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1. Poročilo o opravljenih investicijah v letu 2012  

Investicijska vlaganja in investicijsko vzdrževanje se je izvajala skladno z »Pogodbo o izvedbi investicij 

in opravljanju drugih storitev v pogojih notranjih razmerij. V sklopu novih investicij je bil izveden nov 

vodovod v Kromberku (Pod Školjem). Večja investicijsko vzdrževalna dela pa so bila: 

- Rekonstrukcija fekalne kanalizacije V Rožni dolini 

- Obnova vodovoda na Vipavski cesti v Rožni dolini 

- Obnova vodovoda na Preserjah 

- Nov kanalizacijski vod na območju šole v Grgarju 

- Dograditev vodovoda v Čepovanu 

- Vodovod Pod Školjem 

Glavne aktivnosti v letu 2012 so bile usmerjene v pridobitev Odločbe organa upravljanja o dodelitvi 

sredstev za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče  ( CČN Nova Gorica)«. V ta 

namen so bili na zahtevo takratne Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 

vključeni še predstavniki Evropske unije( svetovalna agencija imenovana JASPERS). JASPERS je 

partnerstvo med Evropsko komisijo (Generalni direktorat za regionalno politiko), Evropsko 

investicijsko banko (EIB ), Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD ) in nemško kreditno ustanovo 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW ). Je oblika tehnične pomoči za 12 držav članic EU, ki so se 

Evropski uniji pridružile leta 2004 in 2007. Pomaga jim pri pripravi večjih kakovostnih projektov, za 

katere lahko prejmejo sredstva evropskih skladov. 

Na njivo priporočilo je bilo potrebno izdelati novo študijo izvedljivosti. To študijo je JASPERS 23 maja 

2012 tudi dokončno potrdil. Sledile so aktivnosti v zvezi z potrditvijo vloge za dodelitev sredstev. S 

strani novega pristojnega  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) smo pridobili dne 

18.12.2012 o dodelitvi sredstev. 

Vzporedno z navedenimi aktivnostmi so zaključevali še razpisne dokumentacije za gradnje v sklopu 

tega projekta, ter pridobivali soglasja in upravna dovoljenja. Aktivno smo bili udeleženi tudi v 

Evropskem projektu »GOTRAWAMA«. Projekt je namenjen čezmejnemu sodelovanju in iskanju 

skupnih rešitev s področja voda. V projektu smo nosilci aktivnosti pri raziskovanju odlaganja in 

uporabe blata iz čistilnih naprav, ter uporabe prečiščene vode. 

Poleg glavnih aktivnosti za projekt »Čistilne naprave« smo sodelovali pri prevzemanju in 

zaključevanju projekta »Zaščita vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalcev z pitno vodo 

Vipavske doline Brd in Trnovsko Banjške planote«, pripravljali in načrtovali nove investicije in 

obnovitve obstoječe infrastrukture.  
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2. Predvidene aktivnosti za dokončanje in sanacijo infrastrukture v Prvačini 

Dosedanje aktivnosti na kanalizacijskem omrežju so potekale v glavnem v smeri ugotavljanja stanja in 

iskanja potencialno najcenejše rešitve. Izveden je bil pregled s kamero na praktično za celotnem 

izvedenem kanalizacijskem omrežju. Dokumentirani so TV pregledi kanalov P1, P, P2, P3, P4, P5, P6, 

P8; čas pregleda januar 2011 in P9, P10, P11, P12, P13, čas pregleda januar 2011; kanal P' in P14, čas 

pregleda september 2010. Pregledana in analizirana je bila še  sledeča dokumentacija: 

 Izgradnja kanalizacije za naselje Prvačina, I. etapa prve faze; št. projekta 49/2001 (4005); faza 

projekta PID in projekt za obratovanje in vzdrževanje; december 2003; izdelal Projekt d.d., Nova 

Gorica, 

 Kanalizacija Prvačina II. faza; faza projekta PID; št. pr. 4005; februar 2006; izdelal Projekt d.d., 

Nova Gorica, 

 Centralna čistilna naprava in kanalizacija Prvačina – Dornberk (3. faza); faza projekta PID,  št. pr. 

07_06, maj 2007; izdelal DETAJL d.o.o., Vipava. 

 Izvedeniško mnenje o obstoječem stanju kanalizacijskega sistema v naselju Prvačina in vzrokih za 

slabo delovanje  le-tega; sodni izvedenec mag. Miran Lozej; št. 400-06/2011, oktober 2011    

Na osnovi zaključkov izvedeniškega mnenja, ter pregleda projektne dokumentacije, ki je obravnavala 

problematiko predmetnega območja se je pripravila idejna rešitev, v kateri so bile obdelane možne 

rešitve za sanacijo kanalizacijskega omrežja. Za posamezne odseke kanalizacijskega sistema so 

predlagane variantne rešitve sanacije. V letu 2013 se je dokončala ureditev dveh črpališč in dela 

kanalizacije na najbolj poplavno ogroženem območju. Rekonstrukcija dograditev in sanacija se bo v 

največjem obsegu izvajala v letih 2014 in 2015. Letos nameravamo še urediti vhodno črpališče pred 

čistilno napravo.   

 

3. Aktivnosti v letu 2013 

V letošnjem letu na področju vodooskrbe potekajo največje aktivnosti na območju Trnovsko Banjške 

planote in Čepovana. Cilj je dograditi sekundarno omrežje in nanj priključiti čimveč uporabnikov. 

Na področju odpadnih voda smo izvajali predvsem rekonstrukcije vzdrževanje in dograditve 

obstoječega kanalizacijskega omrežja. Nova kanalizacija se je izvajala na območju Svete gore in v Ulici 

Strma pot. Poleg teh dveh investicij se je še delno uredil iztok obstoječih odplak na območju kajak 

centra in aktivnosti v zvezi z  izgradnjo centralne čistilne naprave, ter ostalih manjših naprav. 

Trenutno smo uspešno izvedli še razpis za čistilno napravo Lohke. Pričetek del je predviden za mesec 

november. 
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4. Plan za leto 2014 

Plan investicij za leto 2014 je zasnovan na osnovi realnih prihodkov in nabora prioritet. Prioriteta je 

izgradnja čistilne naprave z pripadajočo kanalizacijsko infrastrukturo. Za leto 2014 so predlagane 

sledeče aktivnosti: 

 

a. RAVNANJE Z ODPADNO VODO 

 

07067 Izdelava projektne dokumentacije (Ravnanje z odpadno vodo) Vrednost: 20.000,00 EUR 

Sredstva so namenjena za pripravo projektne in ostale dokumentacije za gradnjo fekalne kanalizacije 

in čistilnih naprav (IDZ, PGD, PZI, geodetski posnetki, presoje vplivov na okolje, idejne rešitve naselij 

Nova Gorica, Ozeljan, Šempas, Osek ipd. ter naselij na Trnovsko Banjški planoti). V okviru porabe 

sredstev v letu 2014 za pripravo projektne dokumentacije je predvidena tudi priprava projekta za 

izvedbo ČN Pralne vode Mrzlek. 

 

07149 Kanalizacija v Novi Gorici – iz naslova takse Vrednost: 160.000,00 EUR 

Sredstva so namenjena dograditvi in rekonstrukciji (zaradi dotrajanosti in poškodb) ter novogradnji 

delov-odsekov kanalizacijskega omrežja v mestu Nova Gorica. V letu 2014 je predvidena izvedba 

kanalizacije Grčna – 2. del, katere 1. del je bil izveden v letu 2013. 

 

07150 Kanalizacija Rožna dolina – iz naslova takse Vrednost: 50.000,00 EUR 

Sredstva so namenjena nadaljevanju dograjevanja in rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja na 

območju naselja Rožna dolina. 

 

07175 Centralna čistilna naprava Vrednost: 15.500.000,00 EUR 

Sredstva so namenjena gradnji primarne in sekundarne kanalizacije ter izgradnji Centralne čistilne 

naprave (CČN) Nova Gorica kapacitete 50.500 PE. Projekt je sofinanciran s strani Kohezijskega sklada 

in državnega proračuna. V projekt so poleg MO Nova Gorica (72% delež) vključene tudi občina 

Šempeter-Vrtojba in občina Miren-Kostanjevica. V okviru projekta se bo posodobilo kanalizacijsko 

omrežje do predvidene CČN Nova Gorica ter uredilo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 

v skladu z zakonskimi določbami s področja urejanja in varstva okolja. 

V letu 2012 je bila s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prejeta odločba o 

dodelitvi sredstev iz naslova Kohezijskega sklada. Leta 2013 se je izdelalo razpisno dokumentacijo za 

izvedbo del (gradnjo), speljalo postopke javnega naročanja (javne razpise) in do konca leta 2013 je 

predviden podpis pogodb z izbranimi izvajalci del in njihova uvedba v delo. V letu 2014 in 2015 se bo 

izvedlo vsa predvidena dela v okviru investicije. Glede na terminski plan je predviden zaključek 

investicije v letu 2015. 

V sklopu projekta se bo v Občini Nova Gorica izvajalo: 

- Kanalizacija v ulici Milojke Štrukelj 

- Kanalizacija v ulici Vinka Vodopivca 

- Dograditev obstoječega zadrževalnega bazena na Erjavčevi ulici 

- Rekonstrukcija razbremenilnih bazenov v Novi Gorici in Rožni dolini. 
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07214 Izgradnja male čistilne naprave in kanalizacije naselja Lohke – iz naslova takse  

  Vrednost: 190.000,00 EUR 

Sredstva so namenjena dokončanju izgradnje male čistilne naprave in kanalizacije naselja Lohke, 

katere izvedba se bo pričela predvidoma novembra 2013 in se bo zaključila predvidoma do konca 

aprila 2014. S tem bo zagotovljeno učinkovito odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 

naselja Lohke v skladu z zakonodajo. 

Začetna obremenitev bo zajemala obstoječi dotok onesnažene vode, kasneje je potrebna še izgradnja 

kanalizacije.  

 

 

07251 Kanalizacija Čepovan – iz naslova takse Vrednost: 310.000,00 EUR 

Sredstva so namenjena izgradnji fekalne kanalizacije, katere izvedba (odseki kanalizacije) ni vključena 

v investicijski projekt »Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo – ISO PRE«, ki je sofinanciran s strani 

ESRR. V letu 2014 se bo pričelo z izvedbo del, in sicer se bo izvedlo investicijo v izgradnjo 905 m 

gravitacijskih kanalov kanalizacijskega omrežja (skupaj z investicijskim projektom ISO-PRE 2.055 m) 

ter 1.244 m hišnih priključkov na kanalizacijsko omrežje in posledično na novo zgrajeno čistilno 

napravo Čepovan. Tako bodo imeli vsi prebivalci območja naselja Čepovan možnost priključitve na 

novo kanalizacijsko omrežje in posledično na novozgrajeno ČN. S tem bo zagotovljeno učinkovito 

odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju v skladu z zakonodajo. 

 

b. OSKRBA Z VODO 

 

07086 Izdelava projektne dokumentacije Vrednost: 20.000,00 EUR 

Sredstva so namenjena za pripravo projektne in ostale dokumentacije za izgradnjo manjših vaških 

vodovodov in rekonstrukcijo obstoječih, dotrajanih vodovodov (IDZ, PGD, PZI, geodetski posnetki, 

strokovne podlage, ureditev služnosti in idejne rešitve za vodovode). V okviru priprave projektne 

dokumentacije je v letu 2014 predvidena priprava dokumentacije za vodovod (povezovalni kanal) 

Kromberk-Ozeljan, da bo omogočen priklop vodovoda na območju naselja Ozeljan na Mrzlek, ter 

ustrezne dokumentacije za ureditev vodovodnega omrežja v okviru Kidričeve ulice. 

 

07104 Vodovod v Čepovanu Vrednost: 30.000,00 EUR 

Sredstva so namenjena dokončanju obnove vodovodnega omrežja (vodovoda) in ureditve priključkov 

ter merilnih mest na območju naselja Čepovan. Izvedba se bo pričela vzporedno z izgradnjo 

kanalizacijskega omrežja v naselju Čepovan. Na celotnem območju se bo v okviru celotnega projekta 

uredilo vodovodno omrežje, ki je sestavljeno iz 7 odsekov v skupni dolžini 1.787 m, ter hišnih 

priključkov v dolžini 1.052 m. Rekonstruiralo se bo tudi vodovodne cevi, ki povezujejo vodne izvire z 

rezervoarji in črpališčem, v skupni dolžini 795 m. Zaključek operacije je predviden do konca leta 2014. 

 

07160 Vodovod v Novi Gorici Vrednost: 50.000,00 EUR 

Sredstva so namenjena rekonstrukciji vodovodnega omrežja zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja 

in iztrošenosti obstoječega vodovodnega omrežja, in sicer so sredstva v letu 2014 namenjena za 

obnovo vodovoda na Cankarjevi ulici v Novi Gorici ter za izvedbo povezovalnega voda Gregorčičeva-

Kidričeva ulica. 
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07161 Vodovod Rožna Dolina Vrednost: 40.000,00 EUR 

Sredstva so namenjena sanaciji in rekonstrukciji vodovodnega omrežja na območju naselja Rožna 

dolina, in sicer na območju Stara Gora – Bolnica. 

 

07174 Vodovod Gradišče Vrednost: 32.000,00 EUR 

Sredstva so namenjena izvedbi sekundarnega voda na območju naselja Gradišče, ki trenutno še nima 

zagotovljene možnosti priklopa na javno vodovodno omrežje, ter s tem zagotoviti možnost 

priključitve vsem prebivalcev naselja Gradišče (tudi višje ležečih hiš) na javno vodovodno omrežje. Z 

izvedbo operacije se bo zagotovilo urejeno vodovodno omrežje celotnega naselja. 

 

07249 Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja na TB planoti Vrednost: 50.000,00 EUR 

Sredstva so namenjena dograditvi oz. opremljanju obstoječih vodovodov na Trnovsko Banjški planoti 

(Bitež, Zabrdo ipd.). Zaradi zagotovitve neoporečnosti čiste pitne vode je potrebno na manjših 

vodovodnih zajetjih urediti pripravo vode in obnoviti iztrošeno vodovodno omrežje. Gradnje 

vodovodnega omrežja, ki bodo zahtevale večja investicijska vlaganja, se bodo izvajale v kolikor bo 

zagotovljen priklop uporabnikov na omrežje. 

 

 


