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Številka:
Datum:
ZADEVA:

354-130/2008-1800
16.02.2009

Predlog Gospodarskega na rta Javnega podjetja Komunala Novo mesto
za leto 2009 – II. obravnava

1. UVOD
Mestna ob ina Novo mesto je soustanovljiteljica Javnega podjetja Komunala Novo mesto,
d.o.o. V skladu z 4. lenom Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto,
d.o.o. (Uradni list RS, št. 118/05), ob inski svet posamezne ob ine ustanoviteljice odlo a
samostojno o zadevah, ki se nanašajo na zagotavljanje javnih dobrin preko gospodarskih
javnih služb za te ob ine. Med drugim sprejema tudi letni program nalog in letni plan ter
sprejema odlo itve o investicijah, investicijskih vzdrževanjih na objektih in napravah
komunalne infrastrukture, ki jih ima družba v upravljanju.
Javno podjetje Komunala Novo mesto (v nadaljevanju: Komunala Novo mesto) je pripravila
ter v novembru 2009 posredovala ob inski upravi Predlog Gospodarskega na rta JP
Komunala Novo mesto za leto 2009 (v nadaljevanju: Gospodarski na rt), ki vsebuje poslovni
plan ter plan investicij, obnov in rekonstrukcij za leto 2009.
V zvezi s pripravo plana investicij obnov in rekonstrukcij je Mestna ob ina Novo mesto
podala Komunali Novo mesto dolo ena izhodiš a in sicer, da je potrebno nadaljevati in
zaklju iti že za ete investicije, predvsem tiste ki trajajo že ve let ter v im krajšem asu
zagotoviti polno funkcionalnost in u inkovitost izvedenih investicij, dati prednost investicijam,
pri katerih je možno pridobiti javna sredstva na državnih in evropskih razpisih in investicijam,
ki imajo zagotovljen visok odstotek zagotovljenih sredstev iz drugih (neprora unskih)
sredstev, izvajati investicije za izboljšanje kakovosti vodnih virov in za zmanjšanje vodnih
izgub ter investicije pri katerih bo z im manjšimi vloženimi sredstvi zagotovljen im ve ji
ekološki in ekonomski u inek v prostoru.
Predlog Gospodarskega na rta so v I. obravnavi obravnavala pristojna delovna telesa –
odbori ob inskega sveta, Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto pa ga je na svoji 18. seji,
dne 27. novembra 2008 sprejel v I. obravnavi.
2. PRIPOMBE NA PREDLOG GOSPODARSKEGA NA RTA
V sklopu obravnave predloga Gospodarskega na rta na pristojnih delovnih telesih ter na seji
Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto so bile podane naslednje pripombe oziroma
sprejeti naslednji sklepi v zvezi z predlogom gospodarskega na rta:
2.1 Realizira naj se sprejeti sklep na prejšnji seji ob inskega sveta o u inkoviti
organiziranosti odvoza vozil s pajkom.

2

2.2 Komunala Novo mesto, d.o.o., naj do druge obravnave gospodarskega na rta
pripravi pregled dejavnosti in rezultatov po ob inah od leta 2001.
2.3 Komunala Novo mesto, d.o.o., in ob inske strokovne službe naj preu ijo možnost
rekonstrukcije oz. sanacije kanalizacije v Žabji vasi oz. Cikavi (finan ne možnosti,
tehni ne in idejne rešitve, projektna dokumentacija ipd.)
3. STALIŠ A DO PRIPOMB IN PRELOGOV
3.1 Realizira naj se sprejeti sklep na prejšnji seji ob inskega sveta o u inkoviti
organiziranosti odvoza vozil s pajkom.
3.1.1. Uvod
Dne 18.11.2008 je bil sestanek med predstavniki Komunale Novo mesto (Bojan Kekec,
Avgust Fink, Ladislav Jaki, Simon Štukelj) in uslužbenci Mestne ob ine Novo mesto (mag.
Sašo Murti , mag. Jože Kobe, Milan Brati , Peter Judež), v zvezi s pokrivanjem izgub iz
naslova dejavnosti odvoza nepravilno parkiranih vozil.
3.1.2. Predstavitev problematike
Dejavnost je v Mestni ob ini Novo mesto opredeljena kot izbirna gospodarska javna služba.
Odvoz nepravilno parkiranih vozil in zapuš enih vozil se izvaja preko Komunale Novo mesto,
ki ima v ta namen svojega podizvajalca Avtoprevozništvo Milan Maren, s.p., Rožna ulica 12,
Mirna Pe . Odvoz se izvaja v skladu z dolo ili Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni
ob ini Novo mesto (Uradni list RS, št. 84/01). Višino stroškov za odvoz nepravilno parkiranih
vozil, dolo a Odredba o izvedbenih aktih k odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni
ob ini Novo mesto (Uradni list RS, št. 65/02).
Glede na navedbe predstavnikov Komunale Novo mesto in glede na poslovna poro ila
podjetja, dejavnost vseskozi posluje z izgubo. Vzrok za izgubo, je po trditvah Komunale
Novo mesto, premajhno število odvozov. e bi hoteli, da bi dejavnost poslovala pozitivno pa
bi morali število odvozov pove ati prakti no za 60 odstotkov.
Predstavniki ob inske uprave (inšpektorat) so pojasnili, da pove anje števila odvozov z
vidika zakonodaje ni mogo e pove ati do te mere, da bi dejavnost poslovala pozitivno, ker
možne odvoze natan no definira zakonodaja. Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1UPB5, Uradni list RS, št 56/2008) v svojem 243. lenu predpisuje razli ne možnosti, za
katere lahko policija in v dolo enih situacijah tudi ob inski redar odredi odstranitev oziroma
odvoz vozila. Tako omenjeni len dolo a, da lahko ob inski redar odredi odstranitev
nepravilno parkiranega vozila na cesti, razen na državni cesti zunaj naselja, poleg tega pa
tudi v primerih, ko je vozilo parkirano v nasprotju z dolo ili tega zakona, se pravi, da gre za
nepravilno parkirano vozilo, e onemogo a drugemu udeležencu cestnega prometa varno
nadaljevanje poti tako, da je pri izogibanje temu vozilu on ali kdo drug ogrožen ali bi glede na
okoliš ine lahko bil ogrožen, ali ovira druge udeležence cestnega prometa v smislu 2. do 7.
to ke petega odstavka 123. lena ali 15. ali 18. to ke 4. odstavka 52. lena ZVCP-1.
15. to ka 4. odstavka 52. lena pravi, da je odvoz dopusten iz ozna enega parkirnega
prostora za invalide oz. invalidke, 18. to ka istega lena pa dopuš a odvoz iz nepravilno
parkiranih vozil iz obmo ij umirjenega prometa, razen predelov, kjer je to parkiranje
dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo, in v obmo jih za pešce.
V skladu s 123. lenom ZVCP-1 pa je odvoz nepravilno parkiranih vozil dovoljen, e vozilo:
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2. to ka onemogo a normalen promet vozil na prometnem pasu, zlasti na ozkem in
nepreglednem delu ceste, v predoru, podvozu, galeriji, na mostu, nadvozu ali na križiš u;
3. to ka onemogo a promet tirnih vozil ali vlaka na prehodu ceste ez železniško progo;
4. to ka onemogo a dovoz do garaže, dvoriš a, skladiš nega prostora ali drugih, po
namenu podobnih objektov, ali onemogo a dovoz do zasebnega objekta oziroma zemljiš a;
5. to ka onemogo a pešcem, zlasti osebam z otroškimi in invalidskimi vozi ki, uporabo
pešpoti ali plo nika;
6. to ka onemogo a kolesarjem uporabo kolesarske steze, kolesarskega pasu ali
kolesarske poti;
7. to ka onemogo a dostop do ozna enega priklju ka za vodovodno omrežje ali dovoz na
ozna eno intervencijsko pot oziroma vožnjo po takšni poti.
Mestni redarji opravljajo svoje delo vestno in kljub (pre)majhnim zaposlitvenim kapacitetam,
po svojih najboljših zmožnostih. Mnogi kršitelji, ki svoje vozilo parkirajo na mesta, kjer je
zakonsko omogo en odvoz, parkirajo svoje vozilo le za kratek as ali pa že ob prihodu
mestnega redarja na kraj storitve prekrška, le-tega opazijo in svoje vozilo nemudoma
umaknejo iz mesta prekrška. Na ta na in se izognejo tako uvedbi prekrškovnega postopka
kot tudi postopka odvoza vozila s specialnim vozilom pajek. Na Oddelku ob inskega
inšpektorata si bomo še bolj prizadevali za zagotovitev ve jega števila odvozov nepravilno
parkiranih vozil in s tem za pove anje rentabilnosti dejavnosti odvoza nepravilno parkiranih
vozil.
Naslednja izmed u inkovitih metod za pove anje rentabilnosti odvoza nepravilno parkiranih
vozil bi bila, da se storitev odvoza vozila s specialnim vozilom pajek ustrezno pove a, saj je
cena dolo ena še vedno z Uredbo o izvedbenih aktih k odloku o ureditvi cestnega prometa v
Mestni ob ini Novo mesto, ki je bila sprejeta in objavljena v Uradnem listu št. 73/2004.
Dejstvo je, da so se vsi klju ni elementi, ki so potrebni za opravljanje omenjene dejavnosti v
zadnjih štirih letih podražili, standard raste in temu primerno bi bilo potrebno prilagoditi tudi
ceno storitve odvoza nepravilno parkiranih vozil.
Poleg tega pa je potrebno ustrezno sankcionirati tudi kršitelje tovrstnih prekrškov, saj so ti
prekrški opredeljeni za težje kršitve v mirujo em prometu in brezpogojno temeljijo na
malomarnem in nevestnem ravnanju voznikov v prometu.
Sicer pa je glavna dejavnost specialnega vozila pajek odvoz nepravilno parkiranih vozil, ki
bistveno vplivajo na varnost udeležencev v cestnem prometu. Mestno redarstvo, kot organ
za nadzor mirujo ega prometa, je dožno zagotavljati predvsem šibkejšim udeležencem v
cestnem prometu (pešcem, kolesarjem, osebam z otroškimi vozi ki, starejšim osebam in
invalidom) varno in neovirano udeležbo v cestnem prometu, kot v svojih dolo bah predpisuje
ZVCP-1. V dani situaciji je potrebno u inek pajka meriti iz vidika varnosti udeležencev v
cestnem prometu, s imer se zagotavlja zmanjšanje prometnih nesre in s tem zmanjševanje
števila poškodovanih in smrtnih žrtev v prometnih nesre ah, kar pa je nedvomno ve ja
vrednota, kot pa da se dejavnost specialnega vozila pajek meri iz ekonomske plati. Še tako
zajeten kup denarja ne povrne prav nobenega loveškega življenja.
3.1.3. Zaklju ek
Ob inska uprava meni, da mora ob ina dejavnost odvoza nepravilno parkiranih obdržati še
naprej, ne glede na negativni finan ni izid poslovanja dejavnosti. V vsakem primeru gre tudi
pokrivanje izgube iz poslovanja dejavnosti na ra una Mestne ob ine Novo mesto ali preko
ob inskega prora una ali preko plana Komunale Novo mesto. V drugem primeru se
zmanjšajo razpoložljiva sredstva za investicije Mestne ob ine Novo mesto. Pokrivanje izgube
z nakazovanjem sredstev iz ob inskega prora una v prora un Komunale Novo mesto pa
pomeni prelaganje denarja iz levega v desni žep v okviru istega lastnika.
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Pokrivanje izgube z nakazovanjem sredstev iz ob inskega prora una v prora un Komunale
Novo mesto bi zadostilo formalnim zahtevam nadzornega sveta Komunale Novo mesto in
vodstvu Komunale, ki no eta ali ne moreta razumeti smisla javnih služb in povezanosti javnih
financ, kon ni finan ni efekt pa je za ob ino prakti no enak. Zato mora Komunala Novo
mesto v gospodarskem na rtu za 2009 predvideti sredstva za pokrivanje izgub iz naslova
dejavnosti odvoza nepravilno parkiranih vozil.
3.2 Komunala Novo mesto, d.o.o., naj do druge obravnave gospodarskega na rta
pripravi pregled dejavnosti in rezultatov po ob inah od leta 2001.
V prilogi v nadaljevanju je pregled dejavnosti in rezultatov po ob inah od leta 2001.
3.3 Komunala Novo mesto, d.o.o., in ob inske strokovne službe naj preu ijo možnost
rekonstrukcije oz. sanacije kanalizacije v Žabji vasi oz. Cikavi (finan ne možnosti,
tehni ne in idejne rešitve, projektna dokumentacija ipd.)
V prilogi v nadaljevanju je predlog rekonstrukcije oz. sanacije kanalizacije v Žabji vasi oz.
Cikavi.
3.4 Uskladitev plana investicij, obnov in rekonstrukcij z predlogom prora una Mestne
ob ine Novo mesto
Poslovni del gospodarskega na rta ostaja nespremenjen. Zaradi spremembe predloga
prora una Mestne ob ine Novo mesto in prilagoditve prora unskih odhodkov s
prora unskimi prihodki, se je spremenil tudi predlog plana investicij, obnov in rekonstrukcij z
predlogom prora una Mestne ob ine Novo mesto. Predvideni ob inski odhodki za investicije
so se zmanjšali, V planu investicij, obnov ter rekonstrukcij so v primerjavi s predlogom v prvi
obravnavi naslednje spremembe:
1. Skupni finan ni viri se znižajo za 280.000 EUR, in sicer:
iz ob inskega prora una za 200.000 EUR,
iz takse (okoljske dajatve za odpadne vode) za 80.000 EUR.
Takse za leto 2009 se znižujejo na osnovi v decembru 2008 dobljene odmerne odlo be za
leto 2007 in pora una vpla anih akontacij za isto leto. Taksa se bo zniževala tudi v bodo e
zaradi priklju evanja uporabnikov na kanalizacijo, izboljševanja faktorja o iš enosti odpadnih
voda in pove evanja direktnih zavezancev za pla evanje takse v državni prora un.
2. Pri planiranih projektih niso predlagane nobene izlo itve, ampak le prerazporeditve
sredstev.
a) Izpad 200.00 EUR iz ob inskega prora una za vodovod Gabrje – Jugorje pod
plansko postavko 1.2.2.2. se nadomesti s prerazporeditvijo iz projekta »Hidravli ne
izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na obmo ju Dolenjske« pod plansko
postavko 1.1.2.1. Ob tem ta projekt še vedno ostaja prioriteta in se na osnovi idejnih
projektov pospešeno pripravlja vloga na MOP za rpanje kohezijskih sredstev. Glede
na to, da bo projekt prijavljen po sistemu »rumene knjige«, bo PGD, PZI in gradbeno
dovoljenje moral izdelati in pridobiti izbrani izvajalec ter se bodo pridobivali po
prejemu odlo be s strani MOP-a.
b) Izpad 80.000 EUR iz naslova taks za rekonstrukcijo C N Lo na pod plansko
postavko 2.2.1. se nadomesti s prerazporeditvijo sredstev iz:
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32.309 EUR iz planske postavke 2.1.2.23. - pokrivanje zahtevkov po pogodbah o
sofinanciranju iz leta 2007 (Mestna ob ina Novo mesto je navedeni znesek
nakazala Komunali konec leta 2008);
7.691 EUR iz planske postavke 1.2.2.24. – nepredvidene intervencije na
vodooskrbi;
25.000 EUR iz planske postavke 1.2.1. – tehni ne dokumentacije na vodooskrbi;
15.000 EUR iz planske postavke 1.1.2.7. – nepredvideno sekundarna omrežja in
drugo.
3. Za projekt izgradnje vodovoda Hribi – Veliki Slatnik pod plansko postavko 1.1.2.6. se
bo Mestna ob ina Novo mesto prijavila na razpis za pridobitev sredstev iz strukturnih
skladov EU za vlaganja v obmejna obmo ja, zato je kot dodatni vir financiranja tega
projekta predviden 200.000 EUR.
4. Pri projektu »optimizacija kanalskega sistema Novo mesto in rekonstrukcija C N
Lo na« pod plansko postavko 2.2.1. nastopa kot investitor Mestna ob ina Novo
mesto, zato so zunanji viri financiranja iz prora una in iz kohezije izlo eni iz plana
investicij Komunale, ostajajo pa v prora unu Mestne ob ine Novo mesto za leto 2009.
4. PREDLOG SKLEPA
Ob inskemu svetu Mestne ob ine Novo mesto predlagamo, da po obravnavi zadeve na svoji
seji, sprejme Gospodarski na rt Javnega podjetja Komunala Novo mesto za leto 2009 v II.
obravnavi.

Vodja oddelka:

Direktor:

mag. Jože KOBE

mag. Sašo MURTI
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MESTNA OB INA NOVO MESTO
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NOVO MESTO

ZADEVA: Odgovor na sklep 18. seje ob inskega sveta
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto je na nadaljevanju 18. seje, dne 27.11.2008, pri obravnavi
predloga gospodarskega na rta Komunale Novo mesto za leto 2009, pod 4. to ko zadolžil Komunalo
Novo mesto, da prou i možnost rekonstrukcije oz. sanacije kanalizacije v Žabji vasi.
Naš odgovor je naslednji:
Obmo je Žabje vasi in Cikave je preobremenjeno z meteornimi vodami, ki so posledica velikih pozidav
in na novo utrjenih površin. Rešitev tega problema je v izgradnji lo enega sistema meteorne in fekalne
kanalizacije.
V ta namen je potrebno zgraditi lo en sistem kanalizacije od kandijskega mostu do križiš a v Žabji
vasi. Izdelan je že projekt lo ene kanalizacije od rpališ a Kandija do uvoza za tovarno TPV (vrednost
projekta je 825.956,71 EUR). Projektno še ni rešena sanacija kanalizacije v vplivnem obmo ju
križiš a, ki pa je pogojena z rekonstrukcijo le tega (zahteva Direkcije za ceste).
Za obmo je Šentjernejske ceste bo možno izvesti rekonstrukcijo kanalizacije so asno z rekonstrukcijo
voziš a. Projekt Lobetove ulice ta problem rešuje le delno.
Za objekt Lobetove 40, ki ga sedaj zaliva meteorna voda iz mešanega kanalskega sistema, pa je
potrebno izvesti rekonstrukcijo kanala. To bomo rešili letos v okviru investicijskega vzdrževanja v
najkrajšem možnem asu.
V obmo ju Žabje vasi, na Drej etovi poti, obratuje rpališ e fekalne kanalizacije, ki so ga v letu 2000
zgradili privatni lastniki in ne ustreza današnjim standardom. Zato predvidevamo rekonstrukcijo tega
rpališ a v letu 2009.
Na obmo ju Cikave je vseskozi prisoten problem meteorne vode, ki v asu nalivov priteka iz zaledja in
poplavlja obrtno cono. Pove ane utrjene površine pa so to stanje še poslabšale. Ta problem bo rešen
v okviru pove ave obrtne cone, ki predvideva tudi izgradnjo meteornega kanala, vse do naravnega
odvodnika Šajser.
Terminsko in finan no vseh teh aktivnosti še ni možno natan no opredeliti, ker so vezane na ostale
posege (rekonstrukcija križiš a, cest, izgradnjo obrtne cone, itd..), zato bodo predmet letnih planov
naslednjih let.
Lep pozdrav!

Pripravil:
Ljubomir JAKŠE, dipl.inž.

Vodja sektorja razvoj in investicije:
Jože BAŠELJ, dipl.inž.str.

Direktor:
Bojan KEKEC, dipl.inž.el.

