Številka: 011-0004/2020-2
Datum: 19.2.2020

ZAPISNIK - predlog
8. redne seje Odbora za razvoj, ki je bila v torek, 18.2.2020, s pričetkom ob 16.30 uri, v sejni
sobi na naslovu Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice
Prisotni člani odbora za razvoj:
• Jože Podlogar, namestnik predsednika;
• Franc Anderlič, član;
• Ladislav Prešeren, član;
• Pavel Zupančič, član;
• Ivan Bobnar, član.
Prisotnost opravičili:
• Gašper Gregorčič, predsednik;
• Franc Lušina, član,
Ostali prisotni:
• Mateja Kotnik, občinska uprava;
• Darinka Redling, Komunala Novo mesto d.o.o.
Dnevni red seje delovnega telesa:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
2. Potrditev zapisnika sedme (7.) redne seje Odbora za razvoj;
3. Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2020 – predlog;
4. Obravnava Dokumenta identifikacije
vzdrževanje občinskih cest v letu 2020«;

investicijskega

projekta

"Investicijsko

5. Umeščanje 3. razvojne osi – informacija o izvedenih postopkih;
6. Razno.
1. TOČKA dnevnega reda: Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Prisotne je uvodoma pozdravil namestnik predsednika Odbora za razvoj, Jože Podlogar, ki je
ugotovil sklepčnost ter prisotne seznanil z dnevnim redom 7. redne seje Odbora za razvoj.
SKLEP
Člani Odbora za razvoj sprejmejo predlagani dnevni red. 5 ZA
2. TOČKA dnevnega reda: Potrditev zapisnika sedme (7.) redne seje Odbora za razvoj.
Ni razprave.
SKLEP
Člani Odbora za razvoj potrjujejo zapisnik sedme (7.) redne seje Odbora za razvoj. 5 ZA
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3. TOČKA dnevnega reda: Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2020 - predlog
Darinka Redling iz Komunale Novo mesto d.o.o. predstavi poslovni plan in temeljna izhodišča ter
spremembe napram letoma 2018 in 2019.
Franc Anderlič prosi za informacijo kako daleč je dogovor glede enotne cene vodarine. Darinka
Redling pojasni, da dogovor na ravni vseh sodelujočih občin še ni dosežen.
Pavel Zupančič izrazi pozitivno mnenje k trendu glede zmanjševanja izgub, hkrati pa poda
pripombo na ustvarjanje dobička družbe Komunala Novo mesto d.o.o., in sicer na račun prihodkov
s strani lokalnih skupnosti in občanov. Prosi za pojasnilo zakaj oz. iz katerih naslovov točno prihaja
do povečanja dobička. Darinka Redling poda pojasnilo.
SKLEP
Člani Odbora za razvoj potrjujejo Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2020, ter ga
predlagajo Občinskemu svetu v nadaljnjo obravnavo. 5 ZA
4. TOČKA dnevnega reda: Obravnava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
"Investicijsko vzdrževanje občinskih cest v letu 2020«;
Mateja Kotnik in Franc Anderlič sta predstavila posamezne odseke občinskih cest in javnih poti, ki
naj bi se urejala v letu 2020. Občina bo črpala nepovratna sredstva po Zakonu o financiranju
občin. V kolikor bo prišlo do prihranka sredstev na zimskem vzdrževanju lokalnih cest, se bo z
rebalansom omogočilo dodatna sredstva za investicijsko vzdrževanje in upoštevalo dodatne
predloge in pobude.
Pavel Zupančič povpraša kakšno je stališče Občine glede urejanja makadamskih odsekov
(nekategorizirane javne poti). Občina poda pojasnilo, da v kolikor gre za več uporabnikov javnih
poti bo Občina pristopila k sofinanciranju sanacij makadamskih odsekov iz naslova vzdrževanja
javnih površin.
Pavel Zupančič prosi za pojasnilo ali je načrtovana dokončna ureditev javnih površin v naselju
Strelac, kjer je potekala investicija v komunalno infrastrukturo. Občina poda pojasnilo, da je v letu
2020 predvideno investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave v naselju Strelac.
SKLEP
Člani Odbora za razvoj potrjujejo Dokument identifikacije investicijskega projekta »Investicijsko
vzdrževanje občinskih cest v letu 2020« in ga predlagajo Občinskemu svetu v nadaljnjo obravnavo.
5 ZA
5. TOČKA dnevnega reda: Umeščanje 3. razvojne osi – informacija o izvedenih postopkih;
Stane Bajuk predstavi izvedene aktivnosti oz. postopke vezane na planirano umeščanje 3.
razvojne osi v sredinskem delu.
Pavel Zupančič poudari, da bi morebitno umeščanje 3. razvojne osi na območju prineslo veliko
degradacijo okolja, Občina pa ima e v svojem južnem delu razvrednotena zemljišča, saj tam
potekata avtoceste in plinovod.
SKLEP
Člani Odbora za razvoj se seznanijo z informacijo o izvedenih postopkih pri umeščanju 3. razvojne
osi in predlagajo Občinskemu svetu nadaljnjo obravnavo. 5 ZA
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6. TOČKA dnevnega reda: Razno
Člani odbora so izpostavili vprašanje glede sanacije peskokopa.
Mateja Kotnik predstavi ažurne informacije glede projekta RUNE.

Seja delovnega telesa je bila zaključena ob 17.30

Zapisala:
Mateja Kotnik, OU
Namestnik predsednika Odbora za razvoj
Jože Podlogar, l.r.
Vročiti:
•
•

Občinski svet,
v spis.
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