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Na podlagi 19. in 31. 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. 
 
 
Sklep župana št. 371-43/2007-82 z dne 28. 10. 2020 se potrdi. 
 
 

2. 
 
 
Župana se pooblasti, da sklep iz prejšnje točke prekliče po prenehanju veljavnosti in 
uporabe Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 
152/20) 
 
 

3. 
 
 
Ta sklep velja takoj. 

 

 

 

Številka: 371-43/2007                                                                        dr. Klemen Miklavič  

Nova Gorica,                                                                                               ŽUPAN 



 

 

 
Številka: 371-43/2007-83                                                                    
Nova Gorica, 28. oktobra 2020 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Zaradi zaostrenih epidemioloških razmer, ko je za zajezitev širjenja novega koronavirusa 
SARS-CoV-2 (Covid – 19) potrebno v čim večji možni meri omejiti socialne stike, je eden 
od smiselnih ukrepov tudi zmanjšanje števila voženj mestnega avtobusa. 
 
Cilj navedenega ukrepa je omejitev stika med uporabniki oz. spodbujanje le-teh k uporabi 
alternativnih - individualnih oblik mobilnosti. Ob upoštevanju dejstva, da se nekateri občani 
alternativnih načinov ne morejo posluževati, se predlaga da se v mestnem potniškem 
prometu začasno omeji število voženj z uporabo poletnega voznega reda. V času 
veljavnosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 
152/20), ko so šole zaprte, je uporaba poletnega voznega reda v mestnem prometu še 
toliko bolj smiselna. 
 
Skladno s 5. členom Koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne gospodarske javne službe 
mestnega prometa št. 371-43/2007 z dne 1. 7. 2007 o spremembah voznega reda odloča 
koncedent s sklepom mestnega oz. občinskega sveta. Zaradi zaostrene epidemiološke 
slike in potrebe po hitrem ukrepanju je župan na podlagi 31. člena Statuta Mestne občine 
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17, 18/19) sprejel sklep o začasni spremembi 
voznih redov v mestnem prometu. Naveden člen določa, da lahko župan sprejme začasne 
nujne ukrepe v primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje 
in premoženje občanov, pa se mestni svet ne more pravočasno sestati. Te mora predložiti 
v potrditev mestnemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi sklep 
obravnava in sprejme.                                                                                                                

                                               

                                                                                                      dr. Klemen Miklavič  

                                                                                                                ŽUPAN 

 
 
Pripravil: 
Matej Živec 
Svetovalec za gospodarske 
javne službe 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- Sklep župana št. 371-43/2007-82 z dne 28. 10. 2020 


	Ta sklep velja takoj.

