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         Skrajšani postopek 
Na podlagi 6. in 19. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 
– uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.) in 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 spremembi in dopolnitvi Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili  

v Mestni občini Nova Gorica 
 
 

1. člen 
 
V Odloku o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 
61/20) se v 2. členu v prvem odstavku v sedmi alineji za besedo »podjetnik« doda 
besedilo »ali druga pravna oseba«. 

 
 

2. člen 
 
V 10.  členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: 
 
»V primeru neplačila stroškov, izvajalec stroške odstranitve, hrambe in uničenja 
zapuščenega vozila zaračuna Mestni občini Nova Gorica, ta pa izvede postopke 
izterjave, skladno z veljavno zakonodajo.« 
 
 

3. člen 
 

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

 

 

Številka: 007-3/2020 
Nova Gorica,  

dr. Klemen Miklavič 
ŽUPAN 
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Številka: 007-3/2020-9 

Nova Gorica, 4. januarja 2022 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembi in dopolnitvi 
Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica (v 
nadaljevanju: odlok) 
 
Razlog za dopolnitev odloka v 2. členu je razširiti krog možnih prijaviteljev na razpis za 
izvajanje dejavnosti skladno z odlokom in s tem vzpostaviti možnost, da se na razpis 
lahko prijavijo tudi druge osebe zasebnega ali javnega prava, ki niso ustanovljene 
skladno s predpisi o gospodarskih družbah, pač pa tudi v skladu z drugimi predpisi. 
 
Hkrati je smiselno spremeniti tudi določilo 10. člena, ki določa postopek izterjave v 
primeru neplačila stroškov povezanih z ravnanjem z zapuščenimi vozilom na način, da za 
izterjavo ne bo zadolžen izvajalec teh storitev, ker z izterjavo povezani stroški in negotov 
izid postopka predstavljajo preveliko breme za kateregakoli izvajalca. 
 
  2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
 
S sprejemom odloka želimo omogočiti, da se na razpis za izbor izvajalca prijavi čim več 
prijaviteljev s ciljem, da se doseže najnižje cene ter urediti postopek izterjave stroškov v 
primeru, ko je ta potrebna, tako da jo vrši občina, ker veljavno določilo odvrača možne 
potencialne prijavitelje od prijave na razpis. 
 
3. Pravne podlage za sprejem odloka: 
 
- 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-A in 80/20-ZIUOOPE),  
 - Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno 
besedilo in 161/21 – popr.),  
- Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19). 

 
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 
S sprejemom predlaganega odloka bodo podane večje možnosti za prijavo na razpis za 
izbor izvajalca tudi drugim potencialnim prijaviteljem. Izterjavo neplačanih stroškov 
povezanih z ravnanjem z zapuščenimi vozili bo izvajala Mestna občina Nova Gorica. 
 
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 
Predlagane spremembe odloka ne bodo povzročile dodatnih finančnih obveznosti za 
proračun. 
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6. Druge pomembne okoliščine: 
 
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka, skladno s prvo alinejo prvega 
odstavka 70. a člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list 
RS, št. 108/12, 77/16, 80/17, 16/21) predlagamo sprejem predloženega odloka po 
skrajšanem postopku. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi odlok 
obravnava in sprejme. 
 

 

  dr. Klemen Miklavič 
ŽUPAN 

Pripravila: 
Martina Remec Pečenko                                                              
Vodja Oddelka za gospodarstvo                                                              
in gospodarske javne službe 
 
v sodelovanju z  
 
Medobčinsko upravo Mestne občine 
Nova Gorica, Občine Ajdovščina in  
Občine Brda 
Marko Mikulin, Vodja Medobčinske uprave 
 
 


