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Prva obravnava
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl. US,
46/15 in 10/18) 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
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega
značaja Mestne občine Nova Gorica
1. člen
V Odloku o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica
(Uradno glasilo, št. 5/96, 15/97, Uradni list RS, št. 53/15 in 61/20 - Odlok o ravnanju z
zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica) se črta 2. člen.
2. člen
4. do 20. člen se črtajo.
3. člen
25. člen se črta.
4. člen
Drugi, tretji in četrti odstavek 27. člena se črtajo.
5. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljanje in urejanje javnih parkirišč, na katerih se skladno z občinskimi predpisi plačuje
parkirnina, je gospodarska javna služba, ki jo za svoj račun izvajajo Mestne storitve, Javno
podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).«
6. člen
29. člen se črta.
7. člen
V 34. členu se besedna zveza »občinski nadzorniki« nadomesti z besedno zvezo »občinski
redarji«.

8. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
»Nadzor nad plačevanjem parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah poleg
Medobčinske redarske službe opravlja tudi izvajalec gospodarske javne službe upravljanja in
urejanja javnih parkirišč. Za nadzor nad plačevanjem parkirnine na javnih plačljivih parkirnih
površinah odgovorna oseba izvajalca pooblasti zaposlene delavce pri izvajalcu ali zunanjega
pogodbenega partnerja (kontrolor).
Izvajalec javne službe uporabnika vozila, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni plačal
parkirnine oziroma da je s parkiranjem prekoračil čas, za katerega je plačal parkirnino
obvesti, da lahko v roku osmih (8) dni od prejema obvestila izvajalcu javne službe plača
nadomestilo za neplačano parkirnino v višini celodnevne parkirnine in ga hkrati obvesti, da
bo v nasprotnem primeru zoper njega kot oškodovanec podal Medobčinski upravi Mestne
občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda predlog za uvedbo postopka o
prekršku zaradi neplačane parkirnine.
V primeru, da uporabnik vozila iz prejšnjega odstavka tega člena v predvidenem roku plača
nadomestilo za neplačano parkirnino v višini celodnevne parkirnine, izvajalec javne službe
ne poda predloga iz drugega odstavka tega člena.«
9. člen
35. do 41. člen se črtajo.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 34300-7/96
Nova Gorica,
dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN

Številka: 34300-7/96-6
Nova Gorica, 14. januarja 2021
OBRAZLOŽITEV
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica (v
nadaljevanju: Odlok):
Bistven razlog za spremembo in dopolnitev Odloka je uveljavitev možnosti spremljanja in
kontrole plačevanja parkirnin na plačljivih parkiriščih v Mestni občini Nova Gorica tudi s strani
izvajalca javne službe upravljanja in urejanja parkirišč, na katerih se skladno z občinskimi
predpisi plačuje parkirnina.
Glede na to, da je Odlok iz leta 1996, je cela vrsta določb v nasprotju z veljavnimi državnimi
predpisi (npr. Zakonom o cestah, Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti), ali občinskimi predpisi. Ti predpisi
vsebino, ki jo opredeljuje odlok urejajo drugače, zaradi česar predlagamo črtanje le teh, a
zavedajoč se, da je potrebno v čim krajšem času sprejeti predpis, ki bo na novo urejal
področje mirujočega prometa.
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka:
Cilj Odloka je črtati vsebinsko neustrezna določila, ki jih ni mogoče izvrševati, predvsem pa
uveljaviti možnost kontrole plačevanja parkirnin na plačljivih parkiriščih s strani izvajalca
javne službe. S tem se namesto politike kaznovanja, zasleduje politika odgovornega
plačevanja parkirnine. Namen je, da se na tem področju vzpostavi več reda in večja
učinkovitost uporabe in dostopnosti parkirnih mest.
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 cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl. US, 46/15 in 10/18)

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom tega odloka:
Skladno z določili Odloka, bo neplačnik parkirnine s strani izvajalca javne službe obveščen,
da bo zoper njega predlagana uvedba postopek o prekršku, ki pa se mu lahko izogne, če
plača nadomestilo za neplačano parkirnino v višini celodnevne parkirnine. S plačilom tega
nadomestila, se kršitelj torej izogne plačilu globe. V nasprotnem primeru bo izvajalec javne
službe v vlogi oškodovanca podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom tega odloka:
S sprejemom odloka za Mestno občino Nova Gorica ne bodo nastale dodatne materialne
obveznosti.

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi odlok
obravnava in sprejme.

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

dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN

