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Na podlagi 41. člena Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 

urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto 

Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava (Uradni list RS, št. 

8/10, 68/17, 19/18) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 

13/12, 18/17, 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 

___________________ sprejel naslednji 

 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1. 
 
 

Cene iz koncesijske pogodbe za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in 
čiščenja javnih površin za mesto Nova Gorica, številka 354-20/2010-37 z dne 8.10.2010, 
izvajalca Komunala Nova Gorica, d.d. se povečajo za 7,2 %. 
 
 

2. 
 
 

Ta sklep velja takoj. 

 

 
 
 

Številka: 354-20/2010                                                                      dr. Klemen Miklavič  

Nova Gorica,                                                                                              ŽUPAN 



 

 

 
Številka: 354-20/2010-78                                                                       
Nova Gorica, 25. maja 2022 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin za 
mesto Nova Gorica, Komunala Nova Gorica d.d., je v marcu 2022 podal predlog za 
spremembo ponudbenih cen, ki veljajo po sklenjeni koncesijski pogodbi št. 354-20/2010-
37 iz leta 2010 z utemeljitvijo povečane rasti stroškov izvajanja dejavnosti, saj bi izvajanje 
dejavnosti po obstoječih cenah za koncesionarja pomenilo negativno poslovanje te 
gospodarske javne službe, oziroma bi v nasprotnem pomenilo znižanje standarda in 
kvalitete storitev. 
 
Skladno z 58. členom Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za 
mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava (Uradni list 
RS, št. 8/10 s spremembami) mora koncedent  (občina) zagotavljati cene storitev, ki ob 
normalnem poslovanju omogočajo zagotavljanje ustreznega obsega in kakovosti storitev. 
 
V 22. členu koncesijske pogodbe je določeno, da se postavke cenika lahko spremenijo 
na predlog obeh pogodbenih strank ter da predlog spremembe cen storitev pripravi 
koncesionar, sprejme pa ga pristojni organ Mestne občine Nova Gorica. 
 
Sprememba cen, ki jo predlaga koncesionar temelji na določilih Pravilnika o načinih 
valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe 
javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), ki določa, da se kot podlaga za valorizacijo 
denarnih obveznosti uporabi faktor, ki je v neposredni ekonomski zvezi s predmetom 
pogodbe, oziroma elementi, ki vplivajo na določitev denarnih obveznosti.  
V konkretnem primeru se kot podlaga uporabi indeks cene, ki ga uradno objavlja 
Statistični urad Republike Slovenije. 
 
Kumulativni indeks rasti življenjskih stroškov za obdobje od leta 2018 do februarja 2022 
znaša 109,03. Skladno z navedenim pravilnikom znaša predlagano povišanje cene 80 % 
kumulativne inflacije, to je 7,2 %. 
 
V prilogi sklepa so navedene veljavne in predlagane nove cene za izvajanje gospodarske 
javne službe urejanja in čiščenja javnih površin. 
 
 

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

                                                                                                       dr. Klemen Miklavič  

                                                                                                                 ŽUPAN 

Pripravila: 
Martina Remec Pečenko                                                                    
Vodja Oddelka za gospodarstvo in gospodarske  
javne službe 
 
Marjan Jug 
Višji svetovalec za gospodarske 
javne službe 
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