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         Hitri postopek  
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  
 
 

 
 

O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah  

v Mestni občini Nova Gorica 
 
 

1. člen 
 
V 3. členu Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list 
RS, št. 68/07) se v točki b) Izbirne lokalne gospodarske javne službe doda 8. točka, ki se 
glasi: 
 
»8. izvajanje javne razsvetljave« 
 
 

2. člen  
 

V 5. členu se v točki B) S podelitvijo koncesije doda 8. točka, ki se glasi:  
 
»8. izvajanje javne razsvetljave« 

 
 

3. člen 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
Številka: 007-5/2007 
Nova Gorica,    

Matej Arčon    
    ŽUPAN   

 
 



 

 

 
Številka: 007-5/2007-3  
Nova Gorica, 25. maja 2012 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 
 

1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembah odloka o 
gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: 
odlok): 

 
Mestna občina Nova Gorica gospodarske javne službe izvajanje javne razsvetljave v 
Odloku o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 
68/07- v nadaljevanju: odlok) nima določene. Tekom zadnjih let se je ugotovilo, da je tudi 
to področje potrebno urediti, predvsem je potrebno javno razsvetljavo v Mestni občini 
ustrezno posodobiti in tako tudi zadostiti zahtevam, ki jih občini nalaga Uredba o mejnih 
vrednostnih svetlobnega onesnaženja okolja (Uradni list RS, št 87/07 s spremembami: v 
nadaljevanju: uredba). 
Skladno z določili Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s 
spremembami) lokalna skupnost določi način izvajanja gospodarskih javnih služb z 
odlokom. 
Menimo, da je najprimernejši način ureditve področja z oddajo koncesije 
najustreznejšemu ponudniku, pri čemer bo le-ta nosil tudi stroške posodobitve javne 
razsvetljave.  
 
 

2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
 
Sprejem predlaganega odloka bo osnova za pravno in dejansko ureditev področja 
izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja in urejanja javne 
razsvetljave ter sprejem koncesijskega akta. Javno razsvetljavo želimo urediti tako, da bo 
v čim večji možni meri v korist in zadovoljstvo vseh v občini, predvsem pa da bo skladna 
z določili uredbe. 
 
 

3. Pravne podlage za sprejem odloka: 
 
Pravna podlaga za sprejem predlaganega odloka je 19. člen Statuta Mestne občine Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 3. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/93). 
 
 

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 
S sprejemom predlaganega odloka bo dana možnost za pripravo in sprejem odloka o 
izvajanju javne službe javne razsvetljave ter koncesijskega akta, ki bo hkrati osnova za 
javni razpis ter oddajo koncesije najugodnejšemu ponudniku. 
 
 
 



 

5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 
Po sprejetju predlaganega odloka za Mestno občino Nova Gorica ne bodo nastale nove 
materialne obveznosti, v bodočnosti pa bi morali biti stroški za plačilo električne energije 
nižji od sedanjih. 
 

6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok: 
 
Skladno s 64. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne 
objave št. 20/02) predlagamo sprejem odloka po hitrem postopku, ker gre za manjše 
spremembe oz. dopolnitve odloka. Predlagamo tudi rok za uveljavitev odloka naslednji 
dan po objavi v uradnem listu iz razloga, ker iz vsebinskega vidika dopolnitve odloka ni 
potrebe po časovno daljši predhodni seznanitvi javnosti.  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi odlok 
obravnava in sprejme.  
 
 
Pripravila:                                                                                     
Martina Remec Pečenko                      Matej Arčon                         
Načelnica Oddelka za gospodarstvo                                                 ŽUPAN 
in gospodarske javne službe 
 
 
Matej Živec 
Svetovalec za gospodarske 
javne službe 
 

 


