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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 naslednji

SKLEP

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s predstavitvijo kohezijskega
projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica)« in
poteku izvajanja navedene investicije.

2.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 354-22/2007
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 354-22/2007-505
Nova Gorica, 27. januarja 2015
OBRAZLOŽITEV
Predstavitev kohezijskega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Soče (CČN Nova Gorica)« in potek njenega izvajanja
Medobčinski kohezijski investicijski projekt je okoljsko najpomembnejši in finančno
najzahtevnejši investicijski projekt dveh programskih obdobij. Začetek priprave
investicijskega projekta sega v leto 2007, fizična izvedba in finančno ter formalno
zaključevanje se zaključi s koncem leta 2015.
Ključni podatki o investicijskem projektu:
Splošen opis projekta z opisom namenov in ciljev projekta
Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica)« je
skupen projekt Mestne občine Nova Gorica, občine Šempeter–Vrtojba in občine Miren–
Kostanjevica.
Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica)«
zasleduje v prvi vrsti cilje, ki jih za področje odvajanja in čiščenja odpadne vode določa
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013
(OP ROPI) za razvojno prioriteto Varstvo okolja – področje voda. Navedeni cilji so za
področje voda podrobno razdelani v veljavnem Operativnem programu odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode. Nameni projekta, ki ga investitorji zasledujejo na
področju odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode, so sledeči:
 izpolnitev zakonskih obveznosti glede izvedbe komunalne infrastrukture,
 dodatno priključiti prebivalce na javni kanalizacijski sistem in s tem na čistilno
napravo,
 zmanjšati emisije v vode,
 izboljšati življenjske pogojev prebivalstva,
 izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev na obravnavanem območju.
 izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih
voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti
opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja
in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo;
 zmanjšanje vpliva na okolje (voda, tla);
 izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev.
Glavni upravičenci za infrastrukturo so gospodinjstva oz. prebivalci in gospodarstvo v
omenjenih občinah, in sicer v aglomeracijah, ki so večje od 2.000 PE, ter tudi tisti, ki so
že priključeni na kanalizacijo v drugih aglomeracijah, ki jih je mogoče z razumnimi stroški
priključiti na čistilno napravo.

V okviru projekta bo zgrajena centralna čistilna naprava Nova Gorica s kapaciteto 50.500
PE, kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti v skupni dolžini 18,739 km v občinah
Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica.
Po zaključku projekta bo dosežena predpisana vsaj 95% priključitev na javno kanalizacijo
in na čistilno napravo v aglomeraciji ID 1515 Kromberk (84% / 97%), ID 1033 Miren (25%
/ 96%), ID 1490 Vrtojba (69% / 97%) in ID 1492 Šempeter pri Gorici (57% / 98%), s ciljem
izgraditve ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na
območjih, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena
s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja
odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo in ciljem zmanjšanja vplivov na okolje.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 18.12.2012 potrdilo vlogo in izdalo
odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Soče (CČN Nova Gorica)«. To je bila osnova za objavo razpisov za izvedbo del. Vsi
razpisi potrebni za izvedbo projekta so bili leta 2013 objavljeni na Evropskem portalu.
Končni rezultat dela je bila sklenitev izvajalskih pogodb dne 27.12.2013 s pravnomočno
izbranimi izvajalci. S tem dejanjem je bil tudi izpolnjen pogoj vlade RS za umestitev
projekta v aktualno finančno perspektivo.
Na prošnjo pristojnih ministrstev smo v decembru 2013 pripravili novo vlogo za Finančni
prispevek iz kohezijskega sklada za velik projekt. Evropska komisija je v Bruslju 1.7.2014
sprejela sklep, da se projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN
Nova Gorica)«, ki je del operativnega programa »Razvoj okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007-2013 za strukturno pomoč iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj in Kohezijskega sklada potrdi. Občine udeleženke so si tako zagotovile
najvišjo možno stopnjo sofinanciranja.
Dne 03.12.2014 je bila že izvedena tudi kontrola na kraju samem s strani Ministrstva za
okolje in prostor RS. Iz končnega poročila, ki smo ga prejeli dne 12.01.2015 je razvidno,
da pristojni kontrolni organ ni imel pripomb na vodenje projekta, da niso bile ugotovljene
nepravilnosti in da nima korektivnih priporočil.
Vrednost projekta
Skupna investicijska vrednost projekta znaša 40.846.152 EUR brez DDV oziroma
49.832.306 EUR z DDV. Višina investicijskih del na območju Mestne občine Nova Gorica
znaša skupaj 23.682.991,40 EUR brez povračljivega DDV oz. DDV po 76.a členu ZDDV1.
Mestna občina Nova Gorica je nosilna občina petih pogodb, in sicer treh gradbenih
pogodb (OTV Francija, Kolektor Koling d.o.o., CPG d.d.), pogodbe za storitev inženirja
(Projekt d.d.) in informiranje in obveščanja javnosti (Erico d.o.o.).
Viri financiranja
Viri financiranja so zagotovljeni iz Kohezijskega sklada EU, državnega proračuna in
občinskih proračunov.
Podrobnejša predstavitev projekta in presek stanja na terenu je predstavljena v prilogi št.
1.

V prilogi je predstavljen kohezijski investicijski projekt v celoti s podrobneje
predstavljenimi posegi in objekti, ki so vezani na območje mestne občine oziroma pri
katerih kot sofinancer in solastnik sodeluje Mestna občina Nova Gorica. Priložena je
pregledna karta predstavitve lokacij posegov in objektov ter skladno z zahtevo svetnice

Tanje Pipan s 3. seje Mestnega sveta MONG Poročilo neodvisne svetovalne skupine
JASPERS, ki je sodelovala pri pripravi investicijskega projekta (svetovanje pri pripravi
analize stroškov in koristi).
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da poročila o
kohezijskem projektu (predstavitev in potek izvajanja) obravnava in sprejme
predloženi sklep.
Matej Arčon
ŽUPAN

Pripravila:
Andreja Trojar Lapanja
Vodja projektne pisarne

Mitja Gorjan
Odgovorni vodja projekta in koordinator

Priloge:
 Priloga1: »Predstavitev in informacija o investiciji v Projekt »Odvajanje in čiščenje
odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica)«, januar 2015 (poročilo
pooblaščenega koordinatorja projekta)
 Priloga 2: Planirane investicije financirane iz Kohezijskega sklada (pregledna
karta_1)
 Priloga 3: JASPERS Completion note for the project: 2011 27 SI WAT WAT Nova Gorica CWWTP, 23.5.2012 (poročilo neodvisne svetovalne skupine
JASPERS)

