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ČLANOM OB ČINSKEGA SVETA 
OBČINE IZOLA 
 
 
Zadeva:   Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o tržnem redu 
 
 
Obrazložitev 
Občinski svet Občine Izola je v letu 2006 sprejel Odlok o tržnem redu (v nadaljevanju 
Odlok), ki je bil spremenjen in dopolnjen v letu 2016. Zaradi pobude občinskega sveta, da se 
zaradi večje preglednosti sprejmejo prečiščena besedila odlokov, predlagamo v sprejem 
uradno prečiščeno besedilo odloka. 
 
V predlogu uradnega prečiščenega besedila odloka so zajete spremembe in dopolnite odloka, 
objavljenega v Uradnih objavah Občine Izola št. 20/2016. S sprejemom uradnega 
prečiščenega besedila odloka želimo doseči večjo preglednost in dostopnost besedila odloka, 
ki vsebuje obsežne spremembe in dopolnitve odloka. 
 
Skladno s 119. b členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola – v nadaljevanju 
Poslovnik (Uradne objave Občine Izola, št. 2/00, 3/01 in 5/05), sprejme Občinski svet Občine 
Izola predlog prečiščenega besedila odloka, ki se objavi v uradnem glasilu, brez razprave. 
 
Na podlagi 119. in 119. a člena Poslovnika, predlagamo Občinskemu svetu Občine Izola v 
potrditev uradno prečiščeno besedilo Odloka o tržnem redu. Uradno prečiščeno besedilo 
odloka je pripravljeno zaradi boljše preglednosti akta. 
 
119. člen Poslovnika občinskega sveta določa: 
»Če je občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno 
spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži sprejem sprememb 
in dopolnitev splošnega akta v uradnem prečiščenem besedilu.« 
 
119. a člen Poslovnika občinskega sveta določa: 
»Občinski svet lahko na lastno pobudo naloži predlagatelju sprememb in dopolnitev 
splošnega akta, da pripravi uradno prečiščeno besedilo in ga predloži občinskemu svetu v 
sprejem.« 
 
Prečiščeno besedilo Odloka o tržnem redu v Občini Izola obsega: 
− Odlok o tržnem redu (Uradne objave Občine Izola, št. 11/6), 



− Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu (Uradne objave Občine Izola, 
št. 20/16). 

 
Prečiščeno besedilo Odloka o tržnem je pripravil Urad za gospodarske dejavnosti, investicije 
in komunalni razvoj. Besedilo odloka je v skladu z osnovnim besedilom odloka ter navedeno 
spremembo odloka, zato predlagamo občinskemu svetu, da prečiščeno besedilo predlaganega 
odloka potrdi. Po potrditvi se bo uradno prečiščeno besedilo, v skladu s 119. b členom 
Poslovnika, objavilo v Uradnih objavah Občine Izola. 
 
Finančne posledice: 
Sprejem uradnega prečiščenega besedila odloka nima finančnih posledic za proračun Občine 
Izola. 
 
Predlog sklepa: Na osnovi podane obrazložitve Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme 
uradno prečiščeno besedilo Odloka o tržnem redu. 
 
 
 
Pripravila: 
Višja svetovalka 
mag. Irena Prodan 
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Priloge: 
- Predlog uradnega prečiščenega besedila Odlok o tržnem redu.  

 
Obrazložitev prejmejo: 
1. člani OS, 
2. Urad za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj, tu, 
3. zbirka dokumentarnega gradiva. 
 
 


