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         Skrajšani postopek 
Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11-ORZGJS40), 29. in 61. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl. US, 16. člen Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 
109/10, 48/12, 36/14-odl. US in 46/15), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, 
št. 29/11-ZP-1-UPB8, 21/13, 111/13, 24/14-odl. US, 92/14-odl. US, 32/16 in 15/17-odl. 
USi), 3. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 68/07, 48/12 in 28/13, 52/13), 19. člena Statuta Mestne občine Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17) ter v skladu z določili Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na ___  
seji dne ___________sprejel 
 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne 

gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne 
občine Nova Gorica 

 
 

1. člen 
 

V Odloku 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) se  drugi odstavek 39. člena spremeni, tako da se glasi: 

 
 
»(2) Za izvajanje javne službe iz 1. člena tega odloka se podelita dve ločeni koncesiji: 

a) koncesija za izvajanje javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju 
Mestne občine Nova Gorica zunaj mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Kromberk, 
Rožna Dolina in Pristava, 

b) koncesija za izvajanje javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju 
Mestne občine Nova Gorica v mestu Nova Gorica in naseljih Solkan, Kromberk, 
Rožna Dolina in Pristava.« 

 
 

2. člen 
 
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi. 
 
 
 
Številka: 354-118/2009 
Nova Gorica,   
                Matej Arčon 
                                                                                          ŽUPAN 
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Številka:354-118/2009-6 
Nova Gorica, 12. septembra 2017 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

 
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembah in 

dopolnitvah odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova 
Gorica 

 
Izvajanje javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova 
Gorica zunaj naselij Nova Gorica, Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava se izvaja   
na podlagi koncesijske pogodbe, ki je bila sklenjena dne 17.6.2016 za obdobje 5 let. 
 
S 1. 1.  2018 poteče veljavnost koncesije za vzdrževanje cest v zgoraj navedenih naseljih, 
ki je bila podeljena skupaj s koncesijo urejanja in čiščenja javnih površin v mestu. 
 
Ker ni potrebno, da se koncesiji za ti dve javni službi razpisujeta kot enotno koncesijsko 
razmerje, predlagamo spremembo odloka na način, da ju bo mogoče podeliti tudi ločeno. 
 
 
  2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
 
S spremembo odloka želimo v ta odlok vključiti tudi celoten postopek za podelitev koncesije 
vzdrževanja občinskih javnih cest za območje mesta Nova Gorica in naselja Solkan, 
Kromberk, Rožna Dolina in Pristava ter pripraviti ustrezno in zakonito pravno podlago za 
pripravo javnega razpisa za izbor koncesionarja 
 
 

3. Pravne podlage za sprejem odloka: 
 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl. US in 46/15),) 
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 

127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11-ORZGJS40) 
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 
- Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17) 

 
 

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 
S spremembo odloka bo podana možnost za samostojno podelitev koncesije za 
vzdrževanje cest na območju mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Kromberk, Rožna 
Dolina in Pristava. 
 

5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 
Sprejem odloka kot tak ne bo povzročil dodatnih materialnih obveznosti za mestno  občino. 
Osnova za nastanek le teh je poleg sklenjene koncesijske pogodbe tudi na mestnem svetu 
potrjen letni program za izvajanje gospodarske javne službe. 
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Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi odlok 
obravnava in sprejme. 
 

 

Pripravila:          
Martina Remec Pečenko 
Vodja Oddelka za gospodarstvo                                               Matej Arčon 
in gospodarske javne službe                                                         ŽUPAN 
 

 

Marjan Jug 
Višji svetovalec za gospodarske 
javne službe 
 




