
 

 

          10 
Na podlagi prvega odstavka 40. 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), prvega odstavka 37. člena Odloka o koncesiji za 

opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na 

območju Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 8/10), Odloka o proračunu 

Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) ter 19. člena Statuta 

Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova 

Gorica na seji dne ___________________ sprejel naslednji 

 
S K L E P 

 
1. 

Sprejme se Program izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih 
površin na območju Mestne občine  Nova Gorica za mesto Nova Gorica za leto 2015, ki 
ga je v marcu 2015 pripravil koncendent na podlagi predloga programa koncesionarja 
Komunale d.d. Nova Gorica  št. 309-7/2014 z dne 14.11.2014 in sklepa Mestnega sveta 
Mestne občine Nova Gorica št. 354-14/2015 z dne 5.3.2015. 
  

2. 
Sprejme se Program izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih 
površin na območju Mestne občine  Nova Gorica za naselja Solkan, Kromberk, Rožna 
Dolina in Pristava za leto 2015, ki ga je v marcu  2015 pripravil koncendent  na podlagi 
predloga programa koncesionarja Želve d.d. Ljubljana, elektronska pošiljka z dne 
21.11.2014 in sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica št. 354-14/2015 z dne 
5.3.2015. 
 

3. 
Sprejme se Program izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih 
cest  na območju Mestne občine Nova Gorica za naselje Nova Gorica, Solkan, Kromberk, 
Rožna Dolina in Pristava za leto 2015, ki ga je v marcu 2015 pripravil koncendent na 
podlagi predloga programa koncesionarja Komunale d.d. Nova Gorica št. 309-7/2014 z 
dne 14.11.2014 in sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica št. 354-14/2015 z 
dne 5.3.2015. 
  

4. 
Sprejme se Program izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih 
cest na območju Mestne občine Nova Gorica za območje izven naselij Nove Gorice, 
Solkana, Kromberka, Rožne Doline in Pristave za leto 2015, ki ga je v marcu 2015 
pripravil koncendent na podlagi predloga programa koncesionarja Cestnega  podjetja 
Nova Gorica d.d. št. VIII/5/195 z dne 20.2.2015 in sklepa Mestnega sveta Mestne občine 
Nova Gorica št. 354-14/2015 z dne 5.3.2015..  

 
5.  

Ta sklep začne veljati takoj. 

 

 

Številka:  354-14/2015                                                                           Matej Arčon  

Nova Gorica,                                                                                              ŽUPAN 



 

 

 
Številka: 354-14/2015-3                                                                           
Nova Gorica, 1. aprila 2015 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Letni programi izvajanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na 
območju mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava ter 
izvajanja GJS vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica 
so pripravljeni na podlagi sklenjenih koncesijskih pogodb in potrjenih cenikov, ki so 
sestavni del teh pogodb ter na podlagi usklajenih in potrjenih cenikov na podlagi pogajanj 
v letu 2013, pri čemer so bile znižane cene posameznih postavk in dopolnjene  postavke 
osnovnih cenikov koncesijskih pogodb izvajalca GJS Komunale Nova Gorica d.d. in 
izvajalca CPG d.d. Nova Gorica. Prav tako služijo za pripravo teh letnih programov 
predlogi posameznih koncesionarjev, ki so jih predhodno poslali koncendentu v skladu s 
koncesijsko pogodbo.  
Predložene letne programe smo prilagodili razpoložljivim sredstvom. V programih je 
zmanjšana intenzivnost posameznih operacij dela in s tem tudi nekoliko zmanjšana 
intenzivnost vzdrževanja v primerjavi z določili Pravilnika o urejanju in čiščenju javnih 
površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, 
Kromberk, Rožna Dolina in Pristava (Uradni list RS 40/10). Prav tako pa z razpoložljivimi 
sredstvi v proračunu ne moremo izpolniti vseh zahtev Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98).  
V skladu s  sklepom mestnega sveta št. 354-14/2015-2 z dne 5.3.2015 so bili letni 
programi ponovno usklajevani s koncesionarji in z višino razpoložljivih proračunskih 
sredstev. Delno smo stroške letnih programov za urejanje in čiščenje javnih površin 
zmanjšali tudi zaradi sprememb v katastru javnih površin. Do uskladitve letnega 
programa z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi ni prišlo samo s koncesionarjem Želva 
d.o.o., zato je koncendent letni program sam realno prilagodil razpoložljivim proračunskim 
sredstvom. 
 
K programom smo prejeli tudi neobvezujoča  sledeča mnenja naslednjih KS: 

 Krombertk Loke, ki podaja pozitivno mnenje na vse programe, predlaga pa, da se 
v bodoče zagotovi za te potrebe v proračunu več sredstev; 

 Nova Gorica, ki podaja pozitivno mnenje na zadovoljive programe z upanjem, da 
so sredstva za programe zmanjšana samo letos; 

 Rožna Dolina, da se morejo sprijazniti z dejstvom, ki ga izkazujejo številke in, da 
bodo spremljali koncesionarje ter o tem in nujnih ukrepih redno obveščali 
koncendenta; 

 KS Osek Vitovlje je do zniževanja sredstev pri vzdrževanju občinskih javnih cest 
kritična; 

 KS Solkan se do novega predloga letnega programa izvajanja gospodarske javne 
službe urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne občine  Nova Gorica 
za naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava za leto 2015, ki ga je 
pripravila občinska uprava in je prilagojen razpoložljivim proračunskim sredstvom, 
ni opredelila. Predlagala pa je svojo različico programa, ki jo je sama uskladila s 
koncesionarjem. 

Različica, ki jo je predlagala KS Solkan, je bila preverjena, a je ni mogoče sprejeti, ker 
presega v proračunu zagotovljena finančna sredstva.  
 
 



 

 
Predloženi programi bodo osnova za sklenitev letnih pogodb o izvajanju gospodarskih 
javnih služb z vsemi tremi koncesionarji. 
 
V prilogi A je prikazana obremenitev proračunskih postavk za izvajanje posameznih 
koncesij. 
 
V nadaljevanju je v prilogah B podrobno prikazan plan oziroma intenzivnost vzdrževalnih 
del na površinah po katastru javnih in zelenih površin ter katastru občinskih javnih cest  
ob upoštevanju veljavnega cenika in prilagojeno intenzivnost glede na zgoraj naveden 
pravilnik in razpoložljiva proračunska sredstva. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi sklep 
obravnava in sprejme. 

                                                                                                                

                                               

                                                                                                             Matej Arčon  

                                                                                                                 ŽUPAN 

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

- A. Preglednica letnih programov GJS Urejanja in čiščenja javnih površin na območju 
mesta Nova Gorica in primestnih naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava 
ter letnih programov vzdrževanja občinskih javnih cest na območju  Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2015; 
 

- B1. Program izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin na območju mesta 
Nova Gorica - ( koncesionar Komunala d.d. Nova Gorica); 
 

- B2. Program izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin na območju naselij 
Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava – (koncesionar Želva d.o.o. Ljubljana); 

 
- B3. Program izvajanja GJS vzdrževanja občinskih javnih cest na območju mesta 

Nova Gorica in primestnih naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava -     
(koncesionar Komunala d.d. Nova Gorica); 

 
- B4. Program izvajanja GJS vzdrževanja občinskih javnih cest na območju MONG 

izven mesta Nova Gorica in primestnih naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in 
Pristava - (koncesionar CPG d.d. Nova Gorica). 

 


	Ta sklep začne veljati takoj.



