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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 
 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 

1. 
 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil z letnim poročilom o delu Javnega 
podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 
Nova Gorica za leto 2014. 
 
 

2. 
 
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
 
Številka: 309-3/2015       Matej Arčon 
Nova Gorica,           ŽUPAN 



 

 
Številka: 309-3/2015-5 
Nova Gorica, 15.oktober 2015 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 
Mestna občina Nova Gorica je skupaj z občinami Brda, Miren – Kostanjevica, Šempeter – 
Vrtojba, Renče - Vogrsko in Ajdovščina solastnica javnega podjetja Vodovodi in 
kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. Junija 1B, 5000 Nova Gorica. 
 
Javno podjetje je posredovalo letno poročilo za leto 2014, ki je predloženo Mestnemu 
svetu, da se, skladno s 23. alinejo drugega odstavka 19. člena Statuta Mestne občine 
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) z njim seznani.  
 
Primarna naloga javnega podjetja je izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb: 

 oskrbe s pitno vodo, 

 odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. 
 
Družba je v letu 2014 izvajala predvsem dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter odvajanja 
komunalne in padavinske odpadne vode, v nekoliko manjšem obsegu pa tudi dejavnost 
čiščenja odpadne vode. Obenem je podjetje del prihodkov ustvarila neposredno na trgu z 
opravljanjem storitev za različne fizične in pravne osebe. Stroški in prihodki v zvezi s temi 
storitvami se spremljajo posebej in se ne obravnavajo kot opravljanje gospodarskih javnih 
služb, temveč kot opravljanje drugih dejavnosti. 
 
Javno podjetje je konec leta 2014 imelo 77 zaposlenih ter je imelo v preteklem letu 
48.281 € dobička.  
 
V preteklem letu je bil ključen projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Soče«, v sklopu katerega so bili, poleg projekta izgradnje centralne čistilne naprave, 
izvedeni tudi posegi na kanalizacijskem sistemu na območju mesta in primestnih naselij.  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženo gradivo 
obravnava ter sprejme predlagani sklep. 
 
Martina Remec Pečenko      Matej Arčon 
Načelnica Oddelka za gospodarstvo        ŽUPAN 
in gospodarske javne službe 
 
 
 
Matej Živec 
Svetovalec za gospodarske 
javne službe 

 
 
 
PRILOGE: - Letno poročilo Javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. 
za leto 2014 




