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Na podlagi 8. člena Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih 
linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova 
Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 22/15), 19. člena Statuta Mestne 
občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica 
na seji dne __________________ ter 15. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni 
list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na seji dne 
___________sprejel 
 
 

S K L E P 
 
 

1. 
 
Linije javnega linijskega prevoza v mestnem prometu v Mestni občini Nova Gorica in 
Občini Šempeter - Vrtojba so sledeče: 
 
Linija 1: Šempeter – Nova Gorica – Solkan H. Sabotin 
Linija 2: Solkan – Nova Gorica – Šempeter 
Linija 3: Šempeter - Nova Gorica – Nova Gorica center 
Linija 4: Nova Gorica – Kromberk 
Linija 5: Šempeter – Vrtojba. 
 

2. 
 
Potrdijo se linije javnih linijskih prevozov v mestnem prometu v Mestni občini Nova Gorica 
in Občini Šempeter – Vrtojba kot so opredeljene v dokumentu »Linije javnega linijskega 
prevoza v mestnem prometu v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter – Vrtojba«, 
št. 007-7/2014-7 oz. 37101-3/2015-1 z dne 1.4.2015. 
 

3. 
 
Ta sklep začne veljati  z dnem, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta obeh 
občin, uporabljati pa se začne z dnem, ki bo v koncesijski pogodbi določen kot dan 
pričetka izvajanja koncesije. 
 
 
 
Številka: 007-7/2014 
Nova Gorica,  

Matej Arčon 
ŽUPAN 

 



 

 
Številka: 007-7/2014-8 
Nova Gorica, 26. marec 2015  
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica ter Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sta 
sprejela Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih 
prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica 
in Občini Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju Odlok), objavljenim v Uradnem listu RS, št. 
22/15.  
 
Prvi odstavek 8. člena Odloka predvideva, da posamezno linijo ali skupino linij, ki 
oblikujejo koncesijsko območje, na predlog pristojnega organa občinske uprave s 
sklepom potrdita Mestni svet Mestne občine Nova Gorica in Občinski svet Občine 
Šempeter-Vrtojba. 
 
V sklopu priprav strokovnih podlag za oddajo koncesije za opravljanje gospodarske javne 
službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu je bil izdelan Predlog 
optimizacije za javni potniški promet v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter – 
Vrtojba, ki vključuje tudi predlog novih linij.  
 
Pri oblikovanju novih linij so bile v največji možni meri upoštevane tako pobude 
uporabnikov in predstavnikov krajevnih skupnosti kot tudi priporočila obstoječega 
koncesionarja in zunanjih strokovnih sodelavcev.  
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava in sprejme 
predloženi sklep. 
 
Martina Remec Pečenko      Matej Arčon 
Načelnica Oddelka za gospodarstvo        ŽUPAN 
in gospodarske javne službe 
 
 
 
Matej Živec 
Svetovalec za gospodarske 
javne službe 
 
 
 
PRILOGA: 

 Linije javnega linijskega prevoza v mestnem prometu v Mestni občini Nova Gorica 
in Občini Šempeter – Vrtojba, 1.4.2015 

 Predlog optimizacije za javni potniški promet v Mestni občini Nova Gorica in 
Občini Šempeter – Vrtojba, december 2014 




