
MESTNE STORITVE, JAVNO PODJETJE  
ZA UREJANJE MESTA, d.o.o., NOVA GORICA 

Trg Edvarda Kardelja 1 
5000 Nova Gorica 

ID za DDV: SI69962529 
tel.: 05/338-38-50, e-naslov: nada@mestne-storitve.si 

 
 
 
Naziv postopka:  
IZDAJA DOVOLJENJA ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE 
 
Opis postopka:  
Stranka vloži na Mestne storitve, javno podjetje, d.o.o., Nova Gorica vlogo (obrazec na spletni strani 
www.mestne-storitve.si) za izdajo dovoljenja za uporabo javne površine. 
 
Zakonodaja: 
Pravilnik o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin za obremenjevanje nepremičnin v lasti Mestne 
občine Nova Gorica ter o višini odškodnin za uporabo javnih površin na območju Mestne občine Nova 
Gorica (Ul. RS št. 20/2011). 
 
Vsebina vloge: 

- točni podatki vlagatelja (naziv, naslov) 
- davčna številka oz. identifikacijska številka za DDV 
- datum, lokacijo, skupno površino in namen uporabe javne površine (program) 
- odgovorno in kontaktno osebo s telefonsko številko, elektronski naslov 
- podatek o priklopu na elektriko, predvideno moč  
- žig in podpis vlagatelja  

 
Rok za oddajo vloge: 
Vlogo je potrebno vložiti 30 dni pred uporabo javne površine.  
 
Stroški:  

- strošek izdaje dovoljenja 17,75 € + 22 % DDV = 21,66 €    
- odškodnina za uporabo javne površine v skladu s Pravilnikom o višini odškodnin za uporabo javnih površin na območju 

Mestne občine Nova Gorica 
- strošek elektrike (mali paket) priklop – odklop na elektro omarico, začasno elektrosoglasje, predvidena poraba 80,00 € + 

22 % DDV = 97,60 €   oz.  POZOR! Strošek ne vključuje storitve razvlečenja kablov po prireditvenem prostoru.  
- strošek elektrike (velik paket) priklop – odklop na elektro omarico, začasno elektrosoglasje, predvidena poraba 230,00 € 

+ 22% DDV= 280,60 €  POZOR! Strošek ne vključuje storitve razvlečenja kablov po prireditvenem prostoru.  
- najem elektroomarice (gradbiščna omarica) v primeru, da prireditev traja dlje kot en dan, in sicer:  

* od 2 – 5 dni : 8,00 EUR/dan + 22 % ddv = 9,76 EUR 
        * od 6 – 15 dni : 7,00 EUR/dan + 22 % ddv =  8,54 EUR 
        * od 16 – 30 dni : 6,00 EUR/dan + 22 % ddv = 7,32 EUR 
        * od 31 dni in več : 5,00 EUR/dan + 22 % ddv = 6,10 EUR 
         
 

Uradne ure za stranke: 
PON, TOR, SRE, ČET, PET   8:30 – 11:00 
SRE                                        13:30 – 16:00  
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Postopek za javne prireditve (shode) – osnovne informacije : 

1. Pisna obvestitev lokalne skupnosti o prireditvi – Mestna občina Nova Gorica; 1. nadstropje, soba 36; tel. 05/33-50-123; kopijo 
vloge za izdajo dovoljenja za uporabo javne površine predložite v potrditev; 

2. Dovoljenje za čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom na Mestni občini Nova Gorica, 1. nadstropje, soba 34; tel. 33-50-143; 
obrazec dobi stranka v pisarni ali na www.nova-gorica.si (postopki in obrazci – dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev 
okolja s hrupom); 

3. Dovoljenje za zaporo občinske ceste. Če je zaradi prireditve potrebno omejiti, preusmeriti ali prepovedati promet, Mestna 
občina Nova Gorica, 1. nadstropje, soba 31, tel. 33-50-137; obrazec dobi stranka v pisarni ali na www.nova-gorica.si (postopki 
in obrazci – dovoljenje za popolno ali delno zaporo ceste); 

4. Prijava javne prireditve Policiji Nova Gorica tel. 05/303-44-00 najmanj 5 dni pred prireditvijo na obr. 0,3 (knjigarna) 
5. Dovoljenje za prireditev oz. shod na Upravni enoti Nova Gorica najmanj 10 dni pred prireditvijo, II.nadstropje, soba 3,  

tel. 05/33-06-150, 05/33-06-100 (le v primerih, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih, 13. čl.) 


