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Šifra: 354-15/2009-1
Datum:
24.11.2009
Zadeva:

Poslovni plan JP Komunala za leto 2010

Namen:

Obravnava in sprejem v prvi obravnavi

Pravna osnova:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, ZLS-UPB2,

27/08 Odl. US: U-I-21/07-18, 76/08 – ZLS-O in 100/08 Odl. US: U-I427/06-9)
Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07 in 27/08)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Straža (Uradni list RS, št. 14/07 in
27/08)
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o.
(Uradni list RS, št. 118/05)
Poročevalec:

Alojz Knafelj in predstavniki JP Komunala Novo mesto d.o.o.

Obrazložitev:
Poslovni plan je po usklajevanju z ustanoviteljico in družbeniki po družbeni pogodbi pripravila
strokovna služba javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. Pri usklajevanju je
sodelovala s strokovnimi službami tudi Občina Straža, saj tudi njen lastnik. Poslovni plan je
sprejel tudi nadzorni svet JP Komunala Novo mesto d.o.o.
Poslovni plan je sestavljen iz »Poslovnega plana za leto 2010« in »Poslovnega plana 2010
za Občino Straža«.
Poslovni plan Komunale Novo mesto za leto 2010 obsega podatke o samem podjetju,
lastništvu, organiziranosti in dejavnosti. Prikazana je usmerjenost podjetja v razvoj, v politiko
kakovosti in politiko varstva okolja in predstavljen je sam gospodarski plan podjetja. V
gospodarskem planu je planiran fizični obseg obveznih komunalnih dejavnosti s planiranimi
prihodki in odhodki ter planiranim rezultatom poslovanja za leto 2010.
Poslovni plan za Občino Straža govori o komunalni infrastrukturi v Občini Straža, o dolžinah
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter samih objektih, ki so v občini. Poslovni načrt
obravnava oskrbo s pitno vodo, o odvajanju in čiščenju odpadnih voda ter ravnanju z odpadki
in čiščenju javnih površin. Obravnavan je tudi poslovni izid za Občino Straža in ukrepi za
njegovo izboljšanje. Za poslovni izid so upoštevane cene storitev po ceniku, ki je stopil v
veljavo decembra 2008, saj je Vlada RS dala soglasja k povečanju cen, ki ga je sprejel
Občinski svet Občine Straža na svoji IV. seji, dne 29. marca 2007. Poslovni plan z
obstoječimi cenami predvideva negativen rezultat iz poslovanja, zato predlagamo sprejem
ničelnih cen iz Poslovnega plana za Občino Straža za leto 2010, ki so navedene za vsako
gospodarsko javno službo.

Poslovni plan se sprejema z večino glasov navzočih svetnikov.
Finančne posledice: Sprejem Poslovnega plana JP Komunala Novo mesto za leto 2010 ne
bo prinesel posebnih finančnih posledic v proračunu Občine Straža, saj
je vsa poraba že vključena v Odloku o proračunu Občine Straža za leto
2009. JP Komunala pa mora imeti sprejet poslovni plan.

Predlog sklepa:

Občinski svet Občine Straža sprejme Gospodarski načrt JP Komunala Novo
mesto, d.o.o. za leto 2010, ki je sestavljen iz »Poslovnega plana leto 2010« in
»Poslovnega plana 2010 za Občino Straža«
.

Župan Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.
Priloge:

Poslovni plan za JP Komunala Novo mesto, d.o.o. za leto 2010 sestavljen iz:
- Poslovni plan za leto 2010
- Poslovni plan 2010 za Občino Straža

-

