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Poslovni plan JP Komunala za leto 2011

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, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9
79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US:
U-I-176/08-10)
Statut Občine Straţa (Uradni list RS, št. 07/07 in 27/08)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Straţa (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.

Obrazloţitev:
Poslovni plan je po usklajevanju z ustanoviteljico in druţbeniki po druţbeni pogodbi pripravila
strokovna sluţba javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. Pri usklajevanju je sodelovala s
strokovnimi sluţbami tudi Občina Straţa, saj je tudi njena lastnica.
Poslovni plan je sestavljen iz »Poslovnega plana za leto 2011« in »Poslovnega plana Občine Straţa za
leto 2011«.
S Poslovnim planom Komunale Novo mesto za leto 2011 so določena okvirna izhodišča za delovanje
podjetja za leto 2011, postavljeni so cilji in definirane aktivnosti za njihovo doseganje.
V Poslovnem planu je prikazano planirano poslovanje za podjetje kot celoto ter za vsako občino
posebej.
Poslovni plan za Občino Straţa govori o komunalni infrastrukturi v Občini Straţa, o dolţinah
vodovodnega in kanalizacijskega omreţja 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 Straţa in ukrepi za njegovo izboljšanje. Za
poslovni izid so upoštevane cene storitev po ceniku, ki je bil v veljavi avgusta 2010, saj je Vlada RS
dala soglasja k povečanju cen, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Straţa na svoji 26. seji, dne 01.
aprila 2010. Do sedaj smo dobili soglasje Ministrstva za okolje in prostor samo za vodooskrbo.
Rezultat bo boljši in tudi subvencij k cenam komunalnih storitev bo manj, če se bodo uveljavile ţe
sprejete cene komunalnih storitev tudi za druge storitve.

Poslovni plan se sprejema z večino glasov navzočih svetnikov.

Finančne posledice:

Sprejem Poslovnega plana JP Komunala Novo mesto za leto 2011 ne bo
prinesel novih posebnih finančnih posledic v proračunu Občine Straţa, saj je
vsa poraba ţe vključena v Predlog Odloku o proračunu Občine Straţa za leto
2011. JP Komunala pa mora imeti sprejet poslovni plan.

Predlog sklepa:

Občinski svet Občine Straža sprejme Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto
2011, ki je sestavljen iz »Poslovnega plana za leto 2011« in »Poslovnega plana Občine
Straža za leto 2011«.

Ţupan Občine Straţa
Alojz Knafelj l.r.

Priloge:
Poslovni plan za JP Komunala Novo mesto, d.o.o. za leto 2011 je sestavljen iz:
- Poslovni plan za leto 2011
- Poslovni plan 2011 za Občino Straţa

