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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 
naslednji  
 
 
 
 

S K L E P  
 
 
 

1.  
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica daje soglasje k spremembi Dogovora št. 478-
169/2007 z dne 20.7.2007, sklenjenega med Mestno občino Nova Gorica in Gratel d.o.o., 
Skorba 40, Ptuj tako, da se besedilo druge alineje 2. točke: 
»- investitor se zaveže zgraditi kabelsko kanalizacijo v prenosnih in distribucijskih 
komunikacijskih omrežjih in pokriti celotno območje MONG z optičnim ali WIMAX ali 
UMTS omrežjem najkasneje do konca leta 2010,«  črta. 
 
 

2.  
 
Mestna občina Nova Gorica bo za izvedbo sklepa iz prejšnje točke z Gratel d.o.o. sklenila 
aneks k služnostni pogodbi št. 478-169/2007 z dne 31.8.2007.  
 
 

3. 
 
Ta sklep začne veljati takoj.  
 
 
 
Številka: 478-169/2007 
Nova Gorica,    

  
Matej Arčon 
    ŽUPAN 

 



 

 

 
Številka: 478-169/2007-33 
Nova Gorica, 22. junija 2012  
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 
 
V letu 2007 je bil s podjetjem Gratel d.o.o., Skorba 40, 2251 Ptuj sklenjen dogovor za 
izgradnjo sekundarne kabelske kanalizacije na območju Mestne občine Nova Gorica. 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na seji 19. aprila 2007 podprl izgradnjo 
kabelske kanalizacije – SKK na območju Mestne občine Nova Gorica in soglašal s 
sklenitvijo služnostne pogodbe skladno z bistvenimi določili Dogovora št. 478-169/2007. 
 
Služnostna pogodba, ki je bila sklenjena dne 31.8.2007 tudi dejansko povzema določila 
Dogovora. Gratel d.o.o. se je z njo zavezal zgraditi kabelsko kanalizacijo v prenosnih in 
distribucijskih komunikacijskih omrežjih na območju mesta Nova Gorica najkasneje do 
konca leta 2008 in pokriti celotno območje Mestne občine Nova Gorica z optičnim ali 
WIMAX ali UMTS omrežjem najkasneje do konca leta 2010. Čeprav je bilo v služnostni 
pogodbi predvideno, da se celotno območje občine opremi s širokopasovnim omrežjem, 
pa je bila služnostna pravica ustanovljena le na zemljiščih v Novi Gorici, Solkanu in 
Kromberku in le zanje tudi plačana odškodnina. 
Gratel d.o.o. je odškodnino za služnost za obremenjena zemljišča na območju mesta 
Nova Gorica ter naselij Solkan in Kromberk plačal v višini 184.281,41 EUR (brez DDV), 
ravno tako je bil za zavarovanje in za dobro izvedbo del izgradnje kabelske kanalizacije 
dolžan dostaviti Mestni občini Nova Gorica bančno garancijo. 
 
Gratel d.o.o. je bil zaradi neugodnih gospodarskih razmer in zaostrenih pogojev 
poslovanja prisiljen z deli prekiniti, tako da mu ni uspelo izvesti vseh del skladno z 
dogovorom oz. služnostno pogodbo, ampak je zgradil kabelsko kanalizacijo samo v delu 
mesta Nova Gorica ter delu naselij Solkan in Kromberk. Ima pa interes, da se investicija v 
tem delu zaključi, zato želimo, da se z aneksom k služnostni pogodbi ustrezno uredi 
njegove obveznosti, določi nov rok izvedbe, predložitev bančne garancije za zavarovanje 
in dobro izvedbo del, itd.  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi sklep 
obravnava in sprejme.  

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


