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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS št. 13/12, 18/17 
in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ____________ sprejel 
 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1. 
 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s Pregledom stanja projekta 
izgradnje kanalizacije Branik in oceno potrebnega časa in finančnih sredstev za 
dokončanje izgradnje. 
  
 

2. 
 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
 
Številka: 354-173/2020     dr. Klemen Miklavič 
Nova Gorica,                 ŽUPAN 



 

 
 
Številka: 354-173/2020-2 
Nova Gorica, 15. januarja 2021 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Pri obravnavi Končnega poročila o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 
07.084 – Izgradnja kanalizacije Branik in nad proračunsko postavko 07.242 – Izgradnja 
ČN Branik 
na seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica dne 15. 10. 2020 je bil sprejet sklep, 
da občinska uprava pripravi terminski in finančni plan dokončanja že začetih investicij ter 
o odpravljanju nepravilnosti navedenih v poročilu Nadzornega odbora Mestne občine 
Nova Gorica ( v nadaljevanju: NO MONG). Gradivo, ki zajema oceno potrebnega časa in 
višine finančnih sredstev za dokončanje kanalizacije v Braniku je v prilogi. 
 
V zvezi s predlogi NO MONG odgovarjamo, da bomo pristopili k posodobitvi 
Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, saj so se 
konec leta 2019  spremenila območja aglomeracij oziroma tudi njihovo število, kar 
zahteva določene korekcije obstoječega Operativnega programa. 
 
Glede dokončanja oz. izgradnje kanalizacije v neopremljenih aglomeracijah 
pojasnjujemo, da bi občina potrebovala znaten vir finančnih sredstev, in sicer po 
izračunih v višini 25 mio evrov, da bi kanalizacijo zgradila oz. dokončala v aglomeracijah 
na območjih naslednjih naselij: 

 Šempas, Ozeljan, Osek, Vitovlje  
 Branik - dokončanje omrežja, Preserje, Vrh 
 Gradišče nad Prvačino 
 Zalošče 
 Dornberk - dokončanje omrežja (Draga, Čuklje) 
 Trnovo 
 Čepovan 
 Banjšice - Lohke 
 Saksid  
 Sp. Branica 
 Loke in Breg v Kromberku  

Ker se zavedamo, da bo nemogoče zagotoviti dovolj lastnih sredstev, da bi te 
aglomeracije opremili, je Mestna občina Nova Gorica v avgustu 2020 pripravila predlog 
za sofinanciranje s kohezijskimi sredstvi – COVID sredstva v okviru Nacionalnega načrta, 
v katerega je vključila tudi izgradnjo kanalizacijskega omrežja v navedenih naseljih. 
 
Ravno tako se zavedamo, da je nujno urediti vse potrebno za predajo zgrajene 
kanalizacije v Braniku v upravljanje izvajalcu javne službe, čeprav bo to zahtevalo svoj 
čas, saj je za posamezne odseke potrebno predhodno urediti geodetske odmere in 
zemljiškoknjižno stanje ter novelirati projektno dokumentacijo, ponovno pridobiti 
gradbeno in nato še uporabno dovoljenje. 
 
Glede sodelovanja Mestne občine Nova Gorica in Vodovodi in kanalizacija, d.d. pri 
vodenju projektov oz. investicij pa je občinska uprava mnenja, da je sodelovanje korektno 



 

in transparentno ter da ne prihaja do težav z vključevanjem javnega podjetja, saj javno 
podjetje vodi praktično vse investicije, ki so predvidene v proračunu in ravno tako skrbi za 
investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture, o poteku izvajanja pa lastnika infrastrukture 
sproti in redno seznanja. 
 
Zavedajoč se torej, da je potrebno v Mestni občini Nova Gorica opremiti zgoraj navedena 
naselja s kanalizacijo in zgraditi še kar nekaj kilometrov omrežja, pa ne gre pozabiti, da 
imamo v občini 430 km že zgrajenega vodovodnega omrežja skupaj s priključki in 274 km 
kanalizacijskega omrežja, ob predpostavki predvidene amortizacijske dobe, bolje 
življenjske dobe, pa lahko izračunamo, koliko km omrežja bi morali letno obnoviti ter 
kolikšen del sredstev bi morali za to nameniti. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da gradivo obravnava in 
sprejme predlagani sklep.  
 
 
 
Martina Remec Pečenko                 dr. Klemen Miklavič 
Vodja Oddelka za gospodarstvo      ŽUPAN 
in gospodarske javne službe 
 
 
Jasna Kovšca 
Višja svetovalka za gospodarske 
javne službe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: Pregled stanja projekta izgradnje kanalizacije Branik z oceno potrebnega časa in  
finančnih sredstev  za dokončanje izgradnje 

 


