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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS št. 13/2012) 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 2012 in s planom investicij v vodovodno in kanalizacijsko 
infrastrukturo ter čistilne naprave v Mestni občini Nova Gorica za leto 2014. 
 
 
 

2. 
 
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
  
Številka: 309-3/2013       Matej Arčon 
Nova Gorica,            ŽUPAN 



 

 
Številka: 309-3/2013-7 
Nova Gorica, 12. novembra 2013 
 
 

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 in Renče - Vogrsko solastnica javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova 
Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. Junija 1B, 5000 Nova Gorica. 
 
Mestni občini Nova Gorica je skladno s 23. alinejo drugega odstavka 19. člena Statuta 
Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) javno podjetje posredovalo letno 
poročilo za leto 2012. Predmetni dokumenti so v prilogi.  
 
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 2012 izvajala predvsem gospodarski javni službi: oskrbo z vodo in 
odvajanje komunalnih in meteornih voda, v nekaj manjšem obsegu pa tudi čiščenje 
odplak. Obenem je družba opravljala še različne storitve fizičnim in pravnim osebam. 
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 2012 imelo 76 zaposlenih ter je imelo v preteklem letu 
33.880,97 € dobička. 
 
Javno podjetje nadaljuje z rekonstrukcijami posameznih dotrajanih odsekov vodovodnega 
in kanalizacijskega omrežja oziroma dograjuje posamezne še ne zgrajene odseke na 
območju mestne občine kot izhaja iz priloženega poročila. V zadnjih letih se kot glavni 
projekt na področju dela javnega podjetja izpostavlja izgradnja centralne čistilne naprave. 
V prihodnjih dveh letih se planira izvedba potrebnih ukrepov za zagon ČN Prvačina,  
 
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 

 


