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Hitri postopek
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in spremembe), 3.
člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in spremembe) ter 19. člena Statuta
Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica na seji dne _______________ sprejel naslednji

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVI PROMETA V NASELJIH
MESTNEGA ZNAČAJA MESTNE OBČINE NOVA GORICA

1. člen
V 16. členu Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova
Gorica (Uradno glasilo, št. 5/96 in 15/97, v nadaljevanju: odlok) se beseda »varnosti« črta
in nadomesti z besedo » pravilih«.
2. člen
V prvem odstavku 21. člena odloka se beseda »dopoldne« črta in nadomesti z besedo
»popoldne«.
3. člen
Prvi odstavek 22. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Parkiranje osebnih vozil je dovoljeno na posebej označenih javnih parkirnih površinah
ter tam, kjer je to dovoljeno skladno z Zakonom o pravilih cestnega prometa.«.
4. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedo »priklopnikov« doda besedilo »bivalnih
priklopnikov, bivalnih vozil« in črta besedilo »Na te površine morajo opozarjati prometni
znaki ob vpadnicah.«.
5. člen
Črtajo se prva, druga in tretja alineja 37. člena odloka.
Za prvim odstavkom 37. člena odloka se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Za dostavo blaga izven dovoljenega časa se kršitelja kaznuje z globo 80 EUR (21. člen).
Kršitelja, ki ne parkira vozil iz 24. člena odloka na posebej urejenih in označenih parkirnih
površinah, se kaznuje z globo 120 EUR. (24. člen)«.

6. člen
V 39. členu odloka se beseda »varnosti« črta in nadomesti z besedo »pravilih«.
7. člen
Črta se 45. člen odloka.
8. člen
T
a odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporabljati pa se začne 1. septembra 2015.
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Številka: 343-7/96
Nova Gorica, 24. junija 2015
OBRAZLOŽITEV
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju prometa v naseljih
mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica

(1) Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po spremembah in dopolnitvah odloka
Osnovni razlog o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi prometa v naseljih
mestnega značaja MO Nova Gorica je uskladitev omenjenega odloka z veljavno
zakonodajo, z Zakonom o pravilih cestnega prometa (UL RS št. 109/2010) in z
Zakonom o motornih vozilih (UL RS št. 106/2010) predvsem v delu, ki se nanaša na
parkiranje vozil ter določil vezanih na kaznovanje za prekršitev določil odloka.
Delno neurejen in neskladna določila v veljavnem odloku iz leta 1996 zahtevajo
usklajenost s sedaj veljavno zakonodajo. Uprava Mestne občine Nova Gorica je
mnenja, da bi bilo potrebno pristopiti k celoviti prenovi odloka, vendar se je, na
pobudo svetnikov in odločitve župana, zaradi izrazite neurejenosti področja
nepravilnega parkiranja in zapuščenih vozil, prednostno pristopilo k spremembi
odloka predvsem v tem delu.
(2) Cilji, ki jih želimo doseči s sprejemom sprememb in dopolnitev odloka
Uskladitev Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja MO Nova Gorica z
veljavno zakonodajo, bi nam omogočala večjo preglednost ter lažje in hitrejše
ukrepanje pri nepravilno parkiranih in zapuščenih vozilih.
(3) Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na področju
Veljavna zakonodaja:
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in spremembe),
- Zakon o prekrških (7/03 in spremembe),
- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS št. 109/2010),
- Zakon o motornih vozilih (UL RS št. 106/2010),
- Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12).
(4) Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom odloka
Večja urejenost ter preglednost na področju nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil
v naseljih mestnega značaja v Mestni občini Nova Gorica.
(5) Materialne obveznosti, ki bodo nastale s odloka
S pripravo oz. dopolnitvijo in uskladitvijo Odloka o ureditvi prometa v naseljih
mestnega značaja MO Nova Gorica ne bi nastale materialne obveznosti.

(6) Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok
Urejenost parkirnih mest, sankcije za kršitelje ob neupoštevanju posameznih členov
Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja MO Nova Gorica. Ker gre za
manj pomembne spremembe in dopolnitve odloka, skladno s 64. členom Poslovnika
mestnemu svetu predlagamo sprejem odloka po hitrem postopku.

Mestnemu svetu predlagamo, da predlagani odlok obravnava in ga sprejme.

Pripravili:
Branko Pregelj
Višji svetovalec za javno
infrastrukturo in nepremičnine

Aleksandra Torbica
Načelnica za okolje, prostor in javno infrastrukturo
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