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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12), 
Odloka o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa (Uradni list, RS, št. 
19/07) in 31. člena Koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne gospodarske javne službe 
mestnega prometa št. 371-43/2007 z dne 1.7.2007, je Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica na seji dne ______________sprejel 
 
 
 

S K L E P 
 

 
1. 

 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejme spremembe prilog h Koncesijski 
pogodbi o izvajanju izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa št. 371-43/2007  
z dne 1.7.2007 (v nadaljevanju: koncesijska pogodba): in sicer Prilogo A: seznam linij in 
vozni redi ter Prilogo E: izhodiščna standardna kalkulacija stroškov poslovanja (poslovni 
načrt), obe z datumom: marec 2013. 
 

2. 
 
Na podlagi spremenjenih prilog A in E h koncesijski pogodbi, bosta koncedenta Mestna 
občina Nova Gorica in Občina Šempeter-Vrtojba s koncesionarjem AVRIGO d.d. sklenila 
aneks št. 2, s katerim bodo pogodbene stranke uredile medsebojna razmerja, vezana na 
spremembo prilog A in E. 
 

3. 
 

Mestna občina Nova Gorica na podlagi sklenjenega Aneksa št. 2 h koncesijski pogodbi 
ne sprejema nobenih novih finančnih obveznosti. 
 
 

4. 
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
Številka: 371-43/2007                                                         
Nova Gorica                                                                      Matej Arčon 

 ŽUPAN 



 

Številka: 371-43/2007-36 
Nova Gorica, 13. marca 2013 

 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 
Koncesijska pogodba o izvajanju izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa št. 
371-43/2007 je bila sklenjena med Mestno občino Nova Gorica, Občino Šempeter-
Vrtojba kot koncedentoma in Avrigo d.d. kot koncesionarjem, dne 1.7.2007, dne 
12.12.2008 pa je bil sklenjen aneks št. 1 k tej pogodbi, s katerim sta bili sprejeti 
spremenjeni Prilogi A in E h koncesijski pogodbi. 
 
Občina Šempeter-Vrtojba je podala Mestni občini Nova Gorica pobudo za: 
 
- uvedbo nove linije iz Solkana do Vrtojbe ob 16:05 uri in povratkom skozi ulico Pod 
Lazami.  Število prevoženih km koncesionarja se bi s tem povečalo za 24 km/dan. 
Dodatni stroški bi znašali 12.465,00 EUR brez DDV/leto.  Dodatno nastale stroške bi v 
celoti krila občina Šempeter-Vrtojba. 
 
- prestavitev odhoda avtobusa mestnega prometa iz Solkana ob 12.40 uro na 12.30 uro 
in podaljšanje vozne linije od Šempetra do Vrtojbe (povratek skozi ulico Pod Lazami). 
Dodatni stroški bi znašali 4.674,60 EUR brez DDV/leto. Dodatno nastale stroške bi v 
celoti krila občina Šempeter – Vrtojba. 
 
Linije in vozni redi ter stroški so priloge Koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne 
gospodarske javne službe mestnega prometa, z dne 01.07.2007 in sicer priloga A: 
seznam linij in vozni redi ter priloga E: izhodiščna standardna kalkulacija stroškov 
poslovanja. 
 
Skladno z 29. členom Odloka o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega 
prometa (Uradni list RS, št. 19/07) in 31. členom Koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne 
gospodarske javne službe mestnega prometa z dne 01.07.2007, je potrebno ob vsaki 
spremembi elementov v posamezni prilogi izdelati in podpisati prilogo v celoti v dveh 
izvodih, z aneksom k tej pogodbi pa ugotoviti, da je pričela veljati nova priloga, kar je 
potrebno predhodno sprejeti na občinskih svetih obeh občin. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi sklep 
obravnava in sprejme. 
 
 
Pripravila:                                                                              Matej Arčon 
Martina Remec Pečenko,                                                         ŽUPAN 
Načelnica Oddelka za gosp. 
in gospod. javne službe 
                                                                                

 
 
Priloge: priloga A: seznam linij in vozni redi 
             Priloga E: izhodiščna standardna kalkulacija stroškov poslovanja 


