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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je 
Mestni svet  Mestne občine Nova Gorica na seji dne________________sprejel  
 
 

 
 

S K L E P 
o seznanitvi s poročilom o izvajanju izbirne gospodarske javne službe mestnega 

potniškega prometa za leto 2011  
 
 
 
 

1.  
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s Poročilom o izvajanju izbirne 
gospodarske javne službe mestnega potniškega prometa za leto 2011 in s stanjem 
mestnega potniškega prometa v Mestni občini Nova Gorica. 
 
 
 

2.  
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 371-43/2007 
Nova Gorica, 

  
Matej Arčon  
    ŽUPAN 

 
 



 

 

 
Številka: 371-43/2007-15   
Nova Gorica, 22. junija 2012 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

 
Mestna občina Nova Gorica je skupaj z Občino Šempeter - Vrtojba dne 1.7.2007 sklenila 
koncesijsko pogodbo št. 371-43/2007 o izvajanju izbirne gospodarske javne službe 
mestnega prometa z družbo Avrigo d.d. Nova Gorica, kot koncesionarjem. Avtobusni 
mestni promet je na območju obeh občin za uporabnike brezplačen, stroške le tega pa 
krijeta občini v razmerju 70:30. V letu 2012 bo za plačilo koncesije javnega prometa 
porabljeno cca. 360.000,00 EUR. 
 
V obdobju januar – maj 2011 se je ugotavljalo število prepeljanih potnikov na linijah 
mestnega prometa. Ugotovilo se je, da je upad števila prepeljanih potnikov 27 % glede na 
enako obdobje v letu 2010, ter da je ob določenih urah število prepeljanih potnikov zelo 
majhno. (Po navedbah koncesionarja se v letošnjem letu ponovno beleži porast števila 
prepeljanih potnikov). 
 
Mestna občina Nova Gorica je zato v želji po racionalizaciji stroškov predlagala določene 
ukrepe v smislu zmanjšanja pogostosti prevozov na posameznih linijah ob določenih 
urah, ko je število potnikov najmanjše. Zmanjšanje pogostosti prevozov pa sicer ni v 
skladu z ukrepi, ki jih določa Načrt trajnostne mobilnosti na širšem mestnem območju 
Nove Gorice in ga je Mestni svet obravnaval na seji dne 29. septembra 2005 ter tudi 
podprl njegove ukrepe. Ta načrt namreč predvideva povečanje frekvence prevozov v 
mestnem in primestnem prometu ter še vrsto drugih ukrepov, ki bi morali tudi biti izvedeni 
s ciljem uresničitve vizije mobilnosti (kot npr. središče mesta nameniti pešcem, zmanjšati 
število zunanjih parkirišč v mestu in urediti parkirišča na obrobju mesta ob postajališčih 
mestnega prometa, uvesti dodatek k ceni parkirnine na plačljivih parkiriščih v mestu, ki bi 
bil neposredno namenjen financiranju javnega mestnega prometa, urediti varne, 
prehodne in povezane kolesarske steze in pešpoti v mestu in primestju, itd.). 
 
Koncesionar je na pobudo koncedenta Mestne občine Nova Gorica pripravil predlog 
različnih variant racionalizacije stroškov javnega mestnega prometa. 
Koncedenta sta predlagane variante proučila, pri tem pa je Občina Šempeter – Vrtojba 
izrazila izrazito nestrinjanje do predlogov koncesionarja v smislu umika posameznih 
avtobusov iz mestnega prometa, saj želi obstoječe linije na svojem območju celo 
podaljšati, frekvenco prevozov pa nikakor ne zmanjševati. 
 
Ravno tako tudi Mestna občina Nova Gorica meni, da nobena od koncesionarja 
predlaganih variant v trenutni situaciji ni ustrezna, saj bi sicer ob določenem zmanjšanju 
stroškov pomenila prevelik oz. nesorazmeren poseg v izvajanje javnega mestnega 
prometa, oz. verjetno tudi razpad sistema mestnega prometa. 
 
Koncesijska pogodba preneha veljati 1.7.2014. V tem času bi bilo potrebno pred pripravo 
javnega razpisa za izbor koncesionarja javnega mestnega prometa ponovno proučiti vse 
okoliščine na katerih temelji Načrt trajnostne mobilnosti, določiti cilje in preveriti ukrepe za 
dosego teh ciljev, na katerih temelji tudi vizija mobilnosti. Gre za ukrepe za dosego 
predvsem naslednjih ciljev: zmanjšati uporabo osebnih motornih vozil, povečati uporabo 



 

javnega mestnega in primestnega prometa ter povečati uporabo nemotornih oblik 
mobilnosti (kolesarske steze, pešpoti).  
Še posebej skrbno pa bo potrebno pretehtati način oblikovanja pogojev, meril, območja in 
načina izvajanja javnega mestnega prometa ter vseh okoliščin, ki bodo ključne za 
uveljavitev interesov koncedenta, zlasti zato, ker je izvedba vseh ukrepov trajnostne 
mobilnosti lahko v nasprotju s ciljem koncedenta po racionalizaciji stroškov mestnega 
prometa. Dejstvo je, da je glavni cilj trajnostne mobilnosti povečevanje števila 
uporabnikov javnega mestnega prometa in zmanjševanje uporabe osebnih vozil, medtem 
ko so posledice racionalizacije stroškov lahko ravno nasprotne. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da obravnava in sprejme 
predlagani sklep. 
 
 
 
Pripravila:                                                                                     
Martina Remec Pečenko                      Matej Arčon                         
Načelnica Oddelka za gospodarstvo                                                 ŽUPAN 
in gospodarske javne službe 
 
 

 


