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Datum
Stevilka

ZAPISNIK
14' redne seje odbotz za gospodarstvo in GJS, ki je bila dne
30.
18.00 v sejni sobi Obiine Bovec.

ll,2017 z zaietkom

ob

Prisotni: Danijel Krivec, silvo Hrovat, Nives Marka, Goran Kavs
odsotni opravideni: Petra Repid, Branko Bradaskja, Adis Flrovat
Ostali prisotni:
lupan Valter MlekuZ, Cecilija Avsenik, Obdina Bovec
za AD2: Jemej Kenda, Elektro primorska
za AD 3: Janko Humar
zaAD 4: Marijan Skorni5ek

-

Dnevni red:
Zapisnik 13. redne seje
Sporazum o ureditvi medsebojnihrazmerij v zvezi s projektom
izgradnje kablovoda
2x20kY RTP Kobarid - RP Bovec in urediive kolesarske
od
Kobarida
do Bovca
ioti
izdaja mnenja
Statut Zav oda za trnizem Dolina Sode izdaj amnenj a
Predlog spremembe cenika za Avtodomsko postajali5de Dvor
Bovec izdajamnenja
Informacija o aZuriranju podatkov v Nadrtu
Sirokopasovnega omrelja
:y":yodprtega
elektronskih komunikacij naslednje generaci;e
v obeini gour"
Pobude in predlogi

1.

2.

-

3.

4.

-

5.
6.

Ugotovljena je bila sklepdnost.
Potrjen je bil dnevni red seje.

ADI) Zapisnik 13. redne seie
odbor za gospodarsfvo in GJS je potrdil zapisnik 13. redne seie.

mou
Bovca

-

V RTP
izdaia mnenia

vzv
in ureditve

Predsednik odbora
Elektro Primorske.

je povzel aktivnosti usklajevanja trase kablovoda med Obdino Bovec in

je bil pripravljavec dokumenta in prilog todke Jernej Kenda, direktor DE Tolmin
Elektro Primorska. Povedal je, daje obmodje obdine Bovec na limitu dobave elektridne energije
in da je nujno najti dolgorodno resitev, to je povedati obseg zagotovljene dobave elektridne
energije. Predvidena je vgradnja kablovoda po priloZeni trasi, iu .1, oLdini Bovec poteka
od
letali5da do iezsode,Loga ieiso5kega in naio izdoll,levega brega Sode. Terminsko bi
se v
letu 2018 naredilo odsek po Kobari5kem, po Bov5kem pav 2019. Glede na to, da od Loga
eezso5kega do Srpenice trasa poteka po predvideni trasi daljinske kolesarske poti, Elektro
Porodevalec

Primorska pridakuje sodelovanje Obdine Bovec
lastni5ke problematike.

v delu pridobivanja soglasij oz. resevanju

Odborniki so se seznanili s predvidenim potekom trase (predlagana je bila sprememba v Logu
iezsoSkem tako, da bi trasa potekala po obdinski parceii st. +igr il.". C.;:;da in ne po ved
lastni5kih parcelah, kot v predlogu Elektro Primorske, niti po obstojedi potrjeni trasi daljinske
kolesarske poti).
Razpravljali so Zupan Valter MlekuZ, Danijel Krivec, Goran Kavs, Silvo Hrovat, Janko Humar.
Danijel Krivec je predlagal spremembo trase pri Otonih.
Predvideno je, da se obdina vkljudi v pridobivanje soglasij, Elektro Primorska pa zagotavlja
utrjevanje in tamponiranje poti v Sirini 3m trase kablovoda, kjer gre za prekrivanje z aatlinsko
kolesarsko potjo.

Odbor za gospodarstvo in GJS je podal pozitivno mnenje k predstavljenemu Sporazumu
in soglasno predlaga Obiinskemu svetu Obiine Bovec, da Zupana Obdine Bovec pooblasti
za podpis sporazuma v predlaganem besedilu.
AD3) Statut Zavoda za turizem Dolina Soie - izdaig mnenia
Porodevalec je bil v.d. direktor ZavodazafitizemDolina Sode Janko Humar. povedal je, daje
statut pripravila OdvetniSka pisarna Mulina, Zvipelj in partnerji d.o.o. in da predlagan-statut
sledi Odloku o ustanovifudzavodazaturizemDolina Sode. Povedal je
"upr"dlug*]ostopek
sprejeda, to je, da najprej na statut podajo mnenje odbori vkljudenih obdin,
nato ga medsebolno
uskladijo iupani, besedilo z vnesenimi popravki gre nato na seje obdinskih srr"toy vkljudenih
obdin, ki statut sprejmejo.

Odborniki na gradivo niso imeli pripomb in menijo, da je predlog statuta primeren za
nadaljnjo obravnavo.
Janko Humar je predstavil 5e predlog ponudbe ski busa v letu 2017. Povedal je, da je v letu
2017 Ee vedno orgarizator ski bus prevozov Zavod zaturizem Dolina Sode (ZTDS), medtem
ko je JZ Sondni Kanin na osnovi dogovora s ponudniki postavil pogoje za uporabo ski busa.
Janko Humar je Zelel od odbora podajo stali5da, de se strinju s pogol Sonenega Kanina, to je,
da ZTDS povzame odJZ Sondni Kanin uveljavljen nadin dogovarjanja s ponudniki in le+e
Steje
kot podlago za izvajanje ski bus prevozov. JZ Sondni Kanin je s ponudniki dogovarjal
sofinanciranje I EUR od vsake izvedene noditve ali paoglas na gondoli.Podpisan dogovor z JZ Sondm Kanin je pogoj za pridobitev

blokov zabrezpladne prevoze, tudi
KaninskihLiirric (veter ipd.) ter unt.riit.u v spisek
upravidencev do kori5denja ski busa. Pridobitev blokov pa ni pogoj za kori5denj. .ki bu,
prevozov na slovenski strani, tu so za ponudnike brezpladni. V primeru prevozov naitalijansko
na italijansko stran v primeru neobratovanja

stran imajo prednost kori5denja ponudniki, ki imajo s Sondnim Kaninom sklenjen dogovor.
Zaradi koristnikov pri ponudnikih, ki dogovora nimajo sklenjenega, se ne organizira dodaten
prevoz (ponudniki brez dogovoraprevozna italijansko stran pladajo, pri demer obstaja moZnost,
da zaradi zapolnitve mest na avtobusih s koristniki ponudnikov, ki z dogovorom razpolagajo,
gostje ponudnikov brez sklenjenega dogovora ski busa ne bodo mogli koristiti).

Odbor za gospodarstvo podpira pogoje za uporabo ski busao kot jih je na osnovi
r^zgovorov s ponudniki postavil Sonini Kanin in predlaga Turizmu Dolina Soie, da jih
upoSteva.

AD4) Predlos spremembe cenika za Avtodomsko postaiali5ie Dvor Bovec

- izdaia mnenia

Odborniki so ftvpravo zadeli brez predstavnika predlagatelja, upravljavca avtodomskega
postajali5da v.d. direktorja Sondnega Kanina Marijana Skomi5ka, ki se je seje udeleZil ob
predvideni uri todke 19.10. Pripomba odbornikov je bila, da se cenik spreminja Le tretjil v treh
letih. Cecilija Avsenik je povedala, da se je prvid cenik spremenil v 2015 na pobudo novega
upravljavca Bovec Sport center, Filip Hrovat s.p., in sicer se je obstojedemu ceniku za cerrtk
parkiranja z oskrbo dodalo 5e cenik parkiranja brez oskrbe, pri demer se je za parkfuanje brez
oskrbe Stela maksimalno trajanje parkiranja l2ur, kot znaSa dasovna omejitev za nujni poditek
med voZnjo. V letu 2016 je isti upravljavec predlagal dvig cen, kar je obdinski svet sprejel.
Oktobra 2017 je avtodomsko postajali5de prevzel novi upravljavec javni zavod Sondni Kanin,
kateremu se cene zdijo previsoke, zato predlaga zniZarrje cen ter uvedbo dveh cenikov, posebej
za glavno turistidno sezono in posebej za obdobje izven glavne turistidne sezone.
Odbor za gospodarstvo je cenik pregledal in ga ocenil kot primeren, predlagal pa je, da se
nadgradi Priloga 2 cenika, ki se nana5a na cenik parkiranja brez oskrbe, in sicer tako, da se
omogodi parkiranje brez oskrbe 3e za24 ur. Cena za parkiranje brez oskrbe v sezoni naj bi bila
l5 EUR, inen sezone pa 10 EUR.
Cecilija Avsenik je izrazila dvom, da je predlog v skladu z odlokom. Po pregledu odloka iz
2007 sejezdelo, dapredlogni sporen, zatoje
odbor sprejel pozitivno mnenje k predlogu cenika, kot ga je predlagal Javni zavod Sonini
Kanin, s tem, da predlaga, da se cenik dopolni s ceno parkiranja brez oskrbe za24 ur za
obdobje v glavni sezoni v vi5ini 15 EUR, za obdobje izven glavne sezone pa v vi5ini 10
EUR, in predlaga Obiinskemu svetu Obiine Bovec sprejem predlaganega cenika s temi
dopolnitvami.

AD5) Informaciia o aiuriraniu podatkov v Nairfu razvoia odprtesa Sirokopasovnega
omreZia elektronskih komunikacii naslednip eeneraciie v obiini Bovec
Cecilija Avsenik je povedala, da je pripravljalec Nadrta ruzvoja odprtega Sirokopasovnega
omreZja elektronskih komunikacij naslednje generacije v obdini Bovec Nejc Kumar, RRA
Seveme Primorske, na Obdino Bovec v novembru 2017 dostavil aZuriran nadrt, ki vsebuje
aktualne popravke v ztezi s Stevilom belih lis v obdini Bovec. Teh je nekaj manj kot jih je bilo
v spomladi potrjenem nadrtu. Glede na to, da je prvotni nadrt potrjeval Obdinski svet, mora
Obdinski svet potrjevati tudi popravljen nadrt.
Odbor za gospodarstvo in GJS

se

je seznanil z informacijo o vnesenih popravkih.

AD6) Pobude in predloei
Pobud in predlogov ni bilo.

AD7) I4formaciie (dodano)

1) Informacijo o poteku aktivnosti DOLB

Bovec je podal v.d. direktorja Silvo Hrovat.
Povedal je o obisku italijanske delegacije, ki jo je zarimalamoZnost nadgraditve DOLB
Bovec s projektom kogeneracije. Povedal je tudi nekaj informacij o poteku rednih
aktivnosti javnega podjetja ter opozoril, daje treba jasno doloditi nadin prihodnega
financiranja v 2018 pred zadetkom delovanja.

2)

Informacijo o stanju na smudi5du je podal v.d. direktor Sondnega Kanina Marijan
SkomiSek. Povedal je zafizidno kondana dela v zvezi s povedanjem hitrosti ter potekom
pridobivanja dovoljenj . Zadetekrednega vsakodnevnega obratovanja naj bi bil skupaj z
italijansko stranjo naslednji teden (od 9.12.2017 naprej). Predstavil je ponudbo projekta
v katerega se vkljudujejo turistidni ponudniki, o demer je govoril
predhodno Le v.d. direktor ZTDS Janko Humar.

Moja gondola,

Seja

je bila sklenjena ob 19.40.

Zapisala
Cecilija Avsenik

(r'/^'Z-\=

