MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Občinski svet
Odbor za komunalo in promet
Številka: 9002-6/2010
Datum: 17. 12. 2013

ŽUPANU IN OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

POROČILO ODBORA

NAMEN:

Stališča, predlogi, sklepi h gradivom s področja pristojnosti odbora

Poročilo z 21. seje Odbora za komunalo in promet, ki je bila 17. 12. 2013 in se nanaša na
naslednje točke s predloga dnevnega reda za 26. sejo Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto:
9. Predlog odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz
komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto –
prva obravnava
10. Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto –
prva obravnava
11. Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
na območju Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
14. Načrt upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Novo mesto za leto 2014
15. Poslovni plan Komunale Novo mesto za leto 2014
16. Predlog elaboratov o oblikovanju cen s področja komunalnih storitev in potrditev
predračunske lastne cene
17. Program oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2014-2017
18. Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni
občini Novo mesto za obdobje 2013-2016
19. Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe št.
354-106/2009-1800-21 za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju
reke Krke-hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna
naprava v Novem mestu - strokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve
inženirja po pogodbenih določilih FIDIC«
Poročevalec :

Alojz TURK, predsednik Odbora za komunalo in promet

Predsednik
Alojz TURK, l. r.
Priloga: Poročilo Odbora za komunalo in promet
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Datum: 17. 12. 2013
ŽUPANU IN OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

POROČILO ODBORA

Poročilo z 21. seje Odbora za komunalo in promet z dne 17. 12. 2013 se nanaša na
naslednje točke s predloga dnevnega reda za 26. sejo Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto:
9. Predlog odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz
komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto –
prva obravnava
10. Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto –
prva obravnava
11. Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
na območju Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
14. Načrt upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Novo mesto za leto 2014
15. Poslovni plan Komunale Novo mesto za leto 2014
16. Predlog elaboratov o oblikovanju cen s področja komunalnih storitev in potrditev
predračunske lastne cene
17. Program oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2014-2017
18. Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni
občini Novo mesto za obdobje 2013-2016
19. Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe št.
354-106/2009-1800-21 za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju
reke Krke-hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna
naprava v Novem mestu - strokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve
inženirja po pogodbenih določilih FIDIC«

K 9. točki
Predlog odloka
o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in
gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
Po obravnavi predloga odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz
komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto v prvi
obravnavi, je odbor z večino glasov sprejel
sklep
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Odbor za komunalo in promet z vidika pristojnosti odbora
podpira
sprejem predloga odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz
komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto v prvi
obravnavi.

K 10. točki
Predlog odloka
o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
Po obravnavi predloga odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto
v prvi obravnav tre po opozorilu odbora na nujnost pospešenega izvajanja ukrepov za
zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo, je odbor z večino glasov sprejel
sklep
Odbor za komunalo in promet z vidika pristojnosti odbora
Podpira
sprejem predloga odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo
mesto v prvi obravnavi.

K 11. točki
Predlog odloka
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne
občine Novo mesto – prva obravnava
Po obravnavi predloga odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode na območju Mestne občine Novo mesto v prvi obravnavi, je odbor z večino glasov
sprejel
sklep
Odbor za komunalo in promet z vidika pristojnosti odbora
podpira
sprejem predloga odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode na območju Mestne občine Novo mesto v prvi obravnavi.

K 14. točki
Načrt upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Novo mesto za leto 2014
Po seznanitvi z načrtom upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Novo mesto za leto
2014 je odbor z večino glasov sprejel
sklep
Odbor za komunalo in promet se je
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seznanil
z načrtom upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Novo mesto za leto 2014 z
vidika področij s pristojnosti odbora.

K 15. točki
Poslovni plan Komunale Novo mesto za leto 2014
Po obravnavi predloga poslovnega plana Komunale Novo mesto za leto 2014 in po opozorilu
odbora na nujnost pospešenega izvajanja ukrepov za zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno
vodo, je odbor z večino glasov sprejel
sklep
Odbor za komunalo in promet z vidika pristojnosti odbora
podpira
sprejem poslovnega plana Komunale Novo mesto za leto 2014.

K 16. točki
Predlog elaboratov o oblikovanju cen
s področja komunalnih storitev in potrditev predračunske lastne cene
Po obravnavi predloga elaboratov o oblikovanju cen s področja komunalnih storitev in
potrditev predračunske lastne cene, je odbor z večino glasov sprejel
sklep
Odbor za komunalo in promet z vidika pristojnosti odbora
podpira
sprejem predloga elaboratov o oblikovanju cen s področja komunalnih storitev in
potrditev predračunske lastne cene.

K 17. točki
Program oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2014-2017
Po obravnavi programa oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto za obdobje 20142017, je odbor z večino glasov sprejel
sklep
Odbor za komunalo in promet z vidika pristojnosti odbora
podpira
program oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2014-2017 s
ponovnim opozorilom po nujnosti pospešenega izvajanja ukrepov za zagotavljanje
nemotene oskrbe s pitno vodo.
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K 18. točki
Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni
občini Novo mesto za obdobje 2013-2016
Po obravnavi programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v
Mestni občini Novo mesto za obdobje 2013-2016, je odbor z večino glasov sprejel
sklep
Odbor za komunalo in promet z vidika pristojnosti odbora
podpira
sprejem programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v
Mestni občini Novo mesto za obdobje 2013-2016.
K 19. točki
Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe št. 354106/2009-1800-21 za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke
Krke-hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v
Novem mestu - strokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve inženirja po
pogodbenih določilih FIDIC«
Po obravnavi predloga za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe
št. 354-106/2009-1800-21 za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke
Krke-hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem
mestu - strokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve inženirja po pogodbenih določilih
FIDIC« je odbor z večino glasov sprejel
sklep
Odbor za komunalo in promet z vidika pristojnosti odbora
podpira
sprejem soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe št. 354-106/20091800-21 za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krkehidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem
mestu - strokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve inženirja po pogodbenih
določilih FIDIC«.
K 20. točki
Vprašanja in pobude
Odbor za komunalo in promet posreduje županu in občinski upravi naslednjo
pobudo
Odbor za komunalo in promet predlaga, da strokovne službe občinske uprave preučijo
pogoje in zagotovijo ustrezna parkirna mesta za uporabnike lekarn na območju mesta,
vključno z lekarnami s koncesijo.
Predsednik
Odbora za komunalo in promet
Alojz TURK, l. r.
5

6

