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Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod in koordinator naložbe v
centralno čistilno napravo javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica občino toži za plačilo
stroškov poskusnega obratovanja centralne čistilne naprave v Vrtojbi v letu 2017.
Občine soinvestitorke smo bile stroške poskusnega obratovanja čistilne naprave dolžne plačati
skladno s Pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi operacije »Odvajanje in čiščenje odpadne
vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica)«, ki smo jo sklenile 14. 4. 2014.
Ista pogodba določa, da koordinator po pridobitvi uporabnega dovoljenja zapisniško preda
posamezno zgrajeno infrastrukturo občinam, ki jo aktivirajo v svojih evidencah osnovnih sredstev. Po
pridobitvi uporabnega dovoljenja in aktivaciji občina infrastrukturo preda v najem izvajalcu javne
službe.
Uporabno dovoljenje za čistilno napravo v Vrtojbi je bilo pridobljeno v mesecu januarju 2017. Do
takrat (vse leto 2016) je Občina Šempeter - Vrtojba redno poravnavala stroške poskusnega
obratovanja čistilne naprave. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja pa ocenjujemo, da občina ni imela
več pravne podlage, da bi stroške poskusnega obratovanja poravnavala, saj ni šlo več za poskusno
obratovanje, pač pa normalno obratovanje čistilne naprave, ki ga je potrebno zaračunati
uporabnikom storitev gospodarske javne službe.
Stroške obratovanja čistilne naprave je med 1. 1. 2017 in 30. 6. 2017 nosil izvajalec javne službe.
Z izvajalcem javne službe je občina dosegla poravnavo. Ta v svoji 5. točki določa, da se sklepa pod
odložnim pogojem, da jo do dne 28. 2. 2020 potrdi Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba.
Potrditev na občinskem svetu je potrebna zato, ker poravnava vsebuje zavezo občine, da bo stroške
poskusnega obratovanja v letu 2017 vključila v ceno storitev gospodarske javne službe s posebnim
poračunom, ki ga bo z elaboratom predlagal izvajalec javne službe. Ceno storitev gospodarskih javnih
služb skladno s predpisi določa občinski svet.
Občinskemu svetu predlagam, da poravnavo obravnava in jo potrdi.

mag. Milan Turk
župan
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Ur.l. RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine
Šempeter - Vrtojba na ……..seji, ……….. sprejel naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba potrjuje sodno poravnavo med Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d. in Občino Šempeter - Vrtojba v pravdni zadevi Pg 73/2019 z dne 18. 12. 2019.

Številka: ________________
Šempeter pri Gorici, dne _______________

mag. Milan Turk
župan
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