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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 
18/17) in 8. alineje 13. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalna 
energetika d. o. o. (Uradni list RS, št. 38/12) 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 Javnega 
podjetja Komunalna Energetika Nova Gorica d.o.o., Sedejeva ulica 7, 5000 Nova Gorica 
za leto 2016 z datumom marec 2017. 
 
 

2. 
 
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
 
Številka: 309-1/2017       Matej Arčon 
Nova Gorica,           ŽUPAN 



 

Številka: 309-1/2017-2 
Nova Gorica, 4. septembra 2017 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

Mestna občina Nova Gorica je ustanoviteljica Javnega podjetja Komunalna Energetika 
Nova Gorica d.o.o., Sedejeva ulica 7, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: javno podjetje). 
 

Javno podjetje je posredovalo revidirano letno poročilo za leto 2016, 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, 18/17) ter 8. alinejo 13. člena Odloka 
ustanovitvi Javnega podjetja Komunalna energetika d. o. o. (Uradni list RS, št. 38/12) z 
njim seznani oziroma ga obravnava. Predmetni dokumenti so v prilogi.  
 

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1982. V letu 1994 se je podjetje v skladu z Zakonom o 
gospodarskih družbah in Zakonom o gospodarskih javnih službah preoblikovalo v javno 
podjetje in sicer kot družba z omejeno odgovornostjo. Mestna občina Nova Gorica je 
ustanovitelj in 100% lastnik javnega podjetja. Javno podjetje je bilo ustanovljeno z 
namenom opravljanja izbirne gospodarske javne službe oskrba s toplotno energijo iz 
lokalnega omrežja. 
 

Javno podjetja ogreva 77 stanovanjskih blokov s 3.007 stanovanji s skupno ogrevalno 
površino 173.329,42 m2 in skupno obračunsko priključno močjo 13.704 kW ter 222 enot 
poslovnih prostorov in ustanov s skupno obračunsko priključno močjo 8.470 kW. Javno 
podjetje upravlja s toplovodnim in vročevodnim omrežjem v skupni dolžini 9,36 km ter 
centralno kotlovnico na Sedejevi ulici in manjšo kotlovnico, ki se nahaja v ulici Marija 
Kogoja. 
 

Javno podjetje je v letu 2016 skupno prodalo 17.460 MWh toplotne energije, kar je za 5 
% več kot leto poprej. Podjetje je na dan 31.12.2016 imelo 14 zaposlenih. Letni strošek 
ogrevanja za stanovanje je leta 2016 v povprečju znašal 380,55 € z DDV.  
 

Nadzorni svet javnega podjetja je na seji dne 27.6.2017 potrdil in sprejel predloženo 
poročilo. 
 

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženo Letno 
poročilo Javnega podjetja Komunalna Energetika Nova Gorica d.o.o. za leto 2016 
obravnava ter sprejme predlagani sklep. 
 

Martina Remec Pečenko      Matej Arčon 
Vodja Oddelka za gospodarstvo          ŽUPAN 
in gospodarske javne službe 
 
 

Matej Živec 
Svetovalec za gospodarske 
javne službe 
 
 

PRILOGE:  
- Letno poročilo Javnega podjetja Komunalna Energetika Nova Gorica d.o.o. za leto 

2016, marec 2017 
- Poročilo za ustanovitelja, Nova Gorica 27.06.2017 




