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 O B Č I N S K I  S V E T  
Datum: 30.09. 2016 
Številka: 032-01/2014-13. redna 

    ZAPISNIK 
 

13. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec, ki je bila v četrtek, 29.09. 2016 ob 1900 v 

mali dvorani Kulturnega doma Bovec.  
 

Prisotni: Valter Mlekuţ, Davor Gašperčič, Miha Sotlar, Nives Marka, David Mlekuţ, Danijel Krivec, Tjaša 

Komac, Milan Jojić, Anita Rot, Goran Kavs  
 

Opravičeno odsotna: Branko Bradaškja, Marija Kravanja   
 

Ostali prisotni: Valter Mlekuţ, Patricija Muršič, Vesna Cuder, Cecilija Avsenik, Iris Stres, Robert Kokošin 
(občinska uprava), Milan Štulc (odnosi z javnostmi), Nevenka Kodeli Vučič (Nadzorni odbor), Vesna 

Paljk, Tomaţ Mikolič (Altus Consulting), Janko Humar (LTO Bovec), Rupnik Gregor (KS Bovec), Mariša 
Bizjak (novinarka) 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je prisotnih 10 od 12 svetnikov, 2 

svetnika sta se predhodno opravičila. Predstavil je dnevni red 13. redne seje Občinskega sveta in 

predlagal nekaj sprememb v vrstnem redu glede na vabljene poročevalce, pa tudi dodatno Cenik 
prevozov Kaninske ţičnice za zimsko sezono. 
 

Jojič Milan je predlagal umik točke "Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče", ker še ni bilo  

1. branja sprememb Statuta LTO Bovec, pa tudi premalo časa za preučitev odloka je bilo. 
 

Z 9 glasovi ZA in 1 glasom PROTI je bil sprejet sklep, da se zamenja vrstni red 2. in 3. točke 
dnevnega reda. 
 

Glede predloga Milana Jojića, da se umakne točka "Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina 
Soče", je 1 svetnik glasoval ZA, 9 pa jih je glasovalo PROTI predlogu. 
 

Z 9 glasovi ZA in 1 glasom PROTI  je bil sprejet naslednji dnevni red 13. redne seje Občinskega 

sveta Občine Bovec: 
1. Zapisnik  12. redne seje  Občinskega sveta Občine Bovec 

2. Odlok o upravljanju ţičniških naprav na smučišču Kanin - sprejemanje po hitrem postopku  

3. Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče - 1. branje 
4. Poročilo Nadzornega odbora Občine Bovec za leto 2015 in letni program nadzora za leto 2016  
5. Cenik prevozov Kaninske ţičnice za zimsko sezono 
6. Informacije o aktualnih zadevah 

7. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 
 

AD 1) Zapisnik  12. redne seje  Občinskega sveta Občine Bovec 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je pregledal na 12. redni seji občinskega sveta sprejete sklepe in njihovo 

izvajanje. 
 

Z 9 glasovi ZA in z 1 vzdrţanim (svetnika, ki ni bil na seji) je bil sprejet sklep, da se Zapisnik  12. 
redne seje Občinskega sveta Občine Bovec potrdi.  
 

AD 2) Odlok o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin - sprejemanje po hitrem 

postopku 
Ţupan Valter Mlekuţ je predlagal sprejemanje odloka po hitrem postopku, ker se mudi zaradi razpisa. 

Občina Bovec 
 

Trg golobarskih ţrtev 8 

5230 Bovec  

Telefon : SI (386) 05/384-19-00,02 
Telefax  : SI (386) 05/384-19-15 
E-pošta : obcina.tajnistvo@bovec.si 
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Soglasno je bil sprejet  sklep, da se bo Odlok o upravljanju ţičniških naprav na smučišču Kanin 
sprejemalo po hitrem postopku. 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je predal besedo predsedniku Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne 
sluţbe Danijelu Krivcu, ki je povedal, da na seji odbora ni bilo zadrţkov glede sprejemanja odloka po 

hitrem postopku; odbor je odlok ocenil kot primeren za obravnavo na občinskem svetu; povedal je o 
zapletih z zakonskimi podlagami, zato se stari odlok o KKŢ nadomesti z novim Odlokom o upravljanju 

ţičniških naprav na smučišču Kanin in se skozi odlok pride do osnov za razpis ţičniške koncesije, tudi 
vse ţičniške naprave so sedaj v občinski lasti.  

Pripravljavka odloka Vesna Paljk je opozorila na 2 bistvena probleme v prejšnjem odloku in sicer na 

neposredno podelitev koncesije in oporekanje Računskega sodišča, da v primeru kaninskih ţičnic ne 
gre za gospodarsko javno sluţbo, ker ne gre za javni prevoz. Zdaj je javni interes bistveno večji, saj je 

vse smučišče Kanin v lasti Občine Bovec. V odloku je bilo treba slediti koncesijskim pogodbam, ki jih je 
Občina Bovec sklenila z Republiko Slovenijo. Pripravljavka je predstavila odlok po straneh, njen 

sodelavec Tomaţ Mikolič pa je posebej predstavil 35. člen in opozoril, da FURS ne dovoli oblikovanje 

rezervacije, zato predlagajo, da se izvajalca v letih pozitivnega poslovnega izida zavezuje, da oblikuje 
rezervo za pokrivanje morebitne izgube v slabih sezonah. Miha Sotlar je vprašal o smiselnosti 

opredelitve višine tega zneska v odloku in Tomaţ Mikolič je predlagal, da se to določi v koncesijski 
pogodbi. 

Razpravljali so: Danijel Krivec, Miha Sotlar, Tomaţ Mikolič, Valter Mlekuţ, Goran Kavs, Vesna Paljk, 
Milan Jojić, ţupan Valter Mlekuţ, Patricija Muršič, Davor Gašperčič. 

10 alinea 19. člena naj se glasi: "da je gospodarski subjekt finančno in poslovno sposoben za izvajanje 

koncesionirane dejavnosti" 
35. člen, (obveznost oblikovanja rezerve),  naj se glasi: (1) Koncesionar je v času izvajanja koncesije, 

v letih pozitivnega poslovnega izida, dolţan oblikovati rezerve za pokrivanje morebitnih izgub v 
prihodnjih letih poslovanja.  

(2) Natančneje se obveznost oblikovanja rezerv navedena v prejšnjem odstavku, kakor tudi višina teh 

rezerv, opredeli v koncesijski pogodbi. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec v 1. branju sprejme Odlok o upravljanju 
ţičniških naprav na smučišču Kanin s spremembami, ki so bile dogovorjene v razpravi. 

Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec sprejme Odlok o upravljanju ţičniških 
naprav na smučišču Kanin. 
 

AD 3) Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče - 1. branje 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je uvodoma povedal o dosedanjih dogajanjih glede zdruţevanja LTO-jev in 
predvidenem nadaljnjem poteku sprejemanja odloka. 

Predsednik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe Danijel Krivec je poročal o obravnavi 
na seji odbora in danih pripombah, sicer pa je povedal, da je odlok primeren za obravnavo na 

občinskem svetu. 

Ţupan Valter Mlekuţ je poročal o dosedanjih usklajevanjih in poudaril, da sta Občini Tolmin in Kobarid 
pristali, da bo sedeţ LTO v Bovcu. 

Direktor LTO Bovec Janko Humar je na kratko ponovil, zakaj je smiselno in vsebinsko utemeljeno 
zdruţevanje LTO-jev, močnejši partner v razmerju do drţave, racionalizacija, tudi zavest pri podpori 

smučišča Kanin; pri pravnem nasledstvu je treba paziti, da se ne izgubi projektov, ki so ţe v teku; 
pred drugo obravnavo odloka je treba sestaviti skupni proračun novega zavoda, predelati je treba 

prehod na nov odlok, kako bo z začasnim financiranjem. 

Ţupan Valter Mlekuţ je opozoril, naj se razpravljalci drţijo teme zdruţevanja LTO-jev. 
Razpravljali so: Danijel Krivec, Goran Kavs, Miha Sotlar, Janko Humar, Milan Jojić, ţupan Valter 

Mlekuţ. 
Danijel Krivec je vodil pregled besedila odloka po členih: 

1. člen: smiselno opredeliti javna pooblastila, ki bi jih moral imeti skupni LTO (LTO Bovec jih ima) 

2. člen: bojazen, da bi se blagovna znamka Bovec lahko zgubila 
3. člen: ni pripomb 

4. člen: ni pripomb 
5. člen: ni pripomb 
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6. člen: glede registracije so razpravljali Krivec Danijel, Miha Sotlar, Janko Humar, Davor Gašperčič,  

Goran Kavs; strinjanje, da se brišejo 3 predlogi sprejeti na odboru (Dejavnost avtokampov, taborov; 

Dajanje športne opreme v najem in zakup; Druge športne dejavnosti)+ Obratovanje fitnes objektov 
7. člen:  razpravljala sta Danijel Krivec in Miha Sotlar 

8. člen: ni pripomb; razpravljala sta Danijel Krivec in Miha Sotlar 
9. člen: ni pripomb 

10. člen: v diskusiji okoli strokovnega sveta so razpravljali Danijel Krivec, Miha Sotlar, Milan Jojić in 

ostane se pri predlogu odbora, naj bo strokovni svet neobvezni organ zavoda in naj se prestavi v 2. 
odstavek 10. člena 

11. člen: razpravljali so Miha Sotlar, Danijel Krivec, ţupan Valter Mlekuţ, Goran Kavs, Milan Jojić, 
potem pa se je akceptiralo predlog odbora, da se članstvo sveta zavoda skrči s 13 na 9 članov in 

Občina Bovec delegira 2 namesto 4 članov, Občini Tolmin in Kobarid pa po 1 člana namesto 2;  
12. člen: ni pripomb 

13. člen: razpravljali so Danijel Krivec, Miha Sotlar, Goran Kavs; potrdita se predloga odbora, da se 

doda alinea, da ima svet zavoda pristojnost dati soglasje k novim zaposlitvam za nedoločen čas in to, 
da mora direktor zaprositi Svet zavoda za soglasje za primere razpolaganja s premoţenjem nad 

10.000 € 
14. člen: ni pripomb 

15. člen: Miha Sotlar oporeka 15. členu in sprejeto je bilo, da se za sprejemanje pomembnejših 

odločitev, kot sta sprejemanje programa in razvojne politike ter sprejemanje statuta oz. njegovih 
sprememb uvede absolutna večina vseh članov zavoda in ne zgolj prisotnih  

16. člen: ni pripomb 
17. člen: v tretji alinei se omeji vrednost na 10.000 € 

18. člen: razpravljali so Danijel Krivec,  Miha Sotlar, Milan Jojić, Patricija Muršič. Zahteva naj se 
aktivno znanje  enega svetovnega tujega jezika, pri čemer morajo biti merila za presojo tega znanja 

natančno definirana; pri tem členu naj se preveri, ali Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov 

predstavlja zakonsko podlago za zahtevano izobrazbo ali je opredelitev izobrazbe direktorja zavoda s 
področja turizma s katalogom zgolj priporočena; prav tako je treba pregledati, ali obstaja kakšna taka 

zahteva glede drugih zahtev (npr. števila let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih…) ali to 
ustanovitelji sami določijo; glede izobrazbe so nekateri svetniki mnenja, da ne bi bilo spodobno, da bi 

usluţbenci zavoda imeli višjo izobrazbo od direktorja, prav tako morajo biti primerno izkušeni za 

opravljanje tovrstnega dela;  
19. člen: v prvi alinei se omeji vrednost na 10.000 € 

20. in 21. člen naj se v skladu s spremembo 10. člena premestita v Statut (strokovni svet kot 
neobvezni organ) 

22. člen: ni pripomb 

23. člen: Razpravljala sta Milan Jojić in Danijel Krivec. Določi se, da se od skupnih prihodkov 15 % 
prizna za delo uprave zavoda v zvezi s turistično infrastrukturo in sredstva v omenjeni višini zavod 

lahko zadrţi za kritje svojih stroškov; 
24. člen: ni pripomb 

25. člen: ni pripomb 
26. člen: Glede dolţine rokov od sprejetja odloka do sprejema statuta, izbire direktorja idr. so 

razpravljali Miha Sotlar, Danijel Krivec, Davor Gašperčič, Janko Humar, ţupan Valter Mlekuţ, Goran 

Kavs. 
27. člen: ni pripomb 

28. člen: za večjo fleksibilnost in laţji prehod je bila priporočena oblika pripojitve LTO Sotočje k LTO 
Bovec; v kolikor se ustanavlja nov zavod, je v prehodnih določbah treba natančneje določiti vmesno 

obdobje prehoda (ali se oba obstoječa zavoda ukineta na dan ustanovitve novega, kako bo z 

bilancami; prerazporeditev delavcev ni več, treba je uporabiti termin prezaposlitev; dolgove in terjatve 
naj prevzame nov zavod, razen če gre za večje zneske. 

29. člen: ni pripomb 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da je bilo prvo branje "Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina 
Soče" opravljeno in se tak odlok z vsemi pripombami  usklajuje z Občinama Tolmin in Kobarid. 
 

Milan Jojić je predlagal, naj bo pri usklajevanju prisoten kak svetnik. 
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Poročilo Nadzornega odbora Občine Bovec za leto 2015 in letni program nadzora  

 za leto 2016  
 

Predsednica Nadzornega odbora Kodeli Vučič Nevenka je prisotnim na kratko predstavila Poročilo 

Nadzornega odbora Občine Bovec za leto 2015 in letni program nadzora za leto 2016. 
Ţupan Valter Mlekuţ jo je dopolnil glede preverjanja proračuna s strani različnih inšpektorskih sluţb, 

Patricija Muršič pa je naštela vse inšpekcijske sluţbe , ki so kontrolirale delovanje Občine Bovec. 
Glede poročila ni razpravljal nihče. 

Ţupan Valter Mlekuţ je ugotovil, da se je Občinski svet Občine Bovec seznanil s Poročilom 

Nadzornega odbora Občine Bovec za leto 2015 in z  Letnim programom nadzora za leto 2016. 
 

AD 5) Cenik prevozov Kaninske žičnice za zimsko sezono 
 

Po uvodu ţupana Valterja Mlekuţa je podţupan Davor Gašperčič predstavil cenik, ki bi ga pravzaprav 
moral pripraviti upravljalec; karte samo za naš del smučišča, skupne karte s Sello Neveo pa so take, 

kot pri njih ţe 3 mesece veljajo. 
Razpravljali so ţupan Valter Mlekuţ, Krivec Danijel, Goran Kavs, Miha Sotlar, Janko Humar. 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se potrdi sledeči Cenik prevozov Kaninske žičnice za zimsko 

sezono 

  
KANIN (BOVEC) 

 
KANIN & SELLA NEVEA 

  
ODRASLI JUNIOR* SENIORJI** ODRASLI JUNIOR* SENIORJI** 

SEZONA: 23.12.2016 - 12.03.2017 
     dnevna 

 
29 22 26 

 
35 26 31 

2-dni 
 

56 42 49 
 

64 48 56 

3-dni 
 

79 59 70 
 

92 69 81 

4-dni 
 

100 75 88 
 

119 89 104 

5-dni 
 

119 89 104 
 

144 108 126 

6-dni 
 

135 101 119 
 

166 125 145 

7-dni 
 

150 112 132 
 

186 140 163 

PRED in PO SEZONA: do 22.12.2016, od 13.03.2017 
    dnevna 

 
22 17 20 

 
25 19 22 

2-dni 
 

44 33 39 
 

46 35 40 

3-dni 
 

63 48 56 
 

66 50 58 

4-dni 
 

80 60 70 
 

85 64 74 

5-dni 
 

95 71 83 
 

109 77 90 

6-dni 
 

108 81 95 
 

119 89 104 

7-dni 
 

120 90 105 
 

133 100 116 

SEZONSKA 
       5/sezono 

 
130 98 115 

    10/sezono 240 180 212 
    sezonska 

 
440 330 388 

    sezonska pon.-

petek 190 190 190 

    letna 

 

500 500 500 

    POLDNEVNA 

       v sezoni 

 

25 19 22 

    v pred in po sezoni 21 16 18 

    *JUNIOR: velja za otroke in mladostnike od 10 do 20 leta - od letnice rojstva 1997 do vključno 2006 

**SENIORJI: velja za odrasle od  od 65 do 75 leta - od letnice rojstva 1942 do vključno 1952 

Popusti: otroci mlajši od 10 let (rojeni po letu 2007) in odrasli starejši od 75 let (rojeni pred letom 

1942) imajo karte zastonj 
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Upravljalec lahko ob predhodnem soglasju ţupana oblikuje tudi drugačne pogoje za posamezne 

trţne akcije. 

Ponudniki, ki podpišejo dogovor o sodelovanju,  imajo pravico do brezplačnega ski busa za svoje 

goste in do paketnih cen za skupno smučarsko karto. 

 

AD 6) Informacije o aktualnih zadevah 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je poročal o vabilu na skupščino druţbe HELI ALPS d.o.o. pri notarju v Tolminu. 
Predlagal je, da  občina proda svoj deleţ v tej druţbi. 

Danijel Krivec je pojasnil, da se je druţbo ustanovilo, ker se je mislilo, da se bo potrebovalo 

helikopterske prevoze in se mu umik iz druţbe ne zdi smiseln. Patricija Muršič je povedala o teţavah, 
ki jih druţba povzroča občini.  

Razpravljali so še Danijel Krivec, Goran Kavs, Patricija Muršič. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov, od katerih se je 1 glasovanja vzdrţal, 8 svetnikov pa je 
glasovalo ZA sledeči sklep: Občinski svet Občine Bovec se strinja, da se proda deleţ Občine Bovec v 

druţbi HELI ALPS d.o.o., oz. da se prenese stvarni deleţ Občine Bovec po nominalni vrednosti na 

druţbo HELI ALPS d.o.o.. 
 

Seja je bila zaključena ob 2320. 
 

Zapisala:       Ţupan Občine Bovec: 

Vesna Cuder       Valter Mlekuţ  


