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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica(Uradne objave, št. 6/02,25/02
in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
sprejel naslednji

SKLEP

1.

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejme Koncesijsko pogodbo o izvajanju izbirne
gospodarske javne službe mestnega prometa sklenjeno med Mestno občino Nova Gorica
in Občino Šempeter-Vrtojba kot koncedentoma in AVRIGOM d.d., Nova Gorica kot
koncesionarjem.
2.
Ta sklep velja takoj.
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OBRAZLOŽITEV
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica in Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sta
dne 1.3.2007 sprejela Odlok o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega
prometa (v nadalj. Odlok), ki se izvaja kot izbirna lokalna gospodarska javna služba s
podeljevanjem koncesije za dobo največ 7 let. Javni mestni promet se izvaja na območju
mest Nova Gorica, Šempeter pri Gorici in primestnih naseljih. Na podlagi Odloka je bil v
Uradnem listu RS objavljen Javni razpis za oddajo koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe javnega mestnega prometa. Na razpis se je kot edini ponudnik prijavil
AVRIGO d.d., Nova Gorica. Strokovna komisija je prijavo pregledala in ugotovila, da je
prijava popolna in da ponudnik izpolnjuje vse pogoje iz razpisa. V 26.čl. Odloka je
določeno, da v primeru, da je na razpis prispela le ena pravilna in popolna ponudba, sme
naročnik skleniti pogodbo z edinim ponudnikom.
V postopku pogajanj med predstavniki Mestne občine Nova Gorica, občine Šempeter –
Vrtojba in Avriga, d.d., Nova Gorica je slednji ponudil znižanje v ponudbi navedene
cene/km v višini 2,158 EUR/KM za 3%, kar znese 2,093 EUR/KM.
Skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah in Odlokom se koncesijsko razmerje
med koncedentom in koncesionarjem uredi s koncesijsko pogodbo po izdaji upravne
odločbe o izbiri koncesionarja. Odločba je bila izdana 5.6.2007. Vsebina koncesijske
pogodbe je določena z zakonom in Odlokom. Tako je s predlagano koncesijsko pogodbo
med drugim določeno glede predmeta in območja izvajanja koncesije, uporabnikov,
pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, splošne pogoje za izvajanje koncesije,
začetek in čas trajanja koncesije, obveznosti koncesionarja, odgovornost, finančne
obveznosti, prenehanje koncesijskega razmerja.
V skladu z 29.čl. Odloka skleneta koncesijsko pogodbo v imenu koncedentov župana po
predhodnem sprejetju na svetih obeh občin.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam , da predloženi sklep
obravnava in sprejme.
Pripravili:
Stojan Vičič, v.d.
načelnika Oddelka za infrast. in gosp.
javne službe
Vojko Turk
svetovalec za gospodarske javne
službe
Krasomila Birsa
svetovalka za pravne zadeve
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