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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

POSLOVNO POROČILO JP KOMUNALA NOVO MESTO ZA LETO 2006

Namen:

Obravnava in sprejem poslovnega poročila

Pravna podlaga:

-

Poročevalec:

mag. Jože Kobe

Obrazložitev:

V prilogi

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98)
Statut Mestne občine Novo mesto - UPB-1 (Uradni list RS, št. 96/06)

Predlog sklepov:
Sklep 1
Komunala Novo mesto mora nadaljevati z aktivnostmi za izterjavo obveznosti ostalih občin do
Mestne občine Novo mesto in o aktivnostih trimesečno poročati Občinskemu svetu Mestne
občine Novo mesto.
Sklep 2
Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za
okolje in prostor in Službo vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko se obvesti, da
občini Mirna Peč in Žužemberk NE zagotavljata sredstev za delovanje lokalnih javnih služb, na
škodo Mestne občine Novo mesto in s tem kršita Zakon o lokalni samoupravi. Hkrati se
navedena ministrstva pozove, da neplačane obveznosti ostalih občin do Mestne občine Novo
mesto upoštevajo in zagotovijo pri odobritvi dodatnih sredstev občinam.
Sklep 3
Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto – UPB1 (Uradni list RS, št. 96/2006 je
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 6. seji dne 31.5.2007 ob obravnavi predloga
Komunale Novo mesto d.o.o. o pokrivanju stroškov amortizacije sprejel naslednji SKLEP O
POKRIVANJU STROŠKOV AMORTIZACIJE ZA LETO 2006 »V skladu s 14. členom Pogodbe
o upravljanju z infrastrukturnimi objekti in napravami Komunala Novo mesto d.o.o., javno
podjetje v letu 2006 pokrije v breme dolgoročnih obveznosti do občine Novo mesto za sredstva
prejeta v upravljanje naslednje stroške amortizacije:
- oskrba s pitno vodo
8.797.280,82 SIT
- odvajanje odpadnih voda
4.329.578,35 SIT
- čiščenje odpadnih voda
4.092.024,09 SIT

-

pogrebna dejavnost
pokopališka dejavnost
Skupaj

6.337.106,79 SIT
5.795.922,98 SIT
29.351.913,03 SIT«
Sklep 4

Ob upoštevanju prejšnjih sklepov Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi Poslovno
poročilo z revizorjevim mnenjem in poročilo o realizaciji investicij obnov ter rekonstrukcij JP
Komunala Novo mesto za leto 2006.

ŽUPAN
Alojzij Muhič, dipl.ekon.
PRILOGE:
- Obrazložitev
- Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto za leto 2006
- Poročilo o realizaciji investicij JP Komunala Novo mesto za leto 2006
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Številka:
Datum:

352-01-23/2005-1800
23.05.2007

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

OBRAZLOŽITEV k Poslovnemu poročilu in Poročilu o realizaciji

investicij, obnov in rekonstrukcij za leto 2006 za JP Komunala
Novo mesto
1. UVOD
JP Komunala Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju: Komunala Novo mesto) je posredovala
občinski upravi Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: MO Novo mesto) naslednja poročila:
-

Poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem za leto 2006 za JP Komunala Novo mesto
d.o.o.,
Računovodsko poročilo z revizorjevim mnenjem za leto 2006 za JP Komunala Novo
mesto d.o.o.,
Predlog sklepa o pokrivanju stroškov amortizacije za leto 2006,
Poročilo o realizaciji investicij, obnov in rekonstrukcij z revizorjevim mnenjem za JP
Komunala Novo mesto d.o.o.

K poročilom so priložena pozitivna revizorjeva mnenja o finančnem stanju Komunale Novo
mesto ter namenskosti, učinkovitosti, in smotrnosti uporabe proračunskih sredstev podjetja za
leto 2006. Poročila je obravnaval in potrdil tudi Nadzorni svet Komunale Novo mesto na svoji
seji dne 17.4.2007 in podal na nje pozitivno mnenje.
2. POSLOVNO POROČILO
2.1 Poslovanje na nivoju celotnega podjetja in na nivoju MO Novo mesto
Komunala Novo mesto je v letu 2006 ustvarila skupne prihodke (z izrednimi prihodki za
pokrivanje amortizacije) v višini 2.839.449.250 SIT, kar pomeni 4 % povečanje v primerjavi z
letom 2005. Celotni odhodki so v enakem obdobju znašali 2.839.449.250 SIT, kar pomeni v
primerjavi z letom 2005 6 % povečanje.
Na nivoju MO Novo mesto so bili ustvarjeni prihodki v višini 2.234.114.372 SIT in so za 2 %
manjši od prihodkov v letu 2005. Skupni odhodki so znašali 2.211.349.808 SIT in so za 2 % višji
od odhodkov v letu 2005.
Poslovanje je bilo spremljano na nivoju celotnega podjetja in na nivoju posameznih občin, kjer
so bili doseženi naslednji rezultati:
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Občina
Mestna občina Novo mesto
Šentjernej
Škocjan
Mirna Peč
Dolenjske toplice
Žužemberk
Skupaj celotno podjetje:

Rezultat 2004

Rezultat 2005

Plan 2006

Rezultat 2006

60.677.015

104.929.580

36.352.567

22.764.564

0

0

0

0

-2.229.529

-4.356.442

-3.678.415

0

-11.067.650

-10.234.320

-13.291.205

-1.707.456

0

0

0

0

-17.158.300

-16.381.260

-17.931.049

-21.057.108

30.121.537

73.957.557

1.451.898

0

Omenjeni poslovni izid je bil dosežen z oblikovanjem izrednih prihodkov za pokrivanje
amortizacije v breme dolgoročnih obveznosti do občin (odpis amortizacije) in sicer:

Občina
Mestna občina Novo mesto

Realizacija 2004

Realizacija 2005

Plan 2006

Realizacija
2006

16.602.876

0

142.308.411

29.351.913

3.384.867

22.840.438

16.628.482

16.765.640

Škocjan

19.664.697

17.438.045

17.333.332

16.350.808

Mirna Peč

20.623.464

20.558.729

20.386.754

21.156.146

Dolenjske toplice

13.090.691

18.956.079

20.103.787

28.986.117

Žužemberk

26.993.983

26.929.264

26.836.505

24.353.578

100.360.578

106.722.554

243.597.271

136.964.202

Šentjernej

Skupaj celotno podjetje

Rezultat na nivoju podjetja je torej ničelni, na račun pozitivnega rezultata MO Novo mesto v
višini 22.764.564 SIT, ki pa je bil dosežen z oblikovanjem izrednih prihodkov za pokrivanje
amortizacije v breme dolgoročnih obveznosti do občin (odpis amortizacije) v višini 29.351.913.
Komunala Novo mesto je tako na nivoju MO Novo mesto dejansko poslovala z negativnim
rezultatom v višini 6.587.349 SIT, s pokrivanjem izgub ostalih občin pa MO Novo mesto izgublja
dodatnih 22.764.564 SIT sredstev iz naslova amortizacije.
Ker je na nivoju podjetja Komunala Novo mesto ugotovljen ničelni poslovni rezultat, se bodo
(po navedbah poslovnega poročila) sredstva do višine dobička ustvarjenega v MO Novo mesto
(22.764.564 sit), lahko razporedila takoj po pokritju izgube s strani občine Mirna peč v višini
1.707.456 sit in občine Žužemberk v višini 21.057.108 sit v skladu z določili veljavne družbene
pogodbe.
2.2 Poslovanje obveznih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti
Komunala Novo mesto je z odloki pooblaščena za izvajanje obveznih in izbirnih gospodarskih
javnih služb. Poleg gospodarskih javnih služb pa opravlja še nekatere izbirne gospodarske
javne službe oziroma tržne dejavnosti. Komunala Novo mesto opravlja za MO Novo mesto
naslednje obvezne in izbirne gospodarske javne službe / dejavnosti:
-

oskrbo s pitno vodo,
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
ravnanje s komunalnim odpadki,
odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
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-

pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč in
čiščenje javnih površin in javno snago,
urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
urejanje javnih tržnic,
urejanje javnih sanitarij,
urejanje javnih parkirišč in javnih površin,
urejanje parkirnih hiš,
odvoz nepravilno parkiranih vozil.

S 1.3.2006 se je dejavnost deponiranja odpadkov izločila iz Komunale Novo mesto v
novoustanovljeno podjetje CeROD d.o.o. S 1.4.2006 pa je Komunala Novo mesto prenehala tudi
z upravljanjem parkirišč na Kočevarjevi ulici. Poročilo tako zajema za navedeni dejavnosti
dejansko realizacijo v letu 2006 in sicer zajema deponiranje odpadkov le do 1.3.2006 in
upravljanje parkirišča do 1.4.2006.
Po posameznih dejavnostih je bilo poslovanje naslednje:
Dejavnost

Prihodki za
pokrivanje
amortizacije
(odpis) (SIT)

Skupaj
prihodki (SIT)

8.797.281

482.362.973
67.643.367
232.227.607
212.727.989
574.030.020
70.579.971
27.329.820
65.390.380

536.793.295
67.643.367
290.191.628
217.905.852
508.332.778
70.579.971
40.673.090
60.077.433

-54.430.322
0
-57.964.021
-5.177.863
65.697.242
0
-13.343.270
5.312.947

1.715.073.246

29.351.913 1.732.292.126

1.792.161.413

-59.869.287

Izdelava priključkov
Gradbena dela za investicije
Druge dej. odvajanja in čiščenja
odp.voda
Javne sanitarije
Javna dela
Tržnica
Urejanje javnih parkirišč
Parkirna hiša
Parkirišča Kočevarjeva
Odvoz vozil s pajkom
Odvoz zapuščenih vozil
Drugo-plinifikacija

76.056.463
257.595.338

76.056.463
257.595.338

53.224.966
211.797.871

22.831.497
45.797.467

83.516.491
3.970.831
2.930.148
9.351.666
41.525.814
20.674.551
2.452.575
3.748.368
41.276

83.516.491
3.970.831
2.930.148
9.351.666
41.525.814
20.674.551
2.452.575
3.707.092
41.276

55.108.483
3.154.943
5.445.846
8.723.753
45.315.091
20.827.343
2.808.924
12.663.386
43.617
74.173

28.408.008
815.888
-2.515.698
627.913
-3.789.277
-152.792
-356.349
-8.956.293
-2.341
-74.173

2. Skupaj izbirne GJS / dejavnosti

501.863.521

501.822.246

419.188.395

82.633.851

29.351.913 2.234.114.372

2.211.349.808

22.764.564

Oskrba s pitno vodo
Števnina
Odvajanje odpadnih voda
Čiščenje odpadnih voda
Ravnanje z odpadki
Pogrebna dejavnost
Pokopališka dejavnost
Čiščenje javnih površin
1. Skupaj obvezne GJS

SKUPAJ 1 + 2

Čisti prihodki
(SIT)

473.565.692
67.643.367
227.898.029
208.635.965
574.030.020
70.579.971
27.329.820
65.390.380

2.216.936.765

4.329.578
4.092.024
6.337.107
5.795.923

0

Odhodki (SIT)

Rezultat (SIT)

Iz preglednice je razvidno, da so obvezne gospodarske javne službe v letu 2006 dosegle 78 %
vseh prihodkov. Z upoštevanjem prihodkov od financiranja, prihodkov za pokrivanje
amortizacije ter drugih prihodkov je skupni prihodek obveznih gospodarskih javnih služb v letu
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2006 znašal 1.732.292.126 SIT, odhodki poslovanja v tem obdobju pa so znašali 1.792.197.413
SIT. Obvezne gospodarske javne službe so tako v letu 2006 dosegle negativen poslovni izid v
višini 59.905.287 tisoč SIT.
Po prihodku druga največja dejavnost vodooskrba dosega 28 % vseh prihodkov obveznih
gospodarskih javnih služb. V letu 2006 je dosegla negativen poslovni izid v višini 54.430.322
SIT zaradi povečanja stroškov amortizacije infrastrukture, neposrednih stroškov dela in stroškov
storitev.Prav tako so negativen poslovni izid dosegle dejavnosti odvajanja odpadnih voda v
višini 57.964.021 SIT, čiščenja odpadnih voda v višini 5.177.863 tisoč SIT, pokopališka
dejavnost v višini 13.343.270 tisoč SIT, medtem ko je dejavnost ravnanja z odpadki dosegla
pozitiven poslovni izid v višini 65.697.242 tisoč SIT ter dejavnost čiščenja javnih površin v višini
5.312.947 SIT.
2.3 Pregled gibanja cen obveznih gospodarskih javnih služb v letu 2006
V letu 2006 so se povišale cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb in sicer:
Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode
Gospodinjstva

Stara cena
Povečane cene od 1.4.2006

133,87
136,54

Ostali

Ravnanje z odpadno vodo
Odvajanje

186,37
190,09

130,73
132,69

Čiščenje

83,20
84,88

Ravnanje z odpadki
Odvoz

Deponiranje

1.189,15
1.212,93

723,49
737,95

V skladu s spremembo tarifnega pravilnika od 1.12. 2005 velja tudi nižja cena za števnino. V
skladu z drugim členom Tarifnega pravilnika znesek števnine dobimo kot zmnožek nazivnega
pretoka vodomera in veljavne cene vode na dan 30.6.2005, znižane za 25%.
V nadaljevanju sledi pregled cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb po ostalih
občinah. Iz tabele je razvidno, da ima MO Novo mesto še vedno najdražje storitve na področju
ravnanja z odpadno vodo in pri odvozu odpadkov. Hkrati pa občine kot so Mirna peč in
Žužemberk vztrajajo pri nizkih cenah storitev kljub večletnim visokim izgubam v poslovanju.
Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode
Občina

Mestna občina Novo mesto
Podražitev 1.4.2006

Šentjernej

Gospodinjstva

Ostali

Ravnanje z odpadno vodo
Odvajanje

Čiščenje

Ravnanje z odpadki
Odvoz

133,87
136,54
195,83

186,37
190,09
281,30

130,73
132,69
99,18

83,20
84,88
73,26

1.189,15
1.212,93
1.185,88

184,35

264,81

166,00

73,26

1.117,24

129,71
136,99
136,96

186,32
196,77
196,74

103,26
109,42
109,40

76,53
80,82
80,81

1.159,74
1.177,16
646,72

161,93
164,91

233,12
237,41

103,26
105,16

76,27
77,67

1.252,49
1.327,01

Podražitev 1.4.2006

Škocjan
Podražitev 1.4.2006

Mirna Peč
Podražitev 1.5.2006

Dolenjske toplice
Podražitev 1.4.2006

Žužemberk
Podražitev 1.5.2006

3. POROČILO O REALIZACIJI INVESTICIJ IN OBNOV
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Deponiranje

723,49
737,95
723,49
737,95
732,49
737,95
723,49
737,95
723,49
737,95
723,49
737,95

Investicijska dejavnost vključuje izgradnjo novih investicij ter obnove in rekonstrukcije obstoječe
komunalne infrastrukture. Investicije so se izvajale po sprejetem poslovnem planu za leto 2006
in rebalansom poslovnega plana za leto 2006.
Preglednica v nadaljevanju prikazuje vire sredstev namenjenih financiranju infrastrukturnih
omrežij in naprav ter odhodke teh sredstev v MO Novo mesto za obdobje za leto 2006.
v tisoč SIT

Povečanje virov sredstev
Obračunani stroški amortizacije v letu 2006
- Odpis obveznosti do Mestne občine Novo mesto za pokrivanje stroškov amortizacije
=Zbrana sredstva amortizacije v letu 2004
Dotacije Mestne občine Novo mesto za investicije v osnovna sredstva
Dotacije Mestne občine Novo mesto iz naslova takse za obremenjevanje voda
Dotacije Mestne občine Novo mesto iz naslova takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
Dotacije Mestne občine Novo mesto za vračilo najetih posojil za infrastrukturo
Uskladitev dolgoročnih obveznosti
Druga povečanja
Prispevki za priključke
Popravek virov sredstev iz preteklih let
Dobiček iz leta 2005
Kredit ERS
Skupaj povečanja virov sredstev

522.125
-29.352
492.773
249.724
112.713
0
0
0
238.867
38.795
5.833
70.260
123.979
1.094.077

Zmanjšanje virov sredstev
Poraba za investicije , obnove ter rekonstrukcije
Odplačilo posojil, najetih za financiranje investicij v infrastrukturo
Druga zmanjšanja virov za investicije
(aneksi k pog.o sof.)
Skupaj zmanjšanje virov sredstev
Prosti viri sredstev za investicije na dan 31.12.2006

1.018.388
29.384
25.401
1.073.173
20.904

Kot je razvidno iz preglednice, so dodatni viri nastajali predvsem iz dotacij MO Novo mesto za
zagotovitev virov za financiranje investicij v infrastrukturo (362.436.689 SIT). Večji del teh
virov izhaja iz naslova pogodb o sofinanciranju investicij s strani MO Novo mesto (249.723.705
SIT) in naslova takse za obremenjevanje voda (112.712.984 SIT -106.000.000 poraba plačane
takse v letu 2006 ter prenos razlike iz leta 2005 v višini 6.712.984).; razlika sredstev do
plačane takse ( 144.362.769,84 SIT ) se prenese v leto 2007.
Iz naslova zbranih sredstev amortizacije, so bili v MO Novo mesto razpoložljivi viri za
financiranje investicij 492.773.556 SIT.
Preostali viri sredstev so bili v MO Novo mesto 238.866.779 SIT. Večji del teh sredstev se
nanaša na prispevke za priključke (38.795.017 SIT), popravek sredstev iz preteklih let v višini
5.833.000 SIT (poraba že rezerviranih virov iz preteklih let za kanalizacijo Šmarjeta v višini
1.673.325,50 SIT, Dolž v višini 1.967.838,80 SIT in Straža v višini 1.425.862,65 SIT –
prekinitev pogodb z izvajalcem Grans s.p., ostali viri pa se nanašajo na končne situacije
zaključenih investicij), realizirani dobiček v letu 2005 (70.259.679 SIT) ter kredit ERS
(123.979.083 SIT).
Skupno so v MO Novo mesto v letu 2006 viri za investicije zašali 1.094.077.024 SIT.
Do zmanjšanja prostih virov sredstev za investicije je prišlo na podlagi izvedenih investicij v
osnovna sredstva v upravljanju, ki so v lasti MO Novo mesto v skupnem znesku 1.018.388.000
SIT. Poleg tega so se viri zmanjšali še za 29.384.096 SIT zaradi odplačil obveznosti iz naslova
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najetih posojil za financiranje sredstev v upravljanju. Vire sredstev pa smo zmanjšali še za
25.400.808 SIT, ker so bili v letu 2006 sklenjeni aneksi za znižanje sredstev MO Novo mesto k
pogodbam sklenjenim v letu 2004:
-

kanalizacijo
kanalizacijo
kanalizacijo
kanalizacijo
kanalizacijo

Bršljin (Aneks k pog. 76-2101/2004) v višini 3.250.718,68 SIT,
Regrča vas (Aneks k pog. 120-2101/2004) v višini 13.003.916 SIT,
Šmarjeta (Aneks k pog. 69-2101/2004) v višini 2.272.143,20 SIT,
Stopiče (Aneks k pog. 255-2101/2004) v višini 1.174.029,20 SIT,
Prečna (Aneks k pog. 253-2101/2004) v višini 5.700.000,00 SIT.

Mestna občina NM je imela na dan 31.12.2006 na razpolago 20.904.119 SIT sredstev, ki jih
lahko nameni za financiranje investicij, obnov ter rekonstrukcij v letu 2007.

4. ZAKLJUČEK
Ugotavljamo, da je rezultat na nivoju podjetja ničelni, na račun pozitivnega rezultata MO Novo
mesto v višini 22.764.564 SIT, ki pa je bil dosežen z oblikovanjem izrednih prihodkov za
pokrivanje amortizacije v breme dolgoročnih obveznosti do občin (odpis amortizacije) v višini
29.351.913.
Komunala Novo mesto je tako na nivoju MO Novo mesto dejansko poslovala z negativnim
rezultatom v višini 6.587.349 SIT, s pokrivanjem izgub ostalih občin pa MO Novo mesto izgublja
dodatnih 22.764.564 SIT sredstev iz naslova amortizacije.
Ker je na nivoju podjetja Komunala Novo mesto ugotovljen ničelni poslovni rezultat, se bodo
sredstva do višine dobička ustvarjenega v Mestni občini Novo mesto (22.764.564 sit), lahko
razporedila takoj po pokritju izgube s strani občine Mirna peč v višini 1.707.456 sit in občine
Žužemberk v višini 21.057.108 sit v skladu z določili veljavne družbene pogodbe.
Ugotavljamo tudi, da poslujejo z dobičkom dejavnosti, za katere stroške izvajanja v celoti
pokriva iz proračunskih sredstev MO Novo mesto (čiščenje javnih površin, urejanje javnih
sanitarij), kar pomeni, da so bile pri sklepanju pogodb upoštevane napačne kalkulacije in
predpostavke.
Iz poslovnega poročila je razvidno, da ima MO Novo mesto še vedno najdražje storitve pri
izvajanju nekaterih gospodarskih javnih služb in sicer na področju ravnanja z odpadno vodo in
pri odvozu odpadkov. Hkrati pa občine kot so Mirna peč in Žužemberk vztrajajo pri nizkih cenah
storitev kljub večletnim visokim izgubam v poslovanju. Tako ugotavljamo, da občini Mirna Peč in
Žužemberk grobo kršita Zakon o lokalni samoupravi, ker NE zagotavljata sredstev za delovanje
lokalnih javnih služb, na škodo MO Novo mesto

5. PREDLOGI ZA ODLOČANJE
Občinskemu svetu predlagamo, da po obravnavi zadeve na svoji seji sprejme naslednje
sklepe:
1. Komunala Novo mesto mora nadaljevati z aktivnostmi za izterjavo obveznosti ostalih
občin do Mestne občine Novo mesto in o aktivnostih trimesečno poročati Občinskemu
svetu Mestne občine Novo mesto.

2. Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarstvo,

Ministrstvo za okolje in prostor in Službo vlade za lokalno samoupravo in regionalno
politiko se obvesti, da občini Mirna Peč in Žužemberk NE zagotavljata sredstev za
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delovanje lokalnih javnih služb, na škodo Mestne občine Novo mesto in s tem kršita
Zakon o lokalni samoupravi. Hkrati se navedena ministrstva pozove, da neplačane
obveznosti ostalih občin do Mestne občine Novo mesto upoštevajo in zagotovijo pri
odobritvi dodatnih sredstev občinam.

3. Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto – UPB1 (Uradni list RS, št.
96/2006 je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 6. seji dne 31.5.2007 ob
obravnavi predloga Komunale Novo mesto d.o.o. o pokrivanju stroškov amortizacije
sprejel naslednji SKLEP O POKRIVANJU STROŠKOV AMORTIZACIJE ZA LETO
2006 »V skladu s 14. členom Pogodbe o upravljanju z infrastrukturnimi objekti in
napravami Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje v letu 2006 pokrije v breme
dolgoročnih obveznosti do občine Novo mesto za sredstva prejeta v upravljanje
naslednje stroške amortizacije:
- oskrba s pitno vodo
8.797.280,82 SIT
- odvajanje odpadnih voda
4.329.578,35 SIT
- čiščenje odpadnih voda
4.092.024,09 SIT
- pogrebna dejavnost
6.337.106,79 SIT
- pokopališka dejavnost
5.795.922,98 SIT
Skupaj
29.351.913,03 SIT«
4. Ob upoštevanju prejšnjih sklepov se sprejme poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem
in poročilo o realizaciji investicij obnov ter rekonstrukcij JP Komunala Novo mesto za leto
2006.
Vodja oddelka:
mag. Jože Kobe

Direktor:
mag. Sašo Murtič

9

