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 19.
novembra 2020 sprejel

ODLOK
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.
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