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Na podlagi 38. 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, 74/15, 56/17) ter 19. 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. 
 
 

Cene iz koncesijske pogodbe za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica v naseljih 
Nova Gorica, Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava, številka 354-11/2020-3 z dne 
22.1.2020, izvajalca Komunala Nova Gorica, d.d. se povečajo za 19,70 %. 
 
 

2. 
 
 

Ta sklep velja takoj. 

 

 
 

 

Številka: 354-11/2020                                                                         dr. Klemen Miklavič  

Nova Gorica,                                                                                                ŽUPAN 



 

 

 
Številka: 354-11/2020-14                                                                        
Nova Gorica, 25. maja 2022 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

Koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na 
območju Mestne občine Nova Gorica v naseljih Nova Gorica, Solkan, Kromberk, Rožna 
Dolina in Pristava, Komunala Nova Gorica d.d., je v marcu 2022 podal predlog za 
spremembo ponudbenih cen, ki veljajo po sklenjeni koncesijski pogodbi št. 354-11/2020-
3 z dne 22. 1. 2020. 
 
V 22. členu navedene koncesijske pogodbe je navedeno, da so cene, skladno s cenikom 
iz ponudbe koncesionarja št. 136 z dne 15. 10. 2019, fiksne do 31. 12. 2020. Po preteku 
obdobja fiksnosti ponudbenih cen, se cene lahko spremenijo in sicer v primeru, če se 
indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev, po metodologiji Gospodarske 
zbornice Slovenije – združenja za gradbeništvo in industrijo gradbenega 
materiala/gradbena dela – ostala nizka gradnja, spremenijo za več kot 5 odstotkov. 
Določilo še navaja, da predlog spremembe cen storitev pripravi koncesionar, sprejme pa 
ga Mestni svet Mestne občine Nova Gorica kot pristojni organ za potrjevanje cene. 
 
Po navedenem obdobju fiksnosti ponudbenih cen so se cene gradbenih storitev po 
metodologiji Gospodarske zbornice Slovenije v letu 2021 spremenile za 13,2 %, v letu 
2022 do konca aprila pa še za dodatnih 10,16 %. Trend rasti cen se še ni umiril, pa 
analizah strokovnjakov pa se tudi po umiritvi razmer cene ne bodo vrnile na prejšnjo 
raven.  
 
 

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi sklep 
obravnava in sprejme.                                                                                                                

                                               

 

                                                                                                       dr. Klemen Miklavič  

                                                                                                                 ŽUPAN 

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


	Ta sklep velja takoj.

