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Znižali bi ceno, a ne vedo, kako
sobota, 28. oktober 2017

Dan pred četrtkovo sejo novogoriškega mestnega sveta so se na sestanku o cenah vode pogovarjali
občinska uprava, na čelu z županom Matejem Arčonom, vodstvo podjetja Vodovodi in kanalizacija in
vodje svetniških skupin. A tudi po sestanku je na mizi ostalo več vprašanj kot odgovorov.
NOVA GORICA V prvi polovici leta so mestni svetniki sicer dvignili roko za nov elaborat za določanje cen
vode, ki je bil potreben, ker so se stroški z začetkom obratovanja centralne čistilne naprave znatno
povečali.
>

Šok na položnicah
A ko so na začetku avgusta skladu z novimi pravili na naslove občanov začele prihajati prve položnice, je
počilo.
Podražitev je bila za številne uporabnike precej hujša, kot so pričakovali. Iz domala vseh svetniških skupin,
tistih, ki so elaborat podprle, in tistih, ki ga niso, pa so se zaslišali glasni pomisleki in nasprotovanja. Na
prejšnji seji je zato župan Matej Arčon obljubil, da bodo iskali rešitve za vnovično znižanje zneskov na
položnicah. Zaradi te obljube tudi sredin sestanek, ki pa je bil le deloma uspešen.

Uganka z amortizacijo
Matematika je namreč neizprosna. Ker je velik in drag objekt centralne čistilne naprave v Vrtojbi v uporabi,
se je amortizacija povišala, strošek pa se porazdeli med uporabnike.
Vodje svetniških skupin se predvsem niso strinjali o tem, ali je potrebno v amortizacijo vključiti celotno
vrednost čistilne naprave ali le tisti del, ki so ga v stavbo dejansko vložile lokalne skupnosti. Večino je
namreč prispevala Evropa. Če bi v amortizacijo vključili le delež lastnih sredstev, bi bil izračun, in posledično
tudi znesek na položnicah, precej drugačen. “Ampak ne gre. Z ministrstva smo dobili zelo jasen odgovor, da
to lahko naredijo gospodarske družbe, osebe javnega prava pa ne,” je pojasnil Arčon.
Svetnik Nove Slovenije Anton Harej in predstavniki pobude Goriška.si niso prepričani, da je temu res tako,
in bodo iskali drugo mnenje.

Rešitev v neizkoriščenosti?
Po Arčonovem mnenju ima veliko več možnosti za uspeh poskus, da bi amortizacijo zmanjšali na račun
tega, da infrastruktura ni v celoti izkoriščena. Ker čistilna naprava ne dela 100-odstotno, bi jo lahko tudi
amortizirali le 60- ali 70-odstotno. Strokovnjaki, pravi župan, so jim zagotovili, da je takšen izračun mogoč
in zakonit, podrobnosti o izvedljivosti pa bo treba še preveriti.
Harej je na zadnji seji ponovil svoje že izrečene pomisleke o tem, ali je poslovanje podjetja Vodovodi in
kanalizacija res transparentno in korektno. Vprašal je, denimo, zakaj je bil razpis za direktorja objavljen le
na spletni strani ter zakaj podjetje išče notranjega revizorja: “Ali ob šestih individualnih pogodbah res
potrebujemo še sedmo?”

Svetnik Etbin Skok je upravo večkrat opozoril na anomalije in še posebej hude krivice do lastnikov stavb na
podeželju, ki morajo plačevati za infrastrukturo, ki je sploh nimajo. “Uprava se mojih vprašanj ni trudila niti
razumeti, kaj šele nanje odgovoriti,” je ugotavljal na zadnji seji. Svetnik Socialnih demokratov Valter
Vodopivec pa je znova predlagal, da občina, dokler se zmešnjave s cenami ne razrešijo, vodarino
subvencionira.
Da bi se to zgodilo, je malo verjetno. Prvič zato, ker bi subvencije zajedale v tisti denar, s katerim mora
občina plačevati bodoče naložbe in popravila. In drugič zato, ker bi subvencije lahko dali le fizičnim
osebam, ne pa tudi gospodarskim družbam. Nekatere je podražitev precej hudo udarila po žepu. Prav tako
ni v načrtu revizije poslovanja Vodovodov in kanalizacije. “Podjetje redno pripravlja poslovna poročila, ki so
svetnikom tudi dostopna. Ne vem, zakaj bi potrebovali izredno revizijo,” razmišlja Arčon.

