
AN l+Obiina Bovec
Trg golobarskih Zrtev B

5230 Bovec

Telefon : SI (386) 05/384-19-00
Telefax : SI (386) 05/384-19-15
E-po5ta : cecilija.avsenik@bovec'si

OBdINA BOVF{

odborzagospodarstvoingospodarskejavne
sluZbe
Datum : 12. december 2019
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ZAPISNIK

4. redne seje odbora za gospodarstvo in GJS, ki je bil dne 25'11'2019 v sejni sobi obiine

Bovec s priietkom ob 17:00'

Prisotni: Adis Hrovat,Silvan Hrovat,Bostjan Komac,Jernej Skok, Igor dernuta' in Barbara

Leban. Opravidil se je Klemen Kavs'

Porodevalci: Berti Rutar/ Komunala Tolmin

Obdinska uprava: Milojka Kranjc

Ostali prisotni :podZupan Miro Bozj a

Predsednik Odbora Adis Hrovat je ugotovil, da je prisotnih 6 dlanov Odbora in je s tem

zagotovljena sktepenori. V rruautievanju je siediio glasovanje o predlaganem dnevnem red'/

vsi dlani so Potrdili dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 3' redne seje'

2. Potrditev spremembe cen orf.tU. t pit,to vodo, odvajanja in disdenja komunalnih in

padavinskih voda ter ravnanju , ko-r'rralnimi odpadki 
- ti I"to 2020 brez spremembe

omreZnine.
3. Informacija o problematiki na vstopnem mestu Zmukhca'

ADI) Potrditev zapisnika 3' redne seje

predsednik odbora Adis Hrovat je pregledal sklepe oz. mnenja iz zapisnrka' Pripomb na

,"pi*if. prisotni dlani niso imeli, zapisnik je bil potrjen soglasno'

AD2) Potrditev spremembe cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in iisienja komunalnih

in padavinskih voda ter ravnanlu, oopuoki za leto 2020 brezspremembe omreznine

PredsednikodboraAdisHrovatjevuvodupovedal,daseosebnonestrinjaspovi5anjemcen,
prisotne dlane pa pozval,da vsal sam v razpravipojasni svoje mnenje.

Sledila je obrazloLitev direktorja Komunai", tuiuii"potrebno povi5anje cen komunalnih

storitev v letu 2020.
cene komunalnih ,torit",, so sestavljene iz dveh delov: rzlastne cene in omreZnine'

OmreZnine se z navedenim predlogo* n. spreminjajo, lastne cene storitev pa je potrebno

povi5ati zaradirpr"-.-b, tci lin piinaSazikono minimalni pladi v letu 2020'

podjetje bo imelo riS:" tit"St i 7i 1"W"., 
ki ,o na minimalni pladi (okoli 40'000€ letno)' ki

se povi5uje in n.'ffit;""9e dodatkov( delovna doba,uspe5nost)' Hkrati bi se brez

povi5anja ostalih pf"e p"i"Sila tudi 
,r.azmerjamed 

pladami vedine zaposlenih v podjetju (

uravnilovka) kar lahko vpliva na niZjo kvaiiteto storitev' Glede na navedeno je Komunala



Tolmin pripravila izradun novih cen ob upo5tevanju povi5anja mase za I}Yo,kar predstavlja

zapodjetle ieZ.OOO € ved stroSkov na letni ravni. ee se cene komunalnih storitev v obdinah

ne ti povi5ale, bi imelo javno podjetje konec leta2020 negativni poslovni rezultat, ki bi ga

morale pokrivati obdine ustanoviteljice iz obdinskih proradunov.

V gradivu so predstavljene tudi primerjave plad med podjetji , ki opravljajo storitve GJS v

drugih obdinah v Sloveniji, predstavljene so bile tudi cene v drugih obdinah

V piedloZenem povzetku gradiva, ki ga je pripravila Komunala Tolmin, je zalaLjo predstavo

dlanom odbora in kasneje svetnikom prikazanvpliv spremembe cen na radurVpoloZnico, ki ga

bo prejelo gospodinjstvo s 4 dlani po predlagani spremembi cen:

. V naseljih, ki imajo javni vodovod, kanalizacljo in eN bo mesedni znesek vi5ji za

0,52485€/osebo
o V naseljih skanalizacrjo in brez iN bo mesedni znesek na poloZnici vi5ji 2a0,38 € I

osebo
. naseljihbrezkanalizacije in iN (Log Cezso5ki, nekaj hiS v Sodi in Trenti) bo mesedni

znesek na poloZnici vi5ji za 0,31 € / osebo.

Y razpravi so dlani postavljali vpra5anja in predloge , vezana na moZnosti niLanja stro5kov in

povedevanje kvalitete storitev, odgovarjal je direktor Komunale (pogostejSi odvozi odpadkov

v poletnih mesecih, moZnosti prodaje dolodenih vrst odpadkov...). Direktor Komunale pa je

odgovarjal na vpraSanja in pojasnil tudi probleme s katerimi se soodajo komunalna podjetja

pri ravnanju z odpadki ( prevzemi embalaLe, posebnih odpadkov- azbesta' '.) pri CN je

irenutno pioblem prevzemablata, ki so ga oddajali naMadLatsko,'..

Po konianirazpravi je sledilo glasovanje , kjer so vsi prisotni ilani ugotovili' da je

predlagano povi5anje cen komunalnih storitev potrebno in predlagajo Obiinskemu
svetu Obiine Bovec, da cene v predloZenih sklepih potrdi.


