Občina Pivka

20. seja občinskega sveta

Gradivo k točki 8
Sklep o soglasju
k sodni poravnavi glede prenosa pogodbenega razmerja za projekt
gradnje Odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v
občini Pivka, na novega zasebnega partnerja

Gradivo pripravil: Boštjan Glažar
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OBČINA PIVKA
Župan
Kolodvorska 5,
6257 Pivka
Datum: 20.03.2018
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE PIVKA

ZADEVA:

Sklep o soglasju k sodni poravnavi glede prenosa pogodbenega
razmerja za projekt gradnje Odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v Občini Pivka, na novega zasebnega partnerja

PRAVNE PODLAGE:
• Statut Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01,110/05, 52/07, 54/10 in
111/13)
OBRAZLOŽITEV
Občina Pivka je v letu 2010 sklenila Pogodbo o gradnji odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v Občini Pivka (v nadaljevanju: OŠOEK Pivka), z zasebnim
partnerjem Igorjem Kajtno s.p., Koreninova ulica 12a, 1000 Ljubljana, ki je omrežje v večji
meri tudi zgradil.
Zaradi neizpolnitve vseh pogodbenih obveznosti in nedokončanja projekta izgradnje omrežja,
je Občina Pivka v letu 2015 vložila tožbo za prekinitev pogodb, na osnovi katere bi bilo
mogoče v prihodnje poiskati novega zasebnega partnerja.
Na osnovi izkazanega interesa za vstop v pogodbeno partnerstvo s strani podjetja GVO
d.o.o. in v izogib dolgotrajnim sodnim postopkom, sta Občina Pivka in zasebni partner Igor
Kajtna s.p. sodišču predlagala, da se postopek zaključi s sodno poravnavo, s katero se
pogodbeno razmerje z dosedanjega zasebnega partnerja, prenese na novega zasebnega
partnerja podjetje GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o.
Za potrebe sklenitve sodne poravnave v okviru sodnega spora, ki teče pod opr. št. VII Pg
3308/2015 pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, so vse tri pogodbene stranke sklenile
Pogodbo o prenosu pogodbenega razmerja, na osnovi pogodb št. BG-G—01/09-01 in BGG—01/09-02 na novega zasebnega partnerja, h kateri mora skladno s tč. z.) 1. čl. predmetne
pogodbe, podati soglasje še Občinski svet Občine Pivka.
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S sklenitvijo Pogodbe o prenosu pogodbenega razmerja na novega zasebnega partnerja, ta
prevzema vse pravice in obveznosti dosedanjega zasebnega partnerja v projektu javnozasebnega partnerstva za gradnjo OŠOEK Pivka.
Skladno s 13. čl. Pogodbe o prenosu pogodbenega razmerja na novega zasebnega
partnerja in dogovorom na glavni obravnavi na Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 15.3.2018,
je sodna poravnava veljavna, v kolikor v roku 3 mesecev, k njeni sklenitvi poda soglasje v
obliki sklepa Občinski svet Občine Pivka, kot je to določeno z alinejo z) 1. člena te Pogodbe,
poravnava pa se tako uveljavi z dnem sklepa Občinskega sveta Občine Pivka.
Občina Pivka se zaveže o sprejemu odločitve Občinskega sveta, obvestiti sodišče in obe
nasprotni stranki sodne poravnave.

Župan:
Robert Smrdelj, inž.

Priloga:
Pogodba o prenosu pogodbenega razmerja, na osnovi pogodb št. BG-G—01/09-01 in BGG—01/09-02 na novega zasebnega partnerja

_________________________________________________________________________
8-3

Občina Pivka

20. seja občinskega sveta

OBČINA PIVKA
OBČINSKI SVET

(predlog)

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05,
52/07, 54/10 in 111/13, je Občinski svet Občine Pivka na svoji _____ seji sprejel sledeč

SKLEP

1. člen
Občinski svet Občine Pivka soglaša s sklenitvijo sodne poravnave v okviru katere se sklepa
Pogodba o prenosu pogodbenega razmerja, na osnovi pogodb št. BG-G—01/09-01 in BGG—01/09-02 na novega zasebnega partnerja, s katero v projekt javno-zasebnega
partnerstva namesto dosedanjega zasebnega partnerja Igorja Kajtne s.p., vstopa novi
zasebni partner podjetje GVO d.o.o. in s tem prevzema vse pravice in obveznosti
dosedanjega zasebnega partnerja v projektu gradnje odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v občini Pivka.
2. člen
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka:
Pivka, --. marec 2018
Župan Občine Pivka
Robert Smrdelj

Sklep prejmejo:
1. Igor Kajtna s.p., Koreninova ulica 12a, Ljubljana,
2. GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Cigaletova ulica 10,
Ljubljana
3. Okrožno sodišče v Ljubljani
4. Arhiv občinskega sveta, tu.
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