Številka:011-1/2020-11
Datum: 17.06.2021

Odbor za okolje in prostor, komunalo in promet

ZAPISNIK
10. seje Odbora za okolje in prostor, komunalo in promet,
ki je bila v sredo, 16.06.2021, ob 17.30, v sejni sobi Občine Žužemberk, Grajski trg 26,
Žužemberk
Sejo je sklical predsednik odbora, g. Rafael Vidmar.
Prisotni:
 Člani odbora: g. Rafael Vidmar, g. Dušan Papež, g. Vincencij Longar, ga. Stanka Blatnik, g.
Blaž Hrovat, g. Dušan Papež
Opravičeno odsotni: /
Občinska uprava: ga. Manica France Klemenčič, g. Roman Kren, ga. Jasmina Mirtič
Župan: g. Jože Papež
Direktor OU: g. Tomaž Hrastar
Ostali prisotni: Darinka Redling-Komunala Novo mesto d.o.o., Andrej Mirtič-Espri d.o.o
Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 9. seje
Obravnava in sprejem Letnega poročila javnega podjetja Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2020
Obravnava predloga Zaključnega računa proračuna Občine Žužemberk za leto 2020
Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za
območje Občine Žužemberk (druga obravnava)
5. Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini
Žužemberk
6. Vprašanja in pobude
Predsedujoči g. Rafael Vidmar je dal predlog dnevnega reda na glasovanje.
Prisotnih je bilo 5 članov odbora, 5 jih je glasovalo 5 ZA, 0 PROTI.
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K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 9. seje
Ga. Stanka Blatnik povprašala, če se bo obravnavala 5. točka po skrajšanem postopu.
Pojasnitev Župana: Da
G. Papež želel podati amandma na Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo za območje Občine Žužemberk (druga obravnava)

G. Hrastar pojasnil, da je na podlagi tretje alineja 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Žužemberk (Uradni list RS. Št. 79/18), prepozen, saj bi ga bilo potrebno oddati vsaj tri dni pred sejo v
pisni obliki. V četrti alineji istega člena so navedena določila, da če amandma ni vložen v pisni obliki
ali je brez obrazložitve, ga predsedujoči ne sme dati v razpravo in odločanje.
G. predsednik je predlagani dnevni red dal na glasovanje:
Prisotnih je bilo 5 članov odbora, 5 ZA x 0 PROTI.
K točki 2: Obravnava in sprejem Letnega poročila javnega podjetja Komunale Novo mesto d.o.o. za
leto 2020
Predstavnica Komunale Novo mesto je podala obširno poročilo Letnega poročila za leto 2020.
Župan pohvalil medsebojno sodelovanje med Občino in Komunalo Novo mesto. Ima velike pomisleke
zaradi izgube/kraje vode na hidrantnem omrežju.
Predlaga, da Komunala Novo mesto izvede poziv občanom za priklop na Kanalizacijsko in vodovodno
omrežje, tam kjer je to možno izvesti.
G. Longar povprašal koliko je bilo izvedenih priklopov na vodovodno omrežje. Predlaga več
ozaveščanja ljudi in posredovanje poziva k temu.
Ga. Derling pojasni, da 11.
Ga. Mirtič pojasni, da je bil poziv opravljen tako, da je bil objavljen v Suhokranjskih poteh in
posredovan dopis občanom Vinkovega vrha.
Župan predlaga, da se še dela na ozaveščanju in da bo s strani občine podan občanom novi poziv,
poprosi pa tudi, da vsak svetnik tudi širi to informacijo med občane.
G. Papež: Pohvali delo Komunale Novo mesto, ter pozove, h hitrejši sanaciji okvar na vodovodu, saj
se s tem prepreči izgubo vode.
Pove, da čistilna naprava v občini ni dovolj obremenjena in da je potrebno opraviti tudi tukaj pozive za
priklop na kanalizacijsko omrežje.
Poda svoje mnenje da se podražitev vode ne pozna na subvenciji vode.
Prisotnih je bilo 5 članov odbora, 5 jih je glasovalo ZA, 0 PROTI.
K točki 3: Obravnava predloga Zaključnega računa proračuna Občine Žužemberk za leto 2020
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G. Roman Kren opravil kratko prestavitev Zaključnega računa proračuna Občine Žužemberk za leto
2020. Na prihodkovni strani je bilo za leto 2020 načrtovanih 8.791.240 evrov prihodkov. Na podlagi
denarnega toka je bilo v letu 2020 skupno realiziranih 5.159.897 evrov prihodkov kar pomeni, da so
bili prihodki realizirani 58,7 % v primerjavi s planom.
Na odhodkovni strani je bilo za leto 2020 načrtovanih 8.575.240 evrov odhodkov. Po načelu
denarnega toka je bilo v letu 2020 realiziranih za 4.318.210 evrov odhodkov ter odplačilo dolga v
višini 213.705 evrov kar skupno pomeni 52,8 % v primerjavi s planom.
Razprave ni bilo zato je predsednik podal točko na glasovanje:
Prisotnih je bilo 5 članov odbora, 5 jih je glasovalo ZA, 0 PROTI.
K točki 4: Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo za območje Občine Žužemberk (druga obravnava)
Predstavnik podjetja Andrej Mirtič je na kratko predstavil odlok ter pojasnil, da odlok ostaja na isti
ravni kot je sedaj, vendar gre pri spremembi za uskladitev z zakonodajo.
Predsednik je povabil k razpravi:
G. Papež je poudaril, da ne vidi v odloku, da bi se industriji s faktorji pomagalo. Zelo vesel pa je, da se
pomaga kmetijstvu in mladim družinam.
Predsednik podal točko na glasovanje:
Prisotnih je bilo 5 članov odbora, 4 jih je glasovalo ZA, 1 PROTI.
K točki 5: Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v
Občini Žužemberk
Župan na kratko predstavil pripravljen odlok, ter poudaril, da se v občini želi pomagati mladim
družinam.
Predsednik podal točko na glasovanje:
Prisotnih je bilo 5 članov odbora, 5 jih je glasovalo ZA, 0 PROTI.
K točki 6: Vprašanja in pobude

Ker ni bilo več vprašanj in pobud, se je odbor zaključil in 18.15.

Zapisala:
Manica France Klemenčič

Rafael Vidmar l.r.
predsednik odbora
za okolje in prostor, komunalo in promet
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