili tega odloka v roku dveh 
mesecev po uveljavitvi tega odloka.  
 

                                                7. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka: 352-10-1/99 
Nova Gorica, 
                                                                                                   dr. Klemen Miklavič 
                                                                                                             ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Številka: 352-10-1/99-34 
Nova Gorica, 4. novembra 2020 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o upravljanju in urejanju mestne tržnice v Novi Gorici  (v nadaljevanju: odlok): 
 
Veljavni odlok je bil sprejet leta 2007, v tem času pa se je izkazalo, da ga je potrebno nekoliko 
dopolniti, in sicer v delu, ki se nanaša na prodajalce na tržnici ter glede prepovedanih ravnanj 
na tržnici in nadzora ter sankcioniranja le teh. Glede na trenutne epidemiološke razmere je 
smiselno omogočiti prodajo kmetijskih proizvodov na tržnici tudi pravnim osebam, ki imajo v 
normalnih razmerah stalne in urejene prodajne poti, v času sedanje krizne situacije pa so se 
znašli v težavah, s tem pa tudi vsi tisti kmetje, katerih proizvode te pravne osebe, ki so 
ustanovljene po predpisih o socialnem podjetništvu, nevladnih organizacijah ali zadrugah, 
prodajajo. 
 

2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
 
Glede na pojavljanje odklonilnih ravnanj na tržnici je nujno opredeliti prepovedana ravnanja 
ter določiti nadzorni organ in kazenske določbe za primer kršitev. Namen tržnice ni preprodaja 
kmetijskih pridelkov oziroma izdelkov, zaradi česar je tržnica v prvi vrsti namenjena prodaji 
kmetov, ki pridelujejo in prodajajo svoje lastne pridelke. Glede na trenutne izredne razmere in 
samo za ta čas, ko se zaradi vladnih ukrepov pojavljajo omejitve ponudbe blaga in storitev, 
pa je cilj, prodajo omogočiti tudi drugim pravnim osebam, ki prodajajo pridelke oz. proizvode, 
ki jih ne pridelajo same, če gre za prodajo pridelkov, ki jih pridelajo kmetovalci iz Goriške 
statistične regije. 

 
3. Pravne podlage, po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju: 

 

• Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17, 18/19), 

• Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) 
 

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom tega odloka: 
 
Glede na opredelitve prepovedanih ravnanj na tržnici, določitve glob in nadzornega organa, 
bo dana možnost za ukrepanje v primeru tovrstnih ravnanj, vse s ciljem, da bo teh prekrškov 
čim manj.  
V odlok se tudi vnaša določilo, na podlagi katerega bodo imeli v primeru prevelikega 
povpraševanja po prodajnih mizah, prednost kmetje, ki sami pridelujejo pridelke ali izdelke (1. 
alineja 1. odstavka 11. člena).  
Kot že navedeno, bodo v času izrednih razmer na tržnici lahko prodajale tudi pravne osebe, 
katerim v običajnih razmerah to ni dovoljeno. 
 
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom tega odloka: 
 
S sprejemom odloka za Mestno občino Nova Gorica ne bodo nastale dodatne materialne 
obveznosti.  
 
6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok: 
 



 

Skladno s 64. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 108/12, 77/16, 80/17) predlagamo sprejem odloka po hitrem postopku, ker to terjajo izredne 
potrebe glede na trenutno epidemiološko situacijo. Iz istega razloga predlagamo tudi krajši rok 
za uveljavitev odloka, in sicer naslednji dan po objavi. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi odlok 
obravnava in sprejme. 
 
  

dr. Klemen Miklavič 
ŽUPAN 

Pripravila: 
Martina Remec Pečenko                                                              
Vodja Oddelka za gospodarstvo                                                       
in gospodarske javne službe                                                                      
 
 




