Gradivo k 3. točki dnevnega reda
Številka: 410-13/2021-1
Šempeter pri Gorici, 8. 12. 2021

Odpis terjatev

Gradivo za 29. sejo občinskega sveta, ki bo dne 16. 12. 2021

str. 1

OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
OBRAZLOŽITEV: ODPIS TERJATEV
Občinska uprava Občinskemu svetu predlaga odpis naslednje terjatve:
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d. d., Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica
Znesek brez DDV: 86.246,67 EUR
oziroma
Znesek z DDV: 105.220,94 EUR
Občina Šempeter – Vrtojba je dne 9.11.2017 začela pravdni postopek zoper družbo Vodovodi
in kanalizacija d.d. za sklenitev aneksa št. 1 k pogodbi o poslovnem najemu javne
infrastrukture in izvajanju GJS ter za plačilo terjatve v višini 105.220,94 EUR.
Terjatev (račun št. RA17-0340 z dne 26.10.2017) predstavlja poračun razlike med obračunano
amortizacijo in s sklepom (sklep št. 01101-12/2017-11 z dne 22.6.2017) na novo določeno
najemnino za komunalno infrastrukturo v lasti Občine za obdobje od 1.7.2027 do 31.10.2017.
Dne 23. septembra je Občina prejela sodbo v imenu ljudstva s strani Višjega sodišča v Kopru
s katerim je tožbeni zahtevek v celoti zavrnilo.
39. člen ZDDV-1 določa, da lahko davčni zavezanec na podlagi pravnomočnega sklepa
sodišča o ustavitvi izvršilnega sredstva popravi že obračunani in plačani DDV. Vrednost DDV
znaša 18.974,27 EUR, vrednost zaračunane storitve, ki je predmet odpisa terjatve pa znaša
86.246,67.

Občinskemu svetu Občine Šempeter-Vrtojba predlagamo, da predloženi sklep obravnava in
sprejme.

mag. Milan Turk
župan
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/2018) je Občinski
svet Občine Šempeter–Vrtojba na __. redni seji dne __________ sprejel naslednji

SKLEP

1.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na podlagi predloga občinske uprave odpiše
naslednjo terjatev:
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d. d., Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica
Znesek brez DDV: 86.246,67 EUR
oziroma
Znesek z DDV: 105.220,94 EUR

Številka: ____________________
Šempeter pri Gorici, ______________________
mag. Milan Turk
župan
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