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OBČINA BOVEC 

Trg golobarskih ţrtev 8 

5230 BOVEC 

 

Številka:  

Datum:  

 

 

 

OBČINSKI SVET 

OBČINE BOVEC 

 

 

 

 

ZADEVA: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Svet Kanina Bovec – hitri postopek 

 

PREDLAGATELJ:  Ţupan Občine Bovec, g. Valter Mlekuţ, na podlagi drugega odstavka 30. člena 

Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10)  

 

PRIPRAVLJAVEC IN 

POROČEVALEC:  g. Davor Gašperčič, podţupan Občine Bovec in skrbnik koncesijskih pogodb 

sklenjenih z Republiko Slovenijo 

 

PRAVNA PODLAGA: 3. in 8. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 

127/06-ZJZP) 

 Zakon o spodbujanji razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 

52/16-ZPPreb-1) 

16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) 

 

NAMEN: Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Svet Kanina Bovec 

(sprejemanje po hitrem postopku), kar bi omogočilo takojšnjo registracijo javnega 

zavoda in izvedbo vseh aktivnosti za začetek njegovega delovanja v smislu 

zagotavljanja obratovanja smučišča na Kaninu v zimski sezoni 2016/17. 

 

 

OBRAZLOŽITEV:  

 

Ob neuspešnem postopku podelitve koncesije po Odloku o upravljanju ţičniških naprav na smučišču Kanin in 

glede na nesprejemljive pogoje kandidata za koncesionarja, ki jih Občina Bovec ni mogla sprejeti, predlagamo 

članom Občinskega sveta Občine Bovec v sprejem odlok, s katerim bi občina ustanovila javni zavod, ki bo 

upravljal z ţičniškimi napravami in s smučiščem Kanin. 

 

S predlagano rešitvijo Občina Bovec v popolnosti sprejema odgovornost za obratovanje smučišča, hkrati pa 

ima tudi večji nadzor nad samo infrastrukturo kakor njenim obratovanjem. Ob neuspelem postopku podelitve 

koncesije, se nam zdi ustanovitev javnega zavoda smiselna tudi v smislu zagotavljanja in krepitve javnega 

interesa na področju razvoja turizma in turistične dejavnosti tako v smislu tekočega delovanja turističnega 

gospodarstva v občini, kakor v perspektivi njegovega razvoja.  

 

Predlagani javni zavod bo moral prevzeti izvajanje vseh strokovnih nalog, ki jih izvajalcem upravljanja in 

obratovanja ţičnic za prevoz oseb nalaga zakonodaja, poleg tega pa smo njegove naloge opredelili nekoliko 

širše, saj zavod v perspektivi vidimo kot enega ključnih faktorjev v razvoju in delovanju turističnega 

gospodarstva v občini in širše. Prav tako računamo na tesnejše sodelovanje pri nadaljnjem razvoju smučišča 

Kanin, kjer bo zaradi ustanoviteljske pozicije lahko Občina Bovec odigrala bolj aktivno in neposredno razvojno 

vlogo. V konceptu odloka o ustanovitvi javnega zavoda je tudi ideja o zavodu, ki bo lahko na lokalnem in 

regionalnem nivoju odigral vlogo povezovalca turizma tako v horizontalnem kot vertikalnem smislu. 
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Predlagana rešitev povzema zahteve Zakona o zavodih in rešitve, ki so za javne zavode zakonsko določene, 

kakor tudi določeno fleksibilnost, ki jo zavod na področju turizma potrebuje, saj gre nenazadnje za njegov 

nastop na trgu. Natančneje bo potrebno delovanje zavoda opredeliti v statutu zavoda, ki mora biti sprejet 

najkasneje v 90 dneh po uveljavitvi tega odloka, sprejme pa ga svet Zavoda, ki mora biti najkasneje 

konstituiran v 45 dneh po uveljavitvi tega odloka.  

 

V prehodnem obdobju je predvideno, da bo občina imenovala v.d. direktorja Zavoda, ki bo dolţan znotraj 

pooblastil, ki mu jih daje sam odlok, zagotoviti izvedbo vseh aktivnosti, ki so potrebne za registracijo zavoda 

in za začetek izvajanja njegovih dejavnosti, vezanih na upravljanje smučišča Kanin z vso infrastrukturo.  

 

To imenovanje v.d. direktorja Zavoda bo predlagano občinskemu svetu v obliki posebnega sklepa, gre pa za 

imenovanje za dobo največ enega leta. Prav tako, bo občinskemu svetu predlagano imenovanje treh 

predstavnikov občine kot ustanovitelja v svetu Zavoda. S tem nameravamo doseči potrebno operativnost pri 

izvedbi nujnih nalog, ki jih je potrebno izvesti takoj. 

 

Glede na dejansko stanje pa je potrebna tudi sprememba odloka, ki ureja upravljanje ţičniških naprav na 

smučišču Kanin, zgolj v delu, ki opredeljuje način izvedbe upravljanja (preko podeljene koncesije), medtem, 

ko vse strokovne, tehnične in varnostne naloge vezane na izvajaje dejavnosti ostajajo nespremenjene, saj so 

pogojene z Zakonom o ţičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14). Gre za 

predpisane minimalne standarde, ki jih je dolţan zagotavljati vsak izvajalec prevozov oseb z ţičniškimi 

napravami. 

 

Z ustanovitvijo javnega zavoda se nekako rešujejo določena vprašanja, ki so se pojavljala ob koncesijskem 

razmerju (problemi drţavnih pomoči, problemi pokrivanja izgube, vzpostavitev nadzora nad dobički, predaja 

premoţenja v upravljanje, zagotavljanje sredstev v proračunu občine ipd.), pojavljajo pa se nova vprašanja, ki 

so vezana predvsem na zagotavljanje fleksibilnosti javnega zavoda in vzpostavljanje sistema, ki bo sposoben 

hitre reakcije na dogajanja na trgu. 

 

Glede na rešitev s podelitvijo koncesije, občina ne bo deleţna koncesijske dajatve v letih, ko bo smučišče 

delovalo s preseţkom prihodkov nad odhodki, imela pa bo preko svojih predstavnikov neposreden vpliv na 

odločanje o porabi ustvarjenega preseţka. Prav tako bo v primeru večjih odhodkov od prihodkov (izgube) 

imela večji neposredni vpliv na iskanje rešitev iz nastale situacije. 

 

Odlok ureja vprašanja, ki jih odlok o ustanovitvi javnega zavoda mora urejati glede na zakonske določbe, bolj 

podrobno pa bodo nekatere rešitve i odnosi med ustanoviteljem in zavodom, kakor tudi odnosi med organi 

zavoda določeni v statutu Zavoda. 

 

Organi zavoda in njihove pristojnosti so v določenem delu zakonsko določene, delno pa so prilagojene sami 

dejavnosti zavoda. 

 

Na dodatna vprašanja članov Občinskega sveta Občine Bovec bodo dani odgovori tekom razprave na sami seji 

občinskega sveta. 

 

 

FINANČNE POSLEDICE: 

 

S sprejemom predlaganega odloka Občina Bovec prevzema določene finančne obveznosti pri sami registraciji 

in zagonu poslovanja Zavoda, kar pa ocenjujemo na največ 1.000,00 €, prav tako pa bo v tej začetni fazi 

občinska uprava nudila administrativno, organizacijsko in tehnično podporo ustanovitvi Zavoda.  

 

V prihodnjih proračunskih letih pa bodo morebitna finančna sredstva zagotovljena v okviru finančnega načrta 

Zavoda (v vsakoletnem proračunu občine, o čemer bodo člani Občinskega sveta seznanjeni ob sprejemanju 

občinskega proračuna), oziroma dolgoročnejši investicijski stroški preko NRP-ja občine, s čimer se svetniki 

prav tako seznanjajo v okviru proračunskih dokumentov. Pri tem ţelimo poudariti, da tako letni delovni načrt 

in finančni načrt zavoda, kakor tudi petletni razvojni plan in petletni delovni načrt Zavoda morajo biti pred 

umestitvijo v proračunske dokumente potrjeni tako s strani sveta Zavoda, kakor s strani ustanovitelja in da 

nek avtomatizem ni opredeljen. Podobno je v primeru sanacije izgube, kjer je predvideno da sanacijski 

program, ki ga pripravi direktor ob soglasju ustanovitelja potrdi svet Zavoda. 
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PREDLOG ZA HITRI POSTOPEK: 

 

V 84. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 66/14 – uradno prečiščeno besedilo) 

je določeno, da kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne nesreče, lahko občinski svet sprejme 

odlok po hitrem postopku. Pri hitrem postopku se zdruţita prava in druga obravnava predloga odloka na isti 

seji. Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje na sami seji vse do konca obravnave predloga 

odloka. O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na začetku seje pri določanju dnevnega reda.  

 

Ker ţeli občinska uprava vse aktivnosti z ustanovitvijo Zavoda speljati v novembru 2016, tako, da bi se zimska 

sezona na Kaninu nemoteno začela, predlagamo občinskemu svetu, da odlok sprejme po hitrem postopku. 

 

 

Občinskemu svetu Občine Bovec se predlaga, po razpravi, v sprejem naslednji 

 

SKLEPA: 

 

Občinski svet Občine Bovec sprejme Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Svet Kanina Bovec v 

predlaganem besedilu in s popravki iz razprave, v prvem branju. 

 

Občinski svet Občine Bovec sprejme Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Svet Kanina Bovec v 

predlaganem besedilu.  

 

 

 

Ţupan  

Občine Bovec  

Valter Mlekuţ 

 

 

 

 

Priloga: 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Svet Kanina Bovec 

 

 


