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PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 

 

PODELITEV KONCESIJE ZA UPRAVLJANJE ŽIČNIŠKIH NAPRAV NA SMUČIŠČU KANIN 
 

 

 

 

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 

 

 

SPLOŠNI DEL: 

 Predpisi na podlagi katerih se izvaja javni razpis 

 Opis in pogoji koncesionirane dejavnosti ter navodila prijaviteljem 

 Povabilo k oddaji prijave  

 

 

PRIJAVNI DEL (OBRAZCI ZA PRIPRAVO PRIJAVE): 

 Kazalo prijave 

 OBRAZEC št. 1 –  Prijava 

 OBRAZEC št. 2 –  Izjava o pogojih razpisa 

 OBRAZEC št. 3 –  Pooblastilo za podpis prijave, ki jo vlaga skupina prijaviteljev 

 OBRAZEC št. 4 –  Podatki o soprijavitelju / podizvajalcu 

 OBRAZEC št. 5 –  Izjava o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti 

 OBRAZEC št. 6 –  Izjava o nekaznovanosti 

 OBRAZEC št. 7 –  Izjava o izpolnjevanju pogojev 

 OBRAZEC št. 8 –  Izjava o poravnanih prispevkih, davkih in drugih obveznih dajatvah 

 OBRAZEC št. 9 –  Izjava, da ni stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave ali drugega postopka 

prisilnega prenehanja 

 OBRAZEC št. 10 –  Izjava o izpolnjevanju kadrovskih pogojev 

 OBRAZEC št. 11 –  Izjava o tehnični usposobljenosti 

 OBRAZEC št. 12 –  Izjava o zagotavljanju vseh javnih dobrin, zagotavljanju storitve na kontinuiran in 

kvaliteten način v skladu s predpisi, normativi in standardi 

 OBRAZEC št. 13 –  Referenčna dela 

 OBRAZEC št. 14 –  Izjava o zavarovanju odgovornosti in zavarovanju naprav in opreme 

 

 

PRILOGE: 

 priloga 1: Naprave, objekti in oprema, ki so predmet koncesije 

 priloga 2: Koncesijsko območje  
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PREDPISI NA PODLAGI KATERIH SE IZVAJA JAVNI RAZPIS 

 

 

Javni razpis za podelitev koncesije za upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin se izvaja na podlagi: 

- Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 

40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) 

- Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14) 

- Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 44/16) 

- Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) 

- Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105706 – 

ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13) 

- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) 

- Uredbe o koncesiji za graditev žičniških naprav na Kaninu (Uradni list RS, št. 1/16) 

- Odloka o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin (Uradni list RS, št. 63/16) 

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

- skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje žičniških naprav za prevoz oseb in predpisi, ki 

urejajo področje javnega razpisa za podelitev koncesije za upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin.  
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OPIS IN POGOJI KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI 

TER NAVODILA PRIJAVITELJEM 

 

 

 

1. NAZIV, SEDEŽ IN DRUGI PODATKI O KONCEDENTU  

 

koncedent: OBČINA BOVEC 

naslov: Trg golobarskih žrtev 8 

 5230 Bovec 

 

telefon: +386 (0)5 384 19 01 

telefaks: +386 (0)5 384 19 15 

e-pošta: obcina.info@bovec.si 

http: //www.obcina.bovec.si 

 

matična št.: 5881498000  

ID za DDV: SI36828866 

TRR: SI56 0120 6010 0015 128 

 

 

2. PODATKI O OBJAVI KONCESIJSKEGA AKTA  

 

Odlok o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin (Uradni list RS, št. 63/16). 

 

 

3. PREDMET, NARAVA TER OBSEG IN OBMOČJE KONCESIJE  

 

 

3.1. PREDMET KONCESIJE 

 

Splošno: 

 

Smučarski center Kanin je v Sloveniji edino pravo visokogorsko smučišče, ki se nahaja na skrajnem 

jugovzhodnem delu kaninskega masiva. Posebna odlika Kanina je njegova sončna lega, kjer 

smučarska sezona, ob ugodnih vremenskih razmerah, traja od decembra do prvomajskih praznikov 

in še dlje. Smučarske proge ležijo na nadmorski višini med 1.650 m in 2.300 m. Na smučišču Kanin 

so nameščene naslednje smučarske naprave: 

- krožno kabinska žičnica 

- dvosedežnica 

- trisedežnica 

- štirisedežnica in vlečnica.  

 

Smučišče Kanin se skladno s Strategijo razvoja turizma na Bovškem uvršča med najpomembnejše 

turistične potenciale.  

 

V letu 2015 je Občina Bovec pristopila k sanaciji žičniških naprav na smučišču Kanin, za katero je 

pridobila tudi sredstva sofinanciranja s strani Evropske unije in sredstva iz državnega proračuna 

Republike Slovenije, katera se je zaključila v mesecu oktobru 2016. Namen investicije je bila sanacija 

in ponovna vzpostavitev delovanja žičniških naprav na visokogorskem smučišču Kanin in ponoven 

zagon smučišča Kanin, in s tem zagotavljanje javne turistične infrastrukture v občini Bovec in 

povečanje dostopnosti območja smučišča Kanin kot pomembne turistične destinacije, kar bo 

posledično vplivalo tudi na povečanje povpraševanja po turistični ponudbi na območju. Z investicijo 

je Občina Bovec sledila temeljnemu strateškemu cilju – zagotoviti dolgoročno ekonomsko uspešnost 

žičniške dejavnosti ob smotrnem gospodarjenju s prostorom kot redko dobrino, saj imajo žičniške 

naprave, kot del prometne turistične infrastrukture, pomembno mesto v razvoju turizma.  
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Vlada Republike Slovenije je 07. januarja 2016 sprejela Uredbo o koncesiji za graditev žičniških 

naprav na Kaninu številka 00710-29/2015, ki je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije 

št. 1/16, z dne 08. januar 2016, katera je začela veljati 23. januarja 2016. 

 

Na podlagi Uredbe o koncesiji za graditev žičniških naprav na Kaninu in na podlagi odločbe ministra, 

pristojnega za infrastrukturo o podelitvi koncesije, št. 3761-20/2015-14-02131603, z dne 17. julij 

2016, je bila Občini Bovec s 

- Koncesijsko pogodbo št. 2430-16-800001 za krožno kabinsko žičnico Kanin odsek A – B, z dne 

27.07.2016, 

- Koncesijsko pogodbo št. 2430-16-800002 za krožno kabinsko žičnico Kanin odsek B – C, z dne 

27.07.2016, 

- Koncesijsko pogodbo št. 2430-16-800003 za krožno kabinsko žičnico Kanin odsek C – D, z dne 

27.07.2016, 

- Koncesijsko pogodbo št. 2430-16-800004 za 3-sedežnico Skripi na Kaninu, z dne 27.07.2016, 

- Koncesijsko pogodbo št. 2430-16-800005 za graditev sedežnice Prevala na Kaninu, z dne 

27.07.2016, 

- Koncesijsko pogodbo št. 2430-16-800006 za 2-sedežnico Graben na Kaninu, z dne 27.07.2016, 

podeljena koncesija v zvezi z ureditvijo smučišč in drugih površin in objektov potrebnih za normalno 

uporabo v naslovih pogodb navedenih žičniških naprav za prevoz oseb na smučišču Kanin. 

 

V 42. členu Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14) 

ureja posebno podelitev koncesije. V navedenem členu zakona je med drugim določeno, da če 

koncesijo za graditev žičniške naprave podeli država, lahko občina podeli koncesijo gospodarske 

javne službe šele po sklenitvi koncesijske pogodbe za graditev žičniške naprave, in sicer kadarkoli v 

času trajanja koncesijskega razmerja. V 36. členu Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list 

RS, št. 127/06), ki določa vsebino akta o javno-zasebnem partnerstvu je med drugim v drugem 

odstavku določeno tudi, da je akt o javno-zasebnem partnerstvu obvezen v primeru, če izvajalec 

javno-zasebnega partnerstva pridobi posebno ali izključno pravico izvajati gospodarsko javno službo 

oziroma drugo dejavnost v javnem interesu, kjer zakon zaradi varstva javnega interesa zahteva izdajo 

koncesijskega oziroma drugega splošnega akta. Občina Bovec je pridobila koncesijo/je za graditev 

žičniških naprav, ki jih ji je podelila država. Ker pa Občina Bovec ne bo tudi upravljavec žičniških 

naprav na smučišču Kanin je Občinski svet Občine Bovec na 13. redni seji dne 29. septembra 2016 

sprejel koncesijski akt – Odlok o upravljanju žičniških naprav na Smučišču Kanin, ki je bil objavljen v 

Uradnem listu 63/16, z dne 07. oktober 2016 (v nadaljevanju tudi Odlok), in je začel veljati naslednji 

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 08. oktobra 2016. V Odloku o upravljanju 

žičniških naprav na smučišču Kanin je določeno, da se z odlokom urejata način in obseg izvajanja 

upravljanja žičniških naprav za prevoz oseb na smučišču Kanin, ki zaradi vpliva na razvoj 

gospodarstva, še posebej turizma, predstavlja dejavnost v javnem interesu Občine Bovec. V odloku 

je določeno, da se dejavnost upravljanja žičniških naprav na smučišču Kanin izvaja kot dejavnost v 

javnem interesu, kot koncesionirana dejavnost. Odlok pa je tudi koncesijski akt za izvajanje 

dejavnosti upravljanja žičniških naprav za prevoz oseb na smučišču Kanin. 

 

Odlok o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin določa, da se dejavnost upravljanja izvaja na 

celoti površini koncesije – smučišča Kanin, objekti in naprave, ki so potrebni za nemoteno delovanje 

žičniških naprav na smučišču Kanin pa predstavljajo objekte in naprave koncesije. Koncesionar je 

dolžan dejavnost upravljanja izvajati na način, kot je določen v zakonu, ki ureja žičniške naprave za 

prevoz oseb, zakonu, ki ureja varnost na smučiščih, Odlokom in drugih predpisov, ki urejajo dejavnost 

prevoza oseb z žičniškimi napravami in dejavnost smučišč ter vsemi ostalimi predpisi, ki se nanašajo 

na varnost in zdravje pri delu, delovna razmerja, okoljskimi predpisi in predpisi, ki urejajo področje 

koncesije in posamezne storitve vezane na koncesijo.  

 

V Odloku o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin je določeno, da se koncesija za upravljanje 

žičniških naprav na smučišču Kanin podeli na podlagi javnega razpisa.  

 

Javni razpis za upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin je bil objavljen v Uradnem listu 

Republike Slovenije, številka 64, 14. oktobra 2016, pod številko objave Ob-3197/16. 

 



Javni razpis  
ZA UPRAVLJANJE ŽIČNIŠKIH NAPRAV NA SMUČIŠČU KANIN 

 

stran 6 od 61 

 

Predmet koncesije: 

 

Z javnim razpisom se podeljuje koncesija za upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin. 

 

Koncesija se podali eni pravni ali fizični osebi. 

 

Predmet koncesije je upravljanje žičniških naprav za prevoz oseb na smučišču Kanin, ki obsega: 

- obratovanje žičniških naprav na smučišču Kanin,  

- zagotavljanje varnosti,  

- tekoče in investicijsko vzdrževanje ter  

- razpolaganje z žičniškimi napravami krožno kabinsko žičnico Kanin, odsek A – B, B – C in C – D, 

3-sedežnico Skripi, sedežnico Pravala in 2-sedežnico Graben na Kaninu, in vsemi objekti in 

napravami, ki so v lasti koncedenta in so nujno potrebni za delovanje žičniških naprav ali 

namenjeni javni rabi žičniških naprav, kot so objekti, prostori in naprave za blagajne, skladišča in 

shrambe, restavracijo in ostali prostori in naprave, ki sestavljajo celovito infrastrukturo na 

smučišču Kanin ter so natančneje razvidni iz Priloge 1 te razpisne dokumentacije. 

 

Koncesionar bo moral, poleg upravljanja in obratovanja žičniških naprav na smučišču Kanin, 

zagotoviti tudi obratovanje vseh spremljajočih objektov in gostinskega objekta (restavracije), tako, 

da bo uporabnikom zagotovljena celovita storitev na smučišču Kanin. 

 

Upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin po tem razpisu in Odloku o upravljanju žičniških 

naprav na smučišču Kanin izvaja koncesionar, ki ima na podlagi koncesijske pogodbe: 

- izključno pravico opravljanja koncesionirane dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa 

- dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje koncesionirane 

dejavnosti, v skladu s predpisi in v javnem interesu. 

 

Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja koncesionirane dejavnosti mora dejavnost opravljati 

v svojem imenu in za svoj račun. Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in izključni izvajalec 

dejavnosti upravljanja objektov in naprav koncesije na celotnem območju koncesije. Koncesionar je 

pristojen pri izvajanju koncesionirane dejavnosti pripravljati in izdajati druge akte in dokumente, ki 

so predpisani z zakonom ali drugimi predpisi in veljajo na področju koncesionirane dejavnosti. 

 

Koncesionar lahko v času trajanja koncesije opravlja tudi druge dejavnosti, ki niso predmet koncesije, 

pri čemer pa mora zagotoviti ločeno evidentiranje različnih dejavnosti tako, da za opravljanje 

koncesionirane dejavnosti po tem javnem razpisu in koncesijski pogodbi v celoti zagotavlja revizijsko 

sled. Drugo dejavnost, ki ni predmet koncesije koncesionar lahko izvaja samo v primeru, da z 

opravljanjem take dejavnosti v nobenem primeru in na noben način ni moteno izvajanje 

koncesionirane dejavnosti po tem javnem razpisu in koncesijski pogodbi in da druga dejavnost na 

območju koncesije ne predstavlja konkurenčno dejavnost koncesionirani dejavnosti. 

 

Koncesionar bo dolžan izvajati koncesijo v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, odlokom, koncesijsko 

pogodbo in zagotavljati vse storitve, ki so vezane na upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin, 

ob čemer bo dolžan upoštevati tudi vse zahteve in pogoje v zvezi z upravljanjem in obratovanjem 

žičniških naprav, ki izhajajo iz koncesijskih pogodb, ki jih je Občina Bovec sklenila z Republiko 

Slovenijo. 

 

Pogoji za obratovanje in vzdrževanje žičniških naprav - splošno: 

 

Žičniške naprave lahko obratujejo samo z dovoljenjem za obratovanje, katero mora biti stalno na 

žičniški napravi. Dovoljenje za obratovanje izda ministrstvo, prisojno za promet, če je opravljen 

strokovno tehnični pregled, so izpolnjeni pogoji, ki so pomembni za začetek obratovanja v skladu s 

koncesijo, je priloženo varnostno poročilo, je organizirano in pripravljeno obratovanje in vzdrževanje, 

organizirano reševanje in zagotovljeno strokovno usposobljeno osebje.  

 

Koncesionar – upravljavec žičniških naprav mora organizirati obratovanje in vzdrževanje žičniških 

naprav tako, da je zagotovljena varnost prevoza oseb, varnost ljudi in premožena v vplivnem območju 
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žičniške naprave kot tudi varnost osebja, zaposlenega pri obratovanju. Obratovanje in vzdrževanje 

morata biti prilagojena velikosti, tehničnim lastnostim, kakor tudi tveganjem lokacije, kjer se nahajajo 

žičniške naprave. Koncesionar – upravljavec žičniških naprav ja odgovoren za organiziranje 

obratovanja žičniških naprav skladno z zakonom, ki ureja področje žičniških naprav za prevoz oseb, 

zakonom, ki ureja varnost na smučiščih in ostalimi predpisi, ki urejajo področje koncesije.  

 

Osebje, ki izvaja obratovanje in vzdrževanje žičniških naprav, mora imeti strokovno izobrazbo, biti 

strokovno usposobljeno za delo, ki ga opravlja ter izpolnjevati posebne zdravstvene in psihofizične 

pogoje, skladno z določbami zakona, ki ureja žičniške naprave za prevoz oseb in na njegovi podlagi 

izdanimi predpisi, s katerimi se zagotavlja varno obratovanje žičniških naprav. Število osebja mora 

biti tolikšno, da se lahko zagotovi varno obratovanje in vzdrževanje v skladu s predpisi.  

 

Koncesionar – upravljavec žičniških naprav mora imenovati vodjo obratovanja in namestnika. Vodja 

obratovanja in njegov namestnik sta odgovorna za varno obratovanje in vzdrževanje žičniških naprav, 

katerih obratovanje vodita. Vodja obratovanja in njegov namestnik morata imeti pooblastilo ministra 

za vodenje obratovanja žičniške naprave. 

 

Koncesionar – upravljavec žičniške naprave mora izdati navodilo za obratovanje žičniške naprave. 

Navodilo za obratovanje mora biti v skladu s priročnikom z navodili za uporabo, ki ga je izdal 

proizvajalec žičniških naprav na smučišču Kanin, to je družba POMA, 109 rue Aristide Bergès, 38341 

Voreppe Cedex, Francija. 

 

Koncesionar bo moral zagotoviti, da bodo žičniške naprave trajno obratovale najmanj v obdobju od 

petnajstega novembra posameznega koledarskega leta, do petnajstega aprila v naslednjem 

koledarskem letu, za prevoz smučarjev in drugih oseb, za prevoz potnikov in v športno-rekreativne 

namene, razen če zaradi vremenskih okoliščin in s tem povezanim stanjem smučišča, niso 

zagotovljene razmere za varno uporabo smučarskih prog. Koncesionar bo obratoval z žičniškimi 

napravami tudi v preostalem času za druge namene (turistične, športno-rekreativne itd.), v vsakem 

primeru pa se obvezuje to storiti, če mu za izvedbo posameznih športnih in drugih namenov to naloži 

koncedent. Redno obratovanje žičniških naprav je praviloma obratovanje vse dni v tednu, v času 

najmanj od 9:00 do 16:00 ure, če pa je na smučišču omogočena nočna smuka, pa najmanj do 21. 

ure, če to omogočajo vremenske razmere in snežene razmere v zimskem času oziroma vremenske 

razmere v preostalih letnih časih. Ob rednem obratovanju žičniških naprav se koncesionar zavezuje 

zagotoviti tako stanje objektov in naprav koncesije ter površin koncesije, da lahko uporabniki 

nemoteno in uporabniku prijazno uporabljajo žičniške naprave za prevoz oseb za športno-rekreativne 

in druge namene. K voznim redom in obratovalnemu času žičniških naprav, na katerih se opravlja 

javna služba, daje soglasje pristojni organ koncedena. Izvajalec javne službe mora omogočiti prevoz 

vsakomur pod enakimi splošnimi pogoji, ki jih določi. K splošnim pogojem daje soglasje pristojni 

organ koncedenta. Izvajalec javne službe mora tarifo in cene oblikovati tako, da pokrivajo stroške 

izvajanja javne službe, zagotavljajo povračilo vlaganj v infrastrukturo javne službe in omogočajo 

povprečni tržni donos na vložena sredstva. K cenam in tarifi daje soglasje pristojni organ kocedenta. 

 

Koncesionar – upravljavec žičniških naprav je dolžan o svojem delu voditi vse predpisane evidence 

in ostale dokumente, kot to izhaja iz veljavnih predpisov in koncesijske pogodbe. Za dokumente, za 

katere je tako določeno v veljavnih predpisih ali koncesijski pogodbi bo moral koncesionar pridobiti 

soglasje pristojnega ministra ali soglasje pristojnega organa koncedenta. Koncesionar je dolžan 

zagotoviti in izvajati vse dejavnosti, ki so vezane na varnost na smučišču, varnost pri delu in 

zagotavljati spoštovanje vseh predpisov, ki urejajo področje varstva in zdravja pri delu, varstva 

okolja, delovnega prava in vse ostale predpise, ki so vezani na izvajanje koncesije.  

 

3.2. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE 

 

Koncesija se izvaja na območju smučišča Kanin, ki obsega površino zemljišč, ki so po parcelnih 

številkah navedena v seznamu, ki je priloga 2 te razpisne dokumentacije.  

 

Če bi se v času trajanja koncesije območje smučišča Kanin spremenilo, se bo ustrezno spremenila 

tudi površina oziroma območje koncesije.  
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Na površini koncesije se podeli ena koncesija enemu koncesionarju. V času trajanja koncesije se za 

posamezno območje ne more podeliti druge koncesije, razen če se druga koncesija podeli za krajši 

čas pred prenehanjem koncesijskega razmerja prejšnje koncesije zaradi zagotovitve nepretrganega 

in nemotenega izvajanja koncesije, tako da novi koncesionar začne izvajati koncesijo, ko jo preneha 

izvajati prejšnji koncesionar.  

 

3.3. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCESIONARJA 

 

Koncesionar je dolžan dejavnost upravljanja žičniških naprav na smučišču Kanin izvajati na način, kot 

je določen z zakoni, ki urejajo predmet koncesije, odlokom in koncesijsko pogodbo, predvsem pa 

mora upoštevati naslednje: 

- dejavnost je dolžan izvajati v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo 

- dela mora izvajati v skladu s pravili stroke, veljavnimi standardi in normativi v Republiki Sloveniji 

in Evropski uniji 

- dobrine, ki jih zagotavlja javni značaj objektov in naprav koncesije je v skladu z odlokom dolžan 

zagotavljati vsakomur pod enakimi pogoji 

- zagotavljati mora delovanje žičniških naprav po urniku, ki ga uskladi s koncedentom, nikakor pa 

ne v obsegu manjšem od obsega zahtevanega v koncesijskih pogodbah sklenjenih med 

koncedentom in Republiko Slovenijo 

- usklajevati mora vozne rede in obratovalni čas z voznimi redi drugih prevoznikov ter vozne rede 

in obratovalni čas predložiti v soglasje koncedentu 

- dejavnost upravljanja žičniških naprav na smučišču Kanin mora, v smislu razvoja turizma, uskladiti 

z aktivnostmi ostalih dejavnikov na področju turizma in tudi samostojno prispevati k razvoju le-

tega ter pripevati k doseganju ciljev strateških razvojnih dokumentov lokalne skupnosti 

- s svojim ravnanjem mora izkazovati ekonomsko učinkovitost in ne sme povzročati škode 

koncedentu in uporabnikom, kakorkoli zmanjšati vrednosti objektov in naprav ter površine 

koncesije, oziroma omejevati javnega značaja celotne infrastrukture ali ogrožati varnosti 

uporabnikov 

- zagotavljati mora ustrezno strokovno službo za vsa dela, ki so predmet koncesije 

- pristojnim organom koncedenta in drugim organom pristojnim po zakonu ali odloku mora 

omogočati strokovno tehnični nadzor, finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela pri izvajanju 

koncesionirane dejavnosti 

- pred zagonom in obratovanjem žičniških naprav in smučišča mora izdelati in pridobiti vso potrebno 

dokumentacijo za zagon in obratovanje skladno s predpisi, ki urejajo področje žičniških nprav za 

prevoz oseb in varnost na smučiščih 

- pripravljati zaključni račun za opravljeno koncesionirano dejavnost 

- obstoječo in zgrajeno infrastrukturo mora tekoče in investicijsko vzdrževati in ustrezno škodno 

zavarovati 

- skleniti mora zavarovanje splošne odgovornosti 

- ažurno in strokovno mora voditi poslovne knjige 

- koncedentu mora poročati o izvajanju koncesije 

- prizadevati si mora za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov 

- pripravljati projekte, ki izboljšujejo kvaliteto koncesionirane dejavnosti 

- izpolnjevati mora druge obveznosti, ki so določene z zakonom, odlokom in koncesijsko pogodbo.  

 

Koncesionar mora zagotoviti ločene računovodske izkaza za koncesionirano dejavnost v skladu s 

predpisi, ki urejajo področje računovodstva in slovenskimi računovodskimi standardi ter ves čas 

trajanja koncesije zagotavljati revizijsko sled. 

 

Koncesionar je dolžan obvestiti koncendenta tudi o vsaki statusni spremembi, prav tako pa mora 

pisno poročati koncedentu o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi lahko bistveno vplivali 

na izvajanje koncesionirane dejavnosti. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi 

sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja 

koncesijske pogodbe, lahko koncedent pod pogoji, ki so določeni v Odloku, razdre koncesijsko 

pogodbo. 
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Za izvajanje koncesionirane dejavnosti je odgovoren koncesionar, kot izvajalec upravljanja žičniških 

naprav na smučišču Kanin.  

 

Koncesionar je dolžan pred sklenitvijo koncesijske pogodbe, iz naslova splošne civilne odgovornosti, 

vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire, z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za 

škodo z naj nižjo višino enotne zavarovalne vsote 50.000,00 EUR za posamezni škodni primer, in 

sicer za škodo, ki jo z nerednim ali nevestnim opravljanjem koncesionirane dejavnosti ali v zvezi 

opravljanjem le-te povzročijo pri njem zaposlene osebe ali pogodbeni (pod)izvajalci Občini Bovec, 

uporabnikom ali tretjim osebam. Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje 

sklenjeno v korist Občine Bovec.  

 

Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe dolžan zavarovati vse objekte in naprave 

koncesije. Vrednost objektov in naprav bo izbranemu koncesionarju sporočil koncedent. Pred 

sklenitvijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje objektov in naprav koncesije bo moral koncesionar 

z vrstami zavarovanj in višini zavarovanj za objekte in naprave koncesije seznaniti koncedenta. 

Koncesionar sklene zavarovanje za objekte in naprave potem, ko vrste zavarovanj in višino 

zavarovanj za objekte in naprave koncesije potrdi koncedent. Pogodba o zavarovanju objektov in 

naprav mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Bovec. 

 

3.4. DOLŽNOSTI IN PRAVICE KONCEDENTA 

 

Dolžnosti koncedenta so zlasti: 

- da zagotavlja izvajanje nalog koncesionarja v odnosu do Republike Slovenije in koncedenta po 

tem odloku v skladu z zakonom, s tem odlokom in koncesijsko pogodbo,  

- da v rokih, določenih s koncesijsko pogodbo, zagotavlja plačilo nadomestila, skladno z Zakonom 

o žičniških napravah za prevoz oseb, tem odlokom in koncesijsko pogodbo,  

- da v rokih, določenih s koncesijsko pogodbo, daje soglasje na cene storitev žičniških prevozov,  

- da v rokih, določenih s koncesijsko pogodbo, sprejme plan plačevanja nadomestila iz 20. člena 

tega odloka,  

- da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja koncesionirane storitve,  

- da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja 

koncesije izvajali storitve koncesije na področju občine,  

- pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov.  

 

Pravice koncedenta so:  

- potrjevati plane in programe rednega in investicijskega vzdrževanja infrastrukture;  

- nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti;  

- druge pravice, določene s predpisi, odlokom in koncesijsko pogodbo. 

 

3.5. PRISTOJNOSTI OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOVEC, ŽUPANA IN OBČINSKE UPRAVE 

 

Občinski svet Občine Bovec ima pristojnosti v skladu z zakonom, Statutom občine Bovec, Odlokom 

in drugimi predpisi. Občinski svet Občine Bovec ima pristojnost potrditve koncesijske pogodbe pred 

sklenitvijo le-te z izbranim koncesionarjem. 

 

Župan in občinska uprava sta pristojna za izvedbo podelitve koncesije v skladu z zakonom in 

Odlokom. Župan ima po Odloku tudi naslednje pristojnosti: 

- odloča o pritožbah zoper postopanja in druga ravnanja pristojnega organa občinske uprave v 

razmerjih do koncesionarja in uporabnikov 

- druge pristojnosti, ki so določene z Odlokom in drugimi predpisi. 

 

3.6. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPORABNIKOV 

 

Uporabniki imajo zlasti pravico: 

- do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev koncesionarja 

- pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev 
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- uporabljati koncesionirane storitve pod pogoji, določenimi z zakonom, Odlokom in drugimi 

predpisi. 

 

Uporabnik ima pravico in dolžnost koncesionarja opozoriti na kvaliteto opravljanih storitev ter na 

napake na napravah in objektih in oblikovati predloge ter pobude za boljše in učinkovitejše izvajanje 

storitev upravljanja. Koncesionar je dolžan nemudoma kvalitetno opraviti storitev, ki je predmet 

koncesionirane dejavnosti ter nemudoma odpraviti napake na napravah in objektih. Glede vseh 

pripomb, predlogov in pobud, ki bi jih koncesionar prejel s strani uporabnikov, je koncesionar dolžan 

uporabniku pisno odgovoriti v roku pet dni in odgovor istočasno poslati v vednost koncedentu. 

 

Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost: 

- upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano opravljanje koncesionirane storitve 

- pri uporabi infrastrukture in smučišča spoštovati omejitve povezane z varno uporabo 

infrastrukture 

- prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje koncesionirane dejavnosti oziroma sporočiti 

koncesionarju vsako spremembo, ki vpliva ali bi lahko vplivala na izvajanje koncesionirane 

dejavnosti. 

 

4. ZAČETEK IN PREDVIDEN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 

 

Koncesija se podeli za obdobje desetih let (rok koncesije) z možnostjo podaljšanja pod enakimi pogoji, 

vendar ne dlje kot so roki koncesij po koncesijskih pogodbah, ki jih je Občina Bovec sklenila z Republiko 

Slovenijo (Občina Bovec ima sklenjene koncesijske pogodbe z Republiko Slovenijo za obdobje dvajsetih 

let). 

 

Rok koncesije začne teči z dnem, določenim v koncesijski pogodbi. 

 

Rok koncesije poteče s potekom istega dne v istem mesecu v desetem letu od dneva začetka teka roka 

koncesije oziroma s potekom istega dne v letu za kolikor se koncesija podaljša.  

 

5. FINANCIRANJE UPRAVLJANJA ŽIČNIŠKIH NAPRAV NA SMUČIŠČU KANIN 

 

Koncesionirana dejavnost se financira iz: 

- cene storitev opravljanja dejavnosti po koncesijski pogodbi 

- iz proračuna Občine Bovec 

- iz drugih virov. 

 

Tarifo in cene storitev koncesionirane dejavnosti oblikuje koncesionar tako, da pokrivajo stroške izvajanja 

koncesionirane dejavnosti, zagotavljajo povračilo vlaganj v objekte in naprave koncesije in omogočajo tržni 

donos na vložena sredstva kot donos na dolgoročna, opredmetena in neopredmetena, neodpisana, 

poslovno potrebna osnovna sredstva, ki so nujno potrebna za izvajanje koncesionirane dejavnosti, v višini 

donosa zadnje izdane desetletne referenčne obveznice Republike Slovenije denominirane v evre na dan 

31. marca tekočega leta, povečano za eno odstotno točko. K cenam in tarifi daje soglasje Občinski svet 

Občine Bovec. O sprejemanju cen in tarif odloča Občinski svet Občine Bovec na predlog župana in na 

osnovi obrazložitve, ki jo pripravi koncesionar in je utemeljena na objektivni podlagi (spreminjanje cen na 

drobno, spreminjanje cen energentov,…) in skladno z morebitnimi ukrepi kontrole cen na državni ravni, 

kolikor ni s predpisom o načinu izvajanja gospodarske javne službe določeno drugače. Cene koncesionirane 

dejavnosti se lahko spremenijo tudi zaradi izboljšanja tehničnih storitev, vlaganja, sprememb standardov 

in tehnologije. Koncesionar je dolžan pripravljen predlog tarife uskladiti z občinsko upravo in je dolžan 

sodelovati pri obravnavi predloga na občinskem svetu. Koncesionar mora dati koncedentu na njegovo 

zahtevo vse podatke, ki so potrebni za določitev tarife.  

 

Cene gostinskih storitev, ki se izvajajo v restavraciji, oblikuje koncesionar sam. K cenam gostinskih storitev 

koncedent ne daje soglasja. 
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Nadomestilo za koncesionirano dejavnost 

 

Če koncesionar s cenami ne more pokriti stroškov izvajanja koncesionirane dejavnosti, zagotoviti povračila 

vlaganj v objekte in naprave koncesije in omogočiti donos na vložena sredstva, kot je to določeno v drugem 

odstavku 32. člena Odloka o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin, mu je koncedent dolžan 

zagotoviti nadomestilo. Nadomestilo mora skupaj s prihodki, ustvarjenimi s ceno storitve koncesionirane 

dejavnosti ob upoštevanju analize stroškov, ki bi jih za opravljanje te dejavnosti imelo dobro vodeno tipično 

podjetje, zagotoviti pokritje stroškov izvajanja koncesionirane dejavnosti, povračila vlaganj v objekte in 

naprave koncesije in donos na vložena sredstva, kakor je določeno v drugem odstavku 32. člena Odloka 

o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin. V primeru zagotavljanja nadomestila za koncesionirano 

dejavnost koncedent le-tega zagotavlja akontativno za tekoče leto s poračunom za preteklo leto 30. aprila 

vsakega leta na podlagi potrjenega letnega plačna plačevanja nadomestila, vendar samo do višine, ki bo 

za ta namen določena v proračunu Občine Bovec.  

 

Drugi prihodki koncesionarja 

 

Druge dejavnosti, ki bi jih poleg koncesionirane dejavnosti izvajal koncesionar, ne smejo vplivati na 

uspešno izvajanje koncesije, poslovni izid iz drugih dejavnosti pa se ne upošteva pri izračunu upravičenosti 

do prej navedenega nadomestila za koncesionirano dejavnost. 

 

Obveznost oblikovanja rezerve 

 

Koncesionar je v času izvajanja koncesije, v letih pozitivnega poslovnega izida, dolžan oblikovati rezerve 

za pokrivanje morebitnih izgub v prihodnjih letih poslovanja.  

 

Koncesionar je v času izvajanja koncesije dolžan oblikovati rezerve, ki so po zakonu, ki ureja gospodarske 

družbe obvezne, glede na njegovo organiziranost, poleg tega pa je dolžan oblikovati (drugo) rezervo iz 

čistega dobička koncesionirane dejavnosti, namenjeno za pokrivanje morebitnih izgub v prihodnjih letih. V 

letu, ko ima koncesionar čisti dobiček iz koncesionirane dejavnosti se v navedeno rezervo izloči 50% čistega 

dobička, ki ostane po izločitvi zakonsko določenih rezerv. Ta rezerva se sme uporabiti izključno za 

pokrivanje čiste izgube pri opravljanju koncesionirane dejavnosti v poslovnem letu. 

 

6. NAJEMNINA IN KONCESIJSKA DAJATEV 

 

Najemnina 

 

Koncesionar je za uporabo objektov in naprav koncesije koncedentu dolžan plačevati letno najemnino v 

višini letne amortizacije objektov in naprav koncesije, kot to izhaja iz knjigovodskih evidenc koncedenta. 

Po podatkih za leto 2016 znaša letna višina najemnine 337.957,00 EUR + davek na dodano vrednost. 

Višina najemnine se v posameznem letu izvajanja koncesije spreminja, glede na višino letne amortizacije 

objektov in naprav v posameznem proračunskem (poslovnem) letu. Koncedent obvesti koncesionarja o 

višini najemnine v vsakem letu izvajanja koncesije najpozneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo 

leto.  

 

Najemnina se plača enkrat letno, in sicer najpozneje do 30. maja tekočega leta za preteklo leto. V kolikor 

koncesijsko obdobje ne obsega celega poslovnega leta se plača sorazmerni del najemnine. 

 

Koncesijska dajatev 

 

V primeru pozitivnega poslovanja koncesionirane dejavnosti, plačuje koncesionar za koncesijo po 

koncesijski pogodbi letno koncesijsko dajatev v višini 10% ustvarjenega letnega pozitivnega poslovnega 

izida pri izvajanju koncesionirane dejavnosti, in sicer najpozneje do 31. maja v tekočem letu za preteklo 

poslovno leto. Obračun doseženega poslovnega izida je dolžan koncesionar predložiti koncedentu 

najpozneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo poslovno leto. V letu negativnega poslovanja 

koncesionirane dejavnosti se koncesijska dajatev ne plača.  
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7. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA 

 

Postopek izbire koncesionarja se izvaja v skladu z/s:  

- Zakonom o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14) 

- Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) 

- Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

105706 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13) 

- Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 

besedilo) 

- Odlokom o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin (Uradni list RS, št. 63/16) 

- ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje žičniških naprav za prevoz oseb in predpisi, ki urejajo 

področje javnega razpisa za podelitev koncesije za upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin.  

 

Postopek izbire koncesionarja in s tem oddaje koncesije se je začel s sklepom župana. Župan je z odločbo 

imenoval tudi strokovno komisijo, ki zagotavlja izvajanje postopka podelitve v skladu z zakonom in 

odlokom, predvsem pa: 

- pripravi terminski načrt izvedbe postopka podelitve koncesije 

- pripravi podrobna merila za izbor koncesionarja 

- opravi odpiranje prijav in sestavi zapisnik o pravočasnosti in popolnosti prijav 

- preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev 

- opravi strokovno presojo ter ovrednotenje prijav glede na postavljana merila 

- pripravi pisno obrazloženo mnenje o izbranem prijavitelju in ga posreduje pristojnemu organu.  

 

Javni razpis bo v celoti uspešen, če bo nanj prispela vsaj ena pravočasna in popolna prijava. Prijava je 

popolna, če vsebuje vse zahtevane podatke in dokazila, določena v javnem razpisu in tej razpisni 

dokumentaciji.  

Prepozne, nepopolne in nepravilno označene prijave se štejejo za neveljavne in se zato izločijo iz nadaljnje 

obravnave. 

 

Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem prijavitelju opravi strokovna 

komisija, ki jo imenuje župan.  

 

Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo biti s prijaviteljem, njegovim zastopnikom, članom uprave, 

nadzornega sveta ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v 

sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena v zakonski zvezi ali 

svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v 

zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Predsednik in člani komisije ne 

smejo biti osebe, ki so zaposlene pri prijavitelju ali so kako drugače delali za prijavitelja, če od prenehanja 

zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni potekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v 

strokovno komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo. Če izvejo za navedeno dejstvo naknadno, morajo takoj 

predlagati svojo izločitev. Člani strokovne komisije ne smejo neposredno komunicirati s prijavitelji, ampak 

le posredno preko koncedenta. Izločenega člana strokovne komisije nadomesti nov član strokovne 

komisije. 

 

Po končanem odpiranju prijav bo strokovna komisija pregledala vse prejete prijave in ugotovila ali 

izpolnjujejo razpisane pogoje in ostale zahteve koncedenata. V postopku preverjanja in vrednotenja prijav 

se sme od prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila in dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje 

skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja. V kolikor prijava ne bo popolna in bo pomanjkljivost 

nebistvena in ne bo vplivala na ocenjevanje, kot prej navedeno, bo prijavitelj pozvan na dopolnitev. Če 

prijavitelj v roku, ki ga bo določila komisija, ne bo ustrezno dopolnil prijave ali prijave ne bo dopolnil, se 

bo prijava zavrgla. Po končanem pregledu in vrednotenju prijav bo strokovna komisija sestavila poročilo, 

v katerem bo navedla, katere prijave izpolnjujejo razpisane zahteve ter jih razvrstila tako, da bo razvidno, 

katera izmed prijav najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na 

ustreznost postavljenim merilom. Strokovna komisija bo poročilo (obrazloženo mnenje) posredovala 

organu koncedenta, ki vodi postopek izbire koncesionarja.  
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Koncedent izbere enega koncesionarja. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 

30 dni po odpiranju prijav. Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru koncesionarja z upravno 

odločbo. Najpozneje v roku 15 dni po dokončnosti odločbe o izboru koncesionarja pošlje koncedent 

izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati najpozneje v 

roku 15 dni od vročitve. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 

Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan. Pred sklenitvijo koncesijske pogodbe mora z njeno 

vsebino soglašati Občinski svet Občine Bovec. Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 

30 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani 

koncesionarja. 

 

Javni razpis se ponovi v celoti, če koncedent ne prejme nobene prijave, če so vse prijave nepopolne, če 

koncesionar ni bil izbran ali če izbrani koncesionar v predpisanem roku ne sklene koncesijske pogodbe. 

 

Koncedent lahko zavrne vse prispele prijave in ne izbere nobenega od prijaviteljev, če nobena prijava 

vsebinsko ni v skladu z interesi koncedenta.  

 

Postopek izbire koncesionarja lahko koncenent kadarkoli ustavi. V primeru zavrnitve vseh prispelih prijav 

ali v primeru ustavitve postopka koncedent do prijaviteljev nima nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti.  

 

Sklenitev koncesijske pogodbe 

 

Z izbranim koncesionarjem bo koncedent dogovoril in sklenil koncesijsko pogodbo o upravljanju žičniških 

naprav na smučišču Kanin. V koncesijsko pogodbo bo prenesena vsebina Odloka o upravljanju žičniških 

naprav na smučišču Kanin in zahteve in pogoji, ki so natančneje določeni v tej razpisni dokumentaciji ter 

pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo področje žičniških naprav za prevoz oseb in pogoji, ki jih določajo 

predpisi, ki urejajo varnost na smučiščih ali ostali predpisi, ki se nanašajo na področje koncesionirane 

dejavnosti. V koncesijski pogodbi bosta koncedenet in koncesionar natančneje dogovorila operativne roke 

prevzema objektov in naprav, izdelavo posameznih dokumentov, začetka izvajanja koncesionirane 

dejavnosti in vsa bistvena vprašanja koncesijskega razmerja, kot izhajajo iz Odloka in veljavnih predpisov.  

 

Pred sklenitvijo koncesijske pogodbe mora, skladno z Odlokom, vsebino koncesijske pogodbe potrditi 

Občinski svet Občine Bovec.    

 

8. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA 

 

Skladno z Odlokom o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin je postavljeno eno merilo za izbor 

koncesionarja, in sicer: 

- reference prijavitelja, ki se nanašajo na upravljanje enakih ali večjih žičniških naprav za prevoz oseb in 

smučišč,  

pri čemer dobi več točk prijavitelj, ki ima večje število referenc za upravljanje žičniških naprav za prevoz 

oseb in smučišč v visokogorju. 

 

Pri ocenjevanju se bodo upoštevale reference prijaviteljev, ali v primeru skupne prijave reference 

soprijaviteljev. Pri ocenjevanju se bodo upoštevale tudi reference ustanovitelja družbe (prijavitelja, ki odda 

prijavo), pod pogojem, da je ustanovitelj družbe najmanj 75% lastnik prijavitelja in za prijavitelja jamči s 

svojim kapitalom najmanj do višine 240.000 EUR.  

 

Ob tem se ne šteje ena referenca za upravljanje smučišč in žičniških naprav na visokogorskih smučiščih, 

ki je pogoj za prijavo. 

 

Pri ocenjevanju referenc se bodo upoštevale: 

- reference prijavitelja (ali soprijavitelja ali družbe, ki je najmanj 75% lastnik prijavitelja in zanj jamči s 

svojim kapitalom najmanj do višine 240.000 EUR) iz zadnjih petih let, šteto od dneva objave javnega 

razpisa (štejejo se reference od 14. oktobra 2011 dalje) 
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- reference prijavitelja (ali soprijavitelja ali družbe, ki je najmanj 75% lastnik prijavitelja in zanj jamči s 

svojim kapitalom najmanj do višine 240.000 EUR), ki se nanašajo na upravljanje enakih ali večjih 

žičniških naprav za prevoz oseb in upravljanje smučišč; za enake ali večje žičniške naprave se štejejo 

naprave, ki vključujejo najmanj eno kabinsko žičnico in najmanj tri sedežnice, prijavitelj pa je upravljal 

z žičniškimi napravami in je izvajal obratovanje žičniških naprav. 

 

Za visokogorsko smučišče se bo štelo smučišče, kjer smučarski tereni presegajo nadmorsko višino 1.500 

m.   

 

Reference prijavitelj dokazuje z izpolnjenim, datiranim, žigosanim in podpisanim Obrazcem št. 13 – 

Referenčna dela in s kopijami pogodb o upravljanju in obratovanju žičniških naprav za prevoz oseb, ki jih 

ima prijavitelj sklenjene z lastniki smučišč, za vsako od referenčnih del, ki jih navede v Obrazcu št. 13. V 

primeru, da prijavitelj ne predloži kopije pogodb o upravljanju in obratovanju žičniških naprav za prevoz 

oseb, se referenčna dela navedena v Obrazcu št. 13 ne upoštevajo pri ocenjevanju.  

 

Število točk, ki jih bo prijavitelj prejel za reference, ki bodo ustrezale pogoju: 

- 1 referenca nad pogojem, ki v celoti ustreza zahtevi  - 1 točka 

- 2 referenci nad pogojem, ki v celoti ustrezata zahtevi  - 3 točke 

- 3 reference nad pogojem, ki v celoti ustrezajo zahtevi - 5 točk 

- 4 reference nad pogojem, ki v celoti ustrezajo zahtevi - 7 točk 

- 5 ali več referenc nad pogojem, ki v celoti ustrezajo zahtevi - 10 točk. 

 

Dodatno število točk, če se referenca nanaša na visokogorsko smučišče (smučišče, kjer smučarski tereni 

presegajo nadmorsko višino 1.500 m): 

- za vsako referenco (nad eno referenco, ki je pogoj), ki se nanaša na upravljanje enakih ali večjih 

žičniških naprav za prevoz oseb in upravljanje visokogorskih smučišč, ponudnik prejme še dodatni 2 

točki. 

 

Glede na določena merila bo, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije, za 

koncesionarja izbran prijavitelj, ki bo na podlagi ocene referenc, prejel najvišje število točk. 

 

V primeru, da bi dva ali več prijaviteljev imelo enako število referenc in s tem enako število točk, bo izbran 

prijavitelj, ki ima več referenc za upravljanje smučišč in žičniških naprav za prevoz oseb v visokogorju v 

daljšem časovnem obdobju. 

 

9. NAVODILO ZA PRIPRAVO PRIJAVE, NAČIN DOKAZOVANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA 

IZVAJANJE KONCESIJE IN OBVEZNE SESTAVINE PRIJAVE  

 

9.1. NAVODILO ZA PRIPRAVO PRIJAVE 

 

9.1.1. Uvod 

 

Razpisna dokumentacija za izbiro koncesionarja za upravljanje žičniški naprav na smučišču 

Kanin določa pogoje, ki jih morajo prijavitelji izpolniti za sodelovanje v postopku, pogoje 

oddaje prijav, odpiranja, pregleda in ocene prejetih prijav in načina izbire najugodnejšega 

prijaviteljev – koncesionarja. Vse kar je navedeno in določeno v razpisni dokumentaciji ni 

mogoče razumeti in šteti kot podlago za kakršnokoli ravnanje, ki ne bi bilo skladno z 

veljavnimi predpisi. V kolikor razpisna dokumentacija povzema in pojasnjuje v Republiki 

Sloveniji in Občini Bovec veljavne predpise, se šteje le-to za informativno besedilo, ki nima 

narave pravnega akta. 

 

Prijavitelj v tem javnem razpisu lahko sodeluje samo z eno prijavo, ali kot samostojen 

prijavitelj, ali kot eden izmed prijaviteljev v skupni prijavi. V primeru, če bo prijavitelj 

nastopal v dveh ali več prijavah, bo koncedent vse prijave, v katerih bo nastopal prijavitelj 

in/ali soprijavitelj izločil iz postopka. 
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Vse stroške priprave prijave nosi izključno prijavitelj sam in iz navedenega naslova 

koncedent nima nobenih finančnih ali drugih obveznosti.  

 

9.1.2. Jezik razpisne dokumentacije, jezik prijave in oblika prijave 

 

Javni razpis, razpisna in druga dokumentacija ter postopek so vodeni v slovenskem jeziku. 

Prijava mora biti napisana v slovenskem jeziku.  

 

V primeru, da prijavitelj ni rezident Republike Slovenije (tuji prijavitelj) mora biti prijava 

prevedena v slovenski jezik. Tuji prijavitelj jamči za pravilnost prevoda prijave v slovenski 

jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme prijavitelja. V primeru dvoma ali 

pomanjkljivega prevoda bo koncedent tujega prijavitelja pozval, da predloži uraden prevod 

in mu določil rok. V primeru, da prijavitelj v roku, ki ga bo določil koncedent ne bo posredoval 

uradnega prevoda, bo koncedent prijavo izločil. Vse stroške prevoda nosi prijavitelj. 

 

Prijava mora biti predložena v pisni obliki, v dveh izvodih (original in kopija) in v skladu z 

zahtevami te razpisne dokumentacije. 

 

9.1.3. Popolna prijava 

 

Prijava se bo štela za popolno, če bo pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala vse v tej 

razpisni dokumentaciji zahtevane obrazce, izjave in dokumente.  

 

Prijava mora biti zložena v mapi. Prijavo mora prijavitelj zvezati z vrvico, ki mora biti dovolj 

dolga tako, da omogoča nemoteno obračanje listov v prijavi in na način, da brez vidnih 

poškodb ni mogoče dodajati ali odstranjevati posameznih listov v prijavi. 

 

Prijavitelji morajo pri pripravi prijave in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila iz 

razpisne dokumentacije. Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s 

strani osebe prijavitelja, ki je podpisnik prijave. V primeru, da podpisnik prijave ni zakoniti 

zastopnik prijavitelja, mora biti prijavi priloženo pooblastilo za podpis prijave, podpisano s 

strani zakonitega zastopnika prijavitelja. Zahtevani dokumenti morajo biti skladni s pogoji iz 

navodil te razpisne dokumentacije. 

 

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s 

pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam koncedenta iz teh 

navodil in razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in 

pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu. V primeru, da bo pri pregledu prijave 

ugotovljeno, da je prijavitelj spreminjal besedilo v obrazcih, ki je predhodno že pripravljeno 

s strani koncedenta in v obrazce že vpisano, bo prijava takega prijavitelja izločena. 

 

9.1.4. Uporaba razpisne dokumentacije / javnost in zaupnost postopka 

 

Prijavitelj, ki prevzame razpisno dokumentacijo se obvezuje, da jo bo uporabil samo za 

izdelavo prijave. 

 

Prijavitelj naj obrazce, izjave in dokumente za katere meni, da sodijo pod zaupne ali 

poslovno skrivnost označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo 

osebe, ki je podpisnik prijave. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali 

dokumentu, mora biti zaupen del podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka 

»ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. 

 

Ob tem se opozarja prijavitelje, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo 

podatki, ki na podlagi veljavnih predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. 

Dokumenti, ki jih bo prijavitelj upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, 

bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga 

oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Koncedent bo v celoti odgovoren za varovanje 
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zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Koncedent 

bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v prijavni dokumentaciji, 

ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za 

zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno. Koncedent si pridržuje pravico 

sam umakniti oznako zaupnosti ali poslovne skrivnosti iz dokumentov ali podatkov, ki v 

skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne podatke. 

 

Prijavitelj – koncesionar bo izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. Izid 

javnega razpisa je informacija javnega značaja in bo objavljen, skladno s postopkovnimi 

zahtevami.  

 

9.1.5. Skupna prijava 

 

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi priložiti pravni akt, 

iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v 

primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo 

koncedent sklenil koncesijsko pogodbo. 

 

Prijava, ki jo predloži več oseb skupaj, če ni v koncesijskem aktu in/ali javnem razpisu 

drugače določeno mora izpolnjevati naslednje zahteve: 

- prijava mora vsebovati vse podatke, ki jih zahteva razpisna dokumentacija od prijavitelja 

za vse osebe, ki oddajajo skupno prijavo 

- navedba kdo izmed oseb, ki dajejo skupno prijavo je vodilni prijavitelj 

- prijavi mora biti priložen pravni akt, iz katerega so razvidne medsebojne pravice in 

obveznosti prijaviteljev v skupini, kateri mora vsebovati najmanj naslednje podatke: 

- navedbo vseh prijaviteljev v skupni prijavi 

- imenovanje vodilnega prijavitelja 

- pooblastilo vodilnemu prijavitelju in njegovemu zakonitemu zastopniku za podpis 

prijave 

- vrsta in obseg izvedbe storitev, ki jih bo prevzel posamezni partner in njihove 

odgovornosti 

- določbe in izjava, da so vsi partnerji seznanjeni z razpisno dokumentacijo, zahtevami 

koncedenta, razpisnimi pogoji in merili za izbiro koncesionarja in da z njimi v celoti 

soglašajo 

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini 

- zavezo, da bodo prijavitelji v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-

organizacijsko obliko, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo 

- reševanje sporov med partnerji v skupini 

- določbe, da vsi partnerji v skupini odgovarjajo koncedentu neomejeno in solidarno 

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini 

- rok veljavnosti pravnega akta.  

 

V primeru skupne prijave morajo prijavitelji, ki sodelujejo pri skupni prijavi, posamič in 

skupaj, kot je to zahtevano, izpolnjevati vse pogoje za udeležbo (sposobnost) določene v 

nadaljevanju tega navodila. 

 

9.1.6. Prijava s podizvajalci 

 

Prijavitelj lahko v prijavi predvidi oddajo dela storitev podizvajalcem, ki jih mora navesti v 

svoji prijavi. Podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je v 

nadaljevanju tega navodila določeno, da mora pogoj izpolniti tudi podizvajalec. 
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Tekom izvajanja koncesije lahko koncesionar nominira nove podizvajalce, oziroma zamenja 

obstoječe, vendar morajo ti izpolnjevati osnovne pogoje po tem razpisu, o čemer mora pisno 

obvestiti koncedenta z navedbo podizvajalca in obrazložitvijo v katerem delu bo podizvajalec 

izvajal dela. Koncedent ima pravico zahtevati od koncesionarja, da zamenja podizvajalca, v 

kolikor bi ugotovil, da podizvajalec izvaja dela v nasprotju s koncesijsko pogodbo ali v 

primeru, če s svojim delom povzroča škodo. Brez pisnega soglasja koncedenta koncesionar 

ne sme oddati posameznih del podizvajalcu. Podizvajalec v javnosti ne sme nastopati kot 

koncesionar.  

 

9.1.7. Pogoji za pravočasnost in popolnost prijave 

 

Koncedent bo ocenjeval le prijave, ki bodo popolne. Popolne prijave bodo tiste, ki bodo 

pravočasne, pravilne in popolne. 

 

Prijava bo pravočasna, če bo oddana osebno ali bo prispela priporočeno po pošti na naslov 

koncedenta do datuma in ure, določene v javnem razpisu in tej razpisni dokumentaciji. 

 

Prijava bo pravilna, če bo opremljena kot je to določeno v točki 13 Javnega razpisa in v točki 

10 teh navodil.  

 

Prijava bo popolna, če bo vsebovala vse zahtevane sestavine – to je vse zahtevane obrazce, 

izjave in dokazila, ki so zahtevana v tej razpisni dokumentaciji – v nadaljevanju teh navodil. 

Vse izjave in obrazci morajo biti izpolnjeni, datirani, žigosani in podpisani. Vsi dokumenti 

morajo ustrezati zahtevam koncedenta iz te razpisne dokumentacije. 

 

Prepozne, nepopolne in nepravilno označene prijave se štejejo za neveljavne in se bodo zato 

izločile iz nadaljnje obravnave. V kolikor prijave ne bo popolna in bo pomanjkljivost 

nebistvena in ne bo vplivala na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili, glede na to, da 

se v postopku vrednotenja prijav od prijaviteljev sme zahtevati zgolj takšna pojasnila in 

dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili za izbor 

koncesionarja, bo prijavitelj pozvan na dopolnitev. Če prijavitelj v roku, ki ga bo določila 

strokovna komisija ne bo ustrezno dopolnil prijave, se bo prijava zavrgla.  

 

9.1.8. Umik in sprememba / dopolnitev prijave 

 

Prijavitelj lahko do izteka roka za oddajo prijav prijavo umakne / spremeni / dopolni, kar 

mora na ovojnici označiti na naslednji način:  

»Ne odpiraj – prijava – Upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin«, številka objave 

Ob-3197/16 – z oznako UMIK 

ali 

»Ne odpiraj – prijava – Upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin«, številka objave 

Ob-3197/16 – z oznako SPREMEMBA 

ali 

»Ne odpiraj – prijava – Upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin«, številka objave 

Ob-3197/16 – z oznako DOPOLNITEV 

glede na to, ali gre za umik / spremembo / dopolnitev že oddane prijave. 

 

Umik / sprememba / dopolnitev mora biti predložena v dveh izvodih (original in kopija). 

 

V primeru spremembe / dopolnitve že oddane prijave mora biti jasno navedeno na kateri 

del prijave se nanaša sprememba / dopolnitev že oddane prijave in kateri del prijave ostaja 

nespremenjen in v veljavi. V primeru, da iz spremembe / dopolnitve ne bo jasno razvidno 

na kaj se nanaša sprememba / dopolnitev se le-ta ne bo upoštevala.  

 

Prijave ni mogoče umakniti / spremeniti / dopolniti po poteku roka za oddajo prijav.  
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9.1.9. Protikorupcijska določba / izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 

prijavitelja 

 

PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA 

Koncedent bo izločil iz postopka izbire prijavitelja v primerih, ko obstaja utemeljen sum, da 

je prijavitelj ali druga oseba v njegovem imenu, javnemu uslužbencu koncedenta ali drugi 

osebi, ki lahko vpliva na odločitev koncedenta v postopku javnega razpisa ali v postopku 

izbire koncesionarja, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) 

korist z namenom, pridobitve posla ali sklenitve posla pod ugodnejšimi pogoji ali katero 

drugo ravnanje, zaradi katerega bi bila omogočena pridobitev nedovoljene koristi javnemu 

uslužbencu koncedenta ali drugi osebi, s čimer bi se vplivalo na vsebino, dejanje ali odločitev 

koncedenta glede prijave pred, med ali po izbiri koncesionarja. Pri tem bo koncedent v celoti 

upošteval določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 

– uradno prečiščeno besedilo). 

 

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PRIJAVITELJA 

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 

(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) bo moral izbrani prijavitelj - 

koncesionar, pred sklenitvijo koncesijske pogodbe s koncedentom, zaradi zagotovitve 

transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, izročiti izjavo oziroma podatke o 

udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu prijavitelja ter gospodarskih subjektih, za katere 

se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s 

prijaviteljem. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež 

lastništva. Če prijavitelj predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih 

dejstvih, ima to za posledico ničnost koncesijske pogodbe. 

 

9.1.10. Veljavnost prijave 

 

Prijava mora veljati še 120 dni od dneva določenega za prejem prijav. 

 

9.1.11. Prekinitev postopka javnega razpisa / zavrnitev vseh prispelih prijav 

 

Koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega razpisa.  

 

Koncedent lahko zavrne vse prispele prijave in ne izbere nobenega od prijaviteljev, če ne 

pridobi nobene popolne ali nobene primerne prijave.  

 

V primeru, da koncedent ne bi pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave nepopolne, se 

bo javni razpis ponovil. Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če 

z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo sklenjena koncesijska 

pogodba. 

 

9.1.12. Zavarovanje odgovornosti / zavarovanje objektov in naprav  

 

Izbrani koncesionar kot izvajalec javne službe je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, 

ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene 

osebe ali pogodbeni (pod)izvajalci, Občini Bovec, uporabnikom ali tretjim osebam. 

Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe dolžan iz naslova splošne civilne 

odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti 

zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote za posamezni 

primer v višini najmanj 50.000,00 EUR – zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči 

koncedentu z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe, za škodo, ki jo pri 

opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe, 

uporabnikom ali tretjim osebam). Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je 

zavarovanje sklenjeno v korist Občine Bovec. Predpogodba z zavarovalnico  za odgovornost 

za škodo se priloži prijavi. 
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Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe dolžan zavarovati vse objekte in 

naprave koncesije. Vrednost objektov in naprav bo sporočil izbranemu koncesionarju 

koncedent. Pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje objektov in naprav 

koncesije bo moral koncesionar z vrstami zavarovanj in v višini zavarovanj za objekte in 

naprave koncesije seznaniti koncedenta. Koncesionar sklene zavarovanje za objekte in 

naprave potem, ko vrste zavarovanj in višino zavarovanj za objekte in naprave koncesije 

potrdi koncedent. Pogodba o zavarovanju objektov in naprav mora imeti klavzulo, da je 

zavarovanje sklenjeno v korist Občine Bovec. Prijavitelj z izjavo, dano pod materialno in 

kazensko odgovornostjo, v prijavi izjavi, da bo pred sklenitvijo koncesijske pogodbe sklenil 

zavarovanje za objekte in naprave, skladno z zahtevami koncedenta. 

 

9.1.13. Pravni pouk 

 

Zoper odločbo, s katero bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa, lahko prijavitelji 

uveljavljajo pravno varstvo s pritožbo v upravnem postopku, o kateri odloča župan.  

 

9.2. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PRIJAVITELJ IN NAČIN DOKAZOVANJA 

IZPOLNJEVANJA POGOJEV 

 

Koncedent bo priznal sposobnost prijavitelju na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: 

 

 

9.2.1. Splošna sposobnost – razlogi za izključitev 

 

POGOJ 1: 

Koncedent bo iz sodelovanja v postopku javnega razpisa izključil prijavitelja, če bo pri 

preverjanju ugotovil ali bo drugače seznanjen, da je bila prijavitelju ali osebi, ki je članica 

upravnega vodstvenega ali nadzornega organa tega prijavitelja ali ki ima pooblastila za 

njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem izrečena pravnomočna sodba, ki ima 

elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list 

RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu KZ-1):  

- terorizem (108. člen KZ-1) 

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1) 

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), 

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), 

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), 

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), 

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), 

- goljufija (211. člen KZ-1), 

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), 

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), 

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 
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- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-

1), 

- pranje denarja (245. člen KZ-1), 

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), 

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), 

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 

- tihotapstvo (250. člen KZ-1), 

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), 

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), 

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 

 

DOKAZILO: 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o nekaznovanosti; 

- potrdilo / potrdila Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, da prijavitelj ni bil 

obsojen za kazniva dejanja; 

- potrdilo / potrdila Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca za vsakega od zakonitih 

zastopnikov prijavitelja, prokurista, vsakega člana upravnega vodstvenega ali 

nadzornega organa, da niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja; 

 

Potrdilo / potrdila se priložijo v originalu ali kopiji in ne smejo biti starejša od datuma objave 

javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

V primeru skupne prijave se dokazila priložijo prijavi za vsakega od prijaviteljev v skupni 

prijavi. V primeru, da prijavitelj v prijavi navede podizvajalce se dokazilo predloži za vsakega 

navedenega podizvajalca posebej. 

 

(opomba: V primeru, da prijavitelj ne predloži potrdil mora biti v Obrazcu št. 6 – Izjava o 

nekaznovanosti izpolnjeno pooblastilo, da navedeno potrdilo/potrdila lahko pridobi koncedent sam (za 

prijavitelja kot pravno osebo in za vsakega od zakonitih zastopnikov / prokuristov / članov upravnega, 

vodstvenega ali nadzornega organa) 

 

 

POGOJ 2: 

Koncedent bo iz sodelovanja izključil prijavitelja, če bo pri preverjanju ugotovil, da prijavitelj 

ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, 

ki ureja finančno upravo, ki jih pobira finančni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima 

sedež, ali predpisi države koncedenta, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na 

dan oddaje prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da prijavitelj ne izpolnjuje obveznosti iz 

prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih 

odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let od dne oddaje 

prijave.  

 

V primeru skupne prijave pogoj velja za vsakega od prijaviteljev v skupini. V primeru, da 

prijavitelj v prijavi navede podizvajalce pogoj velja za vsakega od podizvajalcev.  

 

DOKAZILO: 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 8 – Izjava o poravnanih prispevkih, 

davkih in drugih obveznih dajatvah; 
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- potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije; 
 

Potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije se priloži v originalu ali kopiji in mora izkazovati 

stanje na dan, ko prijavitelj oddaja prijavo. 
 

V primeru skupne prijave se dokazilo priloži za vsakega od prijaviteljev v skupni prijavi. V 

primeru prijave s podizvajalci se dokazilo predloži za vsakega navedenega podizvajalca 

posebej. 
 

(opomba: V primeru, da prijavitelj prijavi ne priloži potrdila FURS, bo navedeno potrdilo pridobil 

koncedent sam) 

 

 

POGOJ 3: 

Koncedent bo iz sodelovanja izključil prijavitelja, če je prijavitelj na dan, ko poteče rok za 

oddajo prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco 

gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. 

 

V primeru skupne prijave pogoj velja za vsakega od prijaviteljev v skupini. V primeru, da 

prijavitelj v prijavi navede podizvajalce pogoj velja za vsakega od podizvajalcev.  
 

DOKAZILO: 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o izpolnjevanju pogojev; 

 

V primeru skupne prijave se dokazilo priloži za vsakega od prijaviteljev v skupni prijavi. V 

primeru prijave s podizvajalci se dokazilo predloži za vsakega navedenega podizvajalca 

posebej. 

 

 

POGOJ 4: 

Koncedent bo iz sodelovanja izključil prijavitelja, če mu je bila v zadnjih treh letih pred 

potekom roka za oddajo prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike 

Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v 

zvezi s plačilom za delo. 

 

V primeru skupne prijave pogoj velja za vsakega od prijaviteljev v skupini. V primeru, da 

prijavitelj v prijavi navede podizvajalce pogoj velja za vsakega od podizvajalcev.  

 

DOKAZILO: 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o izpolnjevanju pogojev; 

 

V primeru skupne prijave se dokazilo priloži za vsakega od prijaviteljev v skupni prijavi. V 

primeru prijave s podizvajalci se dokazilo predloži za vsakega navedenega podizvajalca 

posebej. 
 

 

POGOJ 5: 

Koncedent bo iz sodelovanja izključil prijavitelja, če se je nad prijaviteljem začel postopek 

zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi 

insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja 

gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če 

so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge 

države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.  

 

V primeru skupne prijave pogoj velja za vsakega od prijaviteljev v skupini. V primeru, da 

prijavitelj v prijavi navede podizvajalce pogoj velja za vsakega od podizvajalcev.  
 



Javni razpis  
ZA UPRAVLJANJE ŽIČNIŠKIH NAPRAV NA SMUČIŠČU KANIN 

 

stran 22 od 61 

 

DOKAZILO: 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 9 – Izjava, da ni stečajnega postopka, 

postopka prisilne poravnave ali drugega postopka prisilnega prenehanja; 

 

V primeru skupne prijave se dokazilo priloži za vsakega od prijaviteljev v skupni prijavi. V 

primeru prijave s podizvajalci se dokazilo predloži za vsakega navedenega podizvajalca 

posebej. 

 

 

POGOJ 6: 

Koncedent bo iz sodelovanja izključil prijavitelja, ki je storil veliko strokovno napaka iz 

področja, ki je predmet koncesije in je hujše kršil poklicna pravila, ki bi mu jih koncedent 

lahko dokazal s sredstvi, katere lahko utemelji.  

 

DOKAZILO: 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o izpolnjevanju pogojev; 

 

V primeru skupne prijave se dokazilo priloži za vsakega od prijaviteljev v skupni prijavi. V 

primeru prijave s podizvajalci se dokazilo predloži za vsakega navedenega podizvajalca 

posebej. 

 

 

9.2.2. Poslovna in finančna sposobnost 
 

POGOJ 7: 

Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje žičniške dejavnosti. Po Standardni klasifikaciji 

dejavnosti (SKD 2008), ki velja v Republiki je dejavnost, sodi dejavnost pod H49.392 

Obratovanje žičnic. Prijavitelj mora prijavi predložiti izjavo o registraciji in dokazilo o 

registraciji.  

 

V primeru skupne prijave pogoj velja za vsakega izmed prijaviteljev v skupni prijavi.  

 

V primeru prijave v kateri prijavitelj navede podizvajalce, mora biti podizvajalec registriran 

za opravljanje dejavnosti za dela, ki jih bo izvajal kot podizvajalec. 

 

DOKAZILO: 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 5 – Izjava o izpolnjevanju pogojev za 

opravljanje dejavnosti 

- redni izpisek iz Poslovnega registra Slovenije ali sodnega registra ali ustanovitveni akt ali 

drug akt iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja za opravljanje dejavnosti, ki je 

predmet koncesije (iz dokumenta mora biti razvidna dejavnost H49.392 Obratovanje 

žičnic); 

 

V primeru skupne prijave se dokazilo priloži za vsakega od prijaviteljev v skupni prijavi.  

 

V primeru prijave s podizvajalci se dokazilo predloži za vsakega navedenega podizvajalca 

posebej. Iz dokazila mora biti razvidna registrirana dejavnost za opravljanje del, ki jih bo 

izvajal podizvajalec. 

 

 

POGOJ 8: 

Prijavitelj mora izkazovati: 

- da razpolaga z najmanj 240.000,00 EUR osnovnega kapitala, 

- da v poslovnem letu 2015 ni imel hkrati čiste izgube iz poslovanja in bilančne izgube, 

- da v poslovnem letu 2015 njegov povprečni delež kratkoročnih dolgov v financiranju ni 

znašal več kot 70 %.      
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V primeru skupne prijave se dokazilo priloži za vsakega od prijaviteljev v skupni prijavi, 

vendar se bo pri vseh prijaviteljih preverjal le pogoj iz druge alineje, pri nosilnem prijavitelju 

pa izpolnjevanje vseh pogojev.  

 

V primeru, da prijavitelj (ali v primeru skupne prijave nosilni prijavitelj) ne razpolaga z 

najmanj 240.000,00 EUR osnovnega kapitala, lahko pogoj izpolni na način, da prijavi 

predloži pogodbo sklenjeno s svojim ustanoviteljem, ki mora biti najmanj 75% lastnik 

prijavitelja, iz katere bo jasno izhajalo, da le-ta jamči za prijavitelja s svojim kapitalom 

najmanj do višine 240.000,00 EUR.  

 

DOKAZILO: 

Prijavitelj priloži naslednje izkaze na tipskih obrazcih AJPES ali računovodske izkaze: 

- bilanco stanja na dan 31.12.2015; 

- podatke iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015; 

- podatke iz izkaza bilančnega dobička / bilančne izgube za leto 2015; 

- v primeru, da prijavitelj ne razpolaga z najmanj 240.000,00 EUR osnovnega kapitala je 

obvezna priloga prijavi pogodba, ki je sklenjena med prijaviteljem in njegovim 

ustanoviteljem, ki je najmanj 75% lastnik prijavitelja, iz katere jasno izhaja, da 

ustanovitelj jamči za prijavitelja s svojim kapitalom najmanj do višine 240.000,00 EUR 

in dokazilo za ustanovitelja iz katerega bo izhajalo, da ustanovitelj razpolaga z najmanj 

240.000,00 EUR osnovnega kapitala. 

 

V primeru skupne prijave se dokazila priložijo za vsakega od prijaviteljev v skupni prijavi. 

 

 

9.2.3. Kadrovska in tehnična sposobnost 

 

Koncedent bo priznal sposobnost prijavitelja na osnovi izpolnjevanja naslednjih kadrovskih, 

tehničnih in drugih pogojev. Prijavitelj zagotavlja kadrovske, tehnične in prostorske zahteve 

v okviru lastnih kapacitet ali pa mora z ustreznimi pogodbami dokazati, da bo imel ustrezne 

kapacitete na razpolago ves čas trajanja koncesijske pogodbe. 

 

POGOJ 9: 

Prijavitelj mora razpolagati s strokovno usposobljenimi kadri, ki izpolnjujejo pogoje v skladu 

s predpisi, ki urejajo področje žičniških naprav za prevoz oseb in varnosti na smučiščih in 

imeti zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije. 

 

Osebje, ki izjava obratovanje in vzdrževanje žičniških naprav, mora imeti strokovno 

izobrazbo, biti mora strokovno usposobljeno za delo, ki ga opravlja ter izpolnjevati posebne 

zdravstvene in psihofizične pogoje, skladno z določbami zakona, ki ureja področje žičniških 

naprav za prevoz oseb in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, s katerimi se zagotavlja varno 

obratovanje žičniških naprav. Osebje, ki izvaja obratovanje žičniških naprav mora imeti 

ustrezno strokovno usposobljenost po programu usposabljanja strokovnega osebja, ki ga v 

Republiki Sloveniji izvaja Gospodarska zbornica Slovenije.  

 

Prijavitelj mora imenovati vodjo obratovanja in namestnika, ki sta odgovorna za varno 

obratovanje in vzdrževanje žičniških naprav, katerih obratovanje vodita. Vodja obratovanja 

in njegov namestnik morata imeti pooblastilo ministra za vodenje obratovanja žičniške 

naprave.  

 

Prijavitelj mora zagotoviti zadostno število strokovno usposobljenega osebja tako, da bo 

upravljanje in obratovanje žičniških naprav na smučišču Kanin, kot tudi vse spremljajoče 

dejavnosti, poteklo nemoteno in bo v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, normativi in 

standardi. Za vzdrževanje žičniških naprav mora prijavitelj zagotoviti zadostno število 

strokovno usposobljenega osebja.  



Javni razpis  
ZA UPRAVLJANJE ŽIČNIŠKIH NAPRAV NA SMUČIŠČU KANIN 

 

stran 24 od 61 

 

Prijavitelj mora pri prijavi upoštevati, da mora upravljavec smučišča zagotavljati: 

- zavarovanje pred plazovi na plazovitih delih smučišča 

- zaščito ob prepadnih in drugih nevarnih in smučišču neprilagojenih mestih 

- zaščito ob stebrih žičniških naprav na smučišču ter zasneževalnih napravah in na drugih 

posebej nevarnih in smučišču neprilagojenih mestih na njihovi trasi 

- urejenost in zavarovanje čakajoče vrste pred žičniškimi napravami 

- urejenost odprtih smučarskih prog ter povezovalnih, vstopnih in izstopnih poti 

- označitev in nadzor smučišča 

- službo za reševanje in potrebno opremo za reševanje 

- ustrezno urejen in označen prostor za dovoz reševalnega vozila 

- ustrezno število nadzornikov ter njihovo opremljenost in  

- opremo za zvočno in svetlobno opozarjanje na vseh motornih vozilih, ki se uporabljajo 

na smučišču v času obratovanja smučišča.   

 

Vsa tehnična in ostala oprema mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo področje žičniških 

naprav.  

 

Prijavitelj mora biti sposoben izvajati koncesijsko dejavnost v skladu s sklenjeno koncesijsko 

pogodbo in vsemi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje žičniških naprav za prevoz oseb, 

po pravilih stroke in vsemi veljavnimi standardi in normativi v Republiki Sloveniji in Evropski  

uniji. 

 

Prijavitelj bo moral zagotoviti delovanje žičniških naprav po urniku, ki ga bo uskladil s 

koncedentom, najmanj pa v obsegu, ki je zahtevan v koncesijskih pogodbah sklenjenih med 

koncedentom in Republiko Slovenijo, in je naveden v tej razpisni dokumentaciji. Dejavnost 

upravljanja žičniških naprav na smučišču bo morala potekati v smislu razvoja turizma in biti 

usklajena z aktivnostmi ostalih dejavnikov na področju turizma na območju občine Bovec. 

 

Prijavitelj mora biti sposoben zagotoviti ustrezno strokovno službo za vsa dela, ki so predmet 

koncesije.  

 

Prijavitelj mora biti sposoben izdelati vse potrebne dokumente, ki so določeni z veljavnimi 

predpisi za žičniške naprave za prevoz oseb in mora pridobiti vsa potrebna dovoljenja za 

obratovanje žičniških naprav na smučišču Kanin in vsa potrebna dovoljenja za osebe, ki 

bodo izvajale obratovanje in vzdrževanje žičniških naprav na smučišču Kanin. 

 

Prijavitelj mora zagotoviti tudi vse pogoje in osebje za izvajanje vseh spremljajočih 

dejavnosti na območju smučišča Kanin in za izvajanje gostinske dejavnosti na smučišču 

Kanin.  

 

Prijavitelj mora razpolagati z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev za 

delo, da bo lahko nemoteno izvajal upravljanje in obratovanje žičniških naprav in drugih 

objektov na smučišču Kanin. 

 

DOKAZILO: 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 10 – Izjava o izpolnjevanju kadrovskih 

pogojev; 

- dokazila o načinu zagotavljanja vključenosti posameznih delavcev za vse navedene 

delavce, njihovi strokovni usposobljenosti in njihovih delovnih izkušnjah, kot so obrazec 

M-1, pogodba o zaposlitvi ali pogodba o sodelovanju, dokazilo o vrsti in smeri strokovne 

izobrazbe, pooblastilo za vodenje obratovanja žičniških naprav, druga dokazila, ki 

dokazujejo usposobljenost delavcev, ki se priložijo Obrazcu št. 10 – Izjava o 

izpolnjevanju kadrovskih pogojev; 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 11 – Izjava o tehnični usposobljenosti; 

- elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne 

opremljenosti, sposobnosti vodenja predpisanih evidenc, finančno-operativnega vidika 
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in razvojnega vidika, s katerim se dokaže izpolnjevanje pogojev za sodelovanje in 

pridobitev koncesije.  

 

 

POGOJ 10: 

Prijavitelj mora biti sposoben samostojno, oziroma v okviru skupne prijave ali nominiranih 

podizvajalcev, zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet koncesije ter kvalitetno in 

kontinuirano izvajati koncesionirano dejavnost v skladu s predpisi, normativi in standardi. 

 

DOKAZILO: 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 12 – Izjava o zagotavljanju vseh 

javnih dobrin, zagotavljanju storitve na kontinuiran in kvaliteten način v skladu s 

predpisi, normativi in standardi; 

 

 

POGOJ 11: 

Prijavitelj mora biti sposoben za začetek upravljanja in obratovanja žičniških naprav takoj 

po podpisu koncesijske pogodbe, z začetkom zimske sezone 2016/2017. Predvideno je, da 

mora koncesionar imeti vsa potrebna dovoljenja in začeti s polnim obratovanjem žičniških 

naprav na smučišču Kanin začeti najpozneje s 01. decembrom 2016. Pred zagonom in 

obratovanjem žičniških naprav in smučišča mora biti izdelana in pridobljena vsa potrebna 

dokumentacija za zagon in obratovanje žičniških naprav skladno s predpisi, ki urejajo 

področje žičniških naprav za prevoz oseb in varnost na smučiščih. 

 

DOKAZILO: 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 12 – Izjava o zagotavljanju vseh 

javnih dobrin, zagotavljanju storitve na kontinuiran in kvaliteten način v skladu s 

predpisi, normativi in standardi; 

 

 

POGOJ 12: 

Prijavitelj mora izkazovati najmanj eno referenco, ki se nanaša na upravljanje smučišč in 

obratovanja žičniških naprav na visokogorskih smučišč iz zadnjih petih let šteto od dneva 

objave javnega razpisa (od 14. oktobra 2011 dalje). Za visokogorsko smučišče se šteje 

smučišče, kjer smučarski tereni presegajo nadmorsko višino 1.500 m.  

 

V primeru skupne prijave se upošteva tudi referenca partnerja v skupni prijavi.  

 

Za ustrezno se bo štela tudi referenca ustanovitelja družbe (prijavitelja, ki odda prijavo), 

pod pogojem, da je ustanovitelj družbe najmanj 75% lastnik prijavitelja in za prijavitelja 

jamči s svojim kapitalom najmanj do višine 240.000,00 EUR, ustanovitelj družbe (prijavitelja) 

pa je družbo ustanovil z namenom upravljanja smučišč in obratovanja žičniških naprav.  

 

Koncedent si pridržuje pravico do preverjanja reference, ki je pogoj. 

 

DOKAZILO: 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 13 – Referenčna dela 

- za vsako referenčno delo navedeno v Obrazcu št. 13 kopija pogodbe o upravljanju in 

obratovanju žičniških naprav iz katere bo razvidno izpolnjevanje pogoja v zvezi z 

zahtevano referenco; 
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POGOJ 13: 

Prijavitelj se mora obvezati, da bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo z 

opravljanjem dejavnosti utegne povzročiti državi, občini ali tretji osebi. 

 

DOKAZILO: 

 izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 14 – Izjava o zavarovanju 

odgovornosti in zavarovanju naprav in opreme; 

 predpogodba sklenjena z zavarovalnico; 

 

 

POGOJ 18: 

Prijavitelj se mora obvezati, da bo sklenil zavarovanje za naprave in opremo, ki so predmet 

koncesije. 

 

DOKAZILO: 

 izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 14 – Izjava o zavarovanju 

odgovornosti in zavarovanju naprav in opreme; 

 

 

PRIJAVITELJI, KI NISO REZIDENTI REPUBLIKE SLOVENIJE (TUJI PRIJAVITELJI)  

 

V primeru, če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed 

dokumentov zahtevanih s to razpisno dokumentacijo, lahko prijavitelj predloži zapriseženo 

lastno izjavo, s katero potrdi izpolnjevanje koncedentovih zahtev. Takšna izjava prijavitelja, 

mora biti podana pod pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom 

poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima prijavitelj svoj sedež. Izjava mora 

biti predložena v overjenem prevodu v slovenski jezik. 

 

 

9.3. OBVEZNE SESTAVINE PRIJAVE 

 

Prijava bo popolna v kolikor bo vključevala: 

 

zap. št. obrazec/dokument/dokazilo 

1. KAZALO PRIJAVE 

2. OBRAZEC št. 1 – Prijava  

3. OBRAZEC št. 2 – Izjava o pogojih razpisa 

 (opomba: obrazec se priloži tudi za soprijavitelje v primeru skupne prijave) 

4. OBRAZEC št. 3 – Pooblastilo za podpis prijave, ki jo vlaga skupina prijaviteljev 

 (opomba: obrazec je obvezen v primeru skupne prijave) 

5. PRAVNI AKT 

 (opomba: pravni akt je obvezen v primeru skupne prijave) 

6. OBRAZEC št. 4 – Podatki o soprijavitelju / podizvajalcu 

 (opomba: obrazec je obvezen v primeru skupne prijave, oziroma prijave s podizvajalci) 

7. 

OBRAZEC št. 5 – Izjava o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti 

s prilogami: 

Redni izpisek iz Poslovnega registra Slovenije ali sodnega registra ali ustanovitveni akt ali drug akt 

 
(opomba: obrazec s prilogami se priloži tudi za soprijavitelje v primeru skupne prijave, oziroma za 

podizvajalce v kolikor jih prijava vključuje) 
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8. 

OBRAZEC št. 6 – Izjava o nekaznovanosti 

s prilogami: 

potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca za prijavitelja 

potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca za vsakega od zakonitih zastopnikov, 

prokurista, člana upravnega vodstvenega ali nadzornega organa 

 
(opomba: obrazec s prilogami se priloži tudi za soprijavitelje v primeru skupne prijave, oziroma za 

podizvajalce v kolikor jih prijava vključuje) 

9. OBRAZEC št. 7 – Izjava o izpolnjevanju pogojev 

 
(opomba: obrazec s prilogami se priloži tudi za soprijavitelje v primeru skupne prijave, oziroma za 

podizvajalce v kolikor jih prijava vključuje) 

10. 
OBRAZEC št. 8 – Izjava o poravnanih prispevkih, davkih in drugih obveznih dajatvah 

s prilogo: potrdilo FURS 

 
(opomba: obrazec s prilogo se priloži tudi za soprijavitelje v primeru skupne prijave, oziroma za 

podizvajalce v primeru prijave s podizvajalci) 

11. 
OBRAZEC št. 9 – Izjava, da ni stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave ali drugega  

postopka prisilnega prenehanja 

 
(opomba: obrazec se priloži tudi za soprijavitelje v primeru skupne prijave, oziroma za podizvajalce 

v primeru prijave s podizvajalci) 

12. 

Tipski obrazec AJPES (S.BON-1/P) ali računovodski izkazi: bilanca stanja na dan 31.12.2015, podatki 

iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015, podatki iz izkaza bilančnega 

dobička / bilančne izgube za leto 2015 

v primeru, da prijavitelj izpolnjuje pogoj glede osnovnega kapitala s svojim ustanoviteljem, pogodba 

med prijaviteljem in njegovim ustanoviteljem, kot se zahteva pri Pogoju 8 

 (opomba: v primeru skupne prijave se dokazila priložijo za vsakega od partnerjev v skupni prijavi)  

12. 

OBRAZEC št. 10 – Izjava o izpolnjevanju kadrovskih pogojev 

s prilogami: 

dokazila o zagotovitvi navedenih kadrovskih kapacitet 

13. OBRAZEC št. 11 – Izjava o tehnični usposobljenosti 

14. 

ELABORAT O OPRAVLJANJU DEJAVNOSTI Z VIDIKA KADROV, ORGANIZACIJE DELA, STROKOVNE 

OPREMLJENOSTI, SPOSOBNOSTI VODENJA PREDPISANIH EVIDENC, FINANČNO-OPERATIVNEGA 

VIDIKA IN RAZVOJNEGA VIDIKA 

 
(opomba: prijavitelji samostojno pripravijo dokument s katerim dokazuje izpolnjevanje pogojev za 

sodelovanje in pridobitev koncesije) 

15. 
OBRAZEC št. 12 – Izjava o zagotavljanju vseh javnih dobrin, zagotavljanje storitve na kontinuiran 

in kvaliteten način v skladu s predpisi, normativi in standardi 

16. 

OBRAZEC št. 13 – Referenčna dela 

za vsako referenčno delo navedeno v Obrazcu št. 13 kopija pogodbe o upravljanju in obratovanju 

žičniških naprav za prevoz oseb 

17. 
OBRAZEC št. 14 – Izjava o zavarovanju odgovornosti in zavarovanju naprav in opreme 

s prilogo: predpogodbo sklenjeno z zavarovalnico za zavarovanje odgovornosti 

 

 Prijavitelj mora prijavo predložiti v dveh izvodih – v originalu in kopiji. 

 

10. PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 64/16, dne 14. oktobra 2016, pod številko 

objave Ob-3107/16 in na spletni strani Občine Bovec. 

 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Bovec: 

http://www.obcina .bovec.si/seznam-razpisov-natecajev-pozivov/objavljeno/ 

 

Razpisna dokumentacija je brezplačna. 
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11. KRAJ IN ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV  

 

Prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih ovojnicah.  

 

Prijavitelj mora prijavo oddati v dveh izvodih – v originalu in kopiji. 

 

Ovojnice morajo biti na naslovni strani opremljene z naslovom koncedenta:   

 

OBČINA BOVEC 

Trg golobarskih žrtev 8 

5230 Bovec 

 

V spodnjem levem kotu originalne prijave mora biti oznaka:  

»Ne odpiraj – prijava – Upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin«, številka objave Ob-3107/16 – 

ORIGINAL 

 

V spodnjem levem kotu kopije prijave mora biti oznaka:  

»Ne odpiraj – prijava – Upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin«, številka objave Ob-3107/16 – 

KOPIJA 

 

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja. 

 

Koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov:  

 

najpozneje do 28. oktobra 2016, do 12.00 ure.  

  

Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali priporočeno po pošti na zgoraj navedeni naslov koncedenta. Ne 

glede na to ali je prijava oddana osebno ali po pošti se za pravočasno prijavo šteje prijava, ki prispe na 

naslov koncedenta do zgoraj navedenega datuma in ure (prejemna teorija). 

 

Prijave ni mogoče oddati v elektronski obliki. Prijave se oddajo obvezno v pisni obliki.  

 

12. NASLOV, PROSTOR, DATUM IN URA JAVNEGA ODPIRANJA PRIJAV 

 

Javno odpiranje prijav bo 28. oktobra 2016, ob 12:30 uri, na naslovu koncedenta: Občina Bovec, Trg 

golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, sejna soba.  

 

Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom, 

podpisanim s strani zakonitega zastopnika prijavitelja. Pooblastilo ni potrebno, če se javnega odpiranja 

prijav udeleži zakoniti zastopnik sam, ki pa se bo moral izkazati z osebnim dokumentom. 

 

Odpiranje prijav bo vodila strokovna komisija. 

 

13. ODGOVORNE OSEBE ZA DAJANJE INFORMACIJ MED RAZPISOM 

 

Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa 

pri kontaktni osebi: patricija Muršič, elektronski naslov: obcina.turizem@bovec.si. 

 

Prijavitelji lahko postavijo vprašanja do 21. oktobra 2016, do 12:00 ure. Koncedent bo podal pojasnila, 

navezujoča se na zastavljena vprašanja, najpozneje tri dni pred rokom za oddajo prijav. Pojasnila na 

zastavljena vprašanja bodo objavljena na spletni strani Občine Bovec pri predmetnem javnem razpisu.  

 

Ogled terena in žičniških naprav na smučišču Kanin koncedent ne bo organiziral. Prijavitelji si lahko 

ogledajo območje in žičniške naprave, kar sporočijo po telefonu številka +386 (0)41 535 995 kontaktna 

oseba: g. Davor Gašperčič, in se s kontaktno osebo dogovorijo za datum in uro ogleda.  

 

 

 

mailto:obcina.turizem@bovec.si
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Koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Sprememba ali 

dopolnitev bo objavljena tudi na spletni strani Občine Bovec. V kolikor bi se sprememba ali dopolnitev 

nanašala na podatke, ki so objavljeni v javnem razpisu bo sprememba ali dopolnitev razpisne 

dokumentacije objavljena tudi v Uradnem listu Republike Slovenije. V kolikor bodo spremembe ali 

dopolnitve razpisne dokumentacije take, da bi vplivale na pripravo same prijave, bo koncedent ustrezno 

podaljšal rok za oddajo prijav. Z morebitnim podaljšanjem roka za oddajo prijav se pravice in obveznosti 

koncedenta in prijaviteljev vežejo na nove roke.  
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OBČINA BOVEC 

Trg golobarskih žrtev 8 

5230 BOVEC 

 

 

številka: 376-01/2016 

datum: 14. oktober 2016 

 

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PRIJAVE 

 

 

 

Na podlagi javnega razpisa za upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin, objavljenega v Uradnem listu 

Republike Slovenije, št. 64/16, z dne 14. oktober 2016, pod številko objave Ob-3197/16 in na spletni strani 

Občine Bovec, http://www.obcina.bovec.si 

 

 

KONCEDENT: OBČINA BOVEC 

 Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec 

   

  telefon: +386 (0)5 384 19 01 

  telefaks: +386 (0)5 384 19 15 

  e-pošta: obcina.info@bovec.si 

  
 matična številka: 5881498 

 ID za DDV:  SI36828866 

 transakcijski račun: SI56 0120 6010 0015 128 

 

vabi prijavitelje, da v skladu z zahtevami iz javnega razpisa in te razpisne dokumentacije oddajo prijavo za 

podelitev koncesije za upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin. 

 

V tej razpisni dokumentaciji uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, 

so uporabljeni kot nevtralni za ženski in za moški spol. 

 

Prijavitelji lahko oddajo prijave najpozneje do 28. oktobra 2016, do 12:00 ure, na naslov Občina Bovec, Trg 

golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. 

 

 

Župan Občine Bovec 

Valter MLEKUŽ 
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OBRAZCI ZA PRIPRAVO PRIJAVE 

 

 

 

 Kazalo prijave 

 OBRAZEC št. 1 –  Prijava 

 OBRAZEC št. 2 –  Izjava o pogojih razpisa 

 OBRAZEC št. 3 –  Pooblastilo za podpis prijave, ki jo vlaga skupina prijaviteljev 

 OBRAZEC št. 4 –  Podatki o soprijavitelju / podizvajalcu 

 OBRAZEC št. 5 –  Izjava o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti 

 OBRAZEC št. 6 –  Izjava o nekaznovanosti 

 OBRAZEC št. 7 –  Izjava o izpolnjevanju pogojev 

 OBRAZEC št. 8 –  Izjava o poravnanih prispevkih, davkih in drugih obveznih dajatvah 

 OBRAZEC št. 9 –  Izjava, da ni stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave ali drugega postopka 

prisilnega prenehanja 

 OBRAZEC št. 10 –  Izjava o izpolnjevanju kadrovskih pogojev 

 OBRAZEC št. 11 –  Izjava o tehnični usposobljenosti 

 OBRAZEC št. 12 –  Izjava o zagotavljanju vseh javnih dobrin, zagotavljanju storitve na kontinuiran in 

kvaliteten način v skladu s predpisi, normativi in standardi 

 OBRAZEC št. 13 –  Referenčna dela 

 OBRAZEC št. 14 –  Izjava o zavarovanju odgovornosti in zavarovanju naprav in opreme 
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PRIJAVITELJ: 

naziv:  __________________________________________________  

naslov:  __________________________________________________ 

 

 

 

 

KAZALO PRIJAVE 

 

 KAZALO PRIJAVE 

 OBRAZEC št. 1 – Prijava  

 OBRAZEC št. 2 – Izjava o pogojih razpisa 

(opomba: obrazec se priloži tudi za soprijavitelje v primeru skupne prijave) 

 OBRAZEC št. 3 – Pooblastilo za podpis prijave, ki jo vlaga skupina prijaviteljev 

(opomba: obrazec je obvezen v primeru skupne prijave) 

 PRAVNI AKT 

(opomba: pravni akt je obvezen v primeru skupne prijave) 

 OBRAZEC št. 4 – Podatki o soprijavitelju / podizvajalcu 

(opomba: obrazec je obvezen v primeru skupne prijave, oziroma prijave s podizvajalci) 

 OBRAZEC št. 5 – Izjava o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti 

s prilogami: 

Redni izpisek iz Poslovnega registra Slovenije ali sodnega registra ali ustanovitveni akt ali drug akt 

(opomba: obrazec s prilogami se priloži tudi za soprijavitelje v primeru skupne prijave in za podizvajalce v primeru 

prijave s podizvajalci) 

 OBRAZEC št. 6 – Izjava o nekaznovanosti 

s prilogami: 

potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca za prijavitelja 

potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca za vsakega od zakonitih zastopnikov, prokurista, 

člana upravnega vodstvenega ali nadzornega organa 

(opomba: obrazec s prilogami se priloži tudi za soprijavitelje v primeru skupne prijave in za podizvajalce v primeru 

prijave s podizvajalci) 

 OBRAZEC št. 7 – Izjava o izpolnjevanju pogojev 

(opomba: obrazec s prilogami se priloži tudi za soprijavitelje v primeru skupne prijave in za podizvajalce v primeru 

prijave s podizvajalci) 

 OBRAZEC št. 8 – Izjava o poravnanih prispevkih, prispevkih, davkih in drugih obveznih dajatvah 

s prilogo: 

potrdilo FURS 

(opomba: obrazec s prilogo se priloži tudi za soprijavitelje v primeru skupne prijave, oziroma za podizvajalce v 

primeru prijave s podizvajalci) 

 OBRAZEC št. 9 – Izjava, da ni stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave ali drugega postopka 

prisilnega prenehanja 

(opomba: obrazec s prilogo se priloži tudi za soprijavitelje v primeru skupne prijave oziroma za podizvajalce v 

primeru prijave s podizvajalci) 
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 Tipski obrazec AJPES (S.BON-1/P) ali računovodski izkazi: bilanca stanja na dan 31.12.2015, podatki iz izkaza 

poslovnega izida v obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015, podatki iz izkaza bilančnega dobička / bilančne izgube za 

leto 2015 

(opomba: v primeru skupne prijave se dokazila priložijo za vsakega od partnerjev v skupni prijavi) 

 OBRAZEC št. 10 – Izjava o izpolnjevanju kadrovskih pogojev 

s prilogami: 

dokazila o zagotavljanju kadrovskih resursov navedenih v obrazcu, za vsakega od navedenih delavcev, 

kakor tudi dokazila o izpolnjevanju minimalne zahtevane izobrazbe, znanj in delovnih izkušenj 

 OBRAZEC št. 11 – Izjava o tehnični usposobljenosti 

 ELABORAT O OPRAVLJANJU DEJAVNOSTI Z VIDIKA KADROV, ORGANIZACIJE DELA, STROKOVNE 

OPREMLJENOSTI, SPOSOBNOSTI VODENJA PREDPISANIH EVIDENC, FINANČNO-OPERATIVNEGA 

VIDIKA IN RAZVOJNEGA VIDIKA 

(opomba: dokument pripravi prijavitelj in z njim dokazuje izpolnjevanje pogojev za sodelovanje in pridobitev 

koncesije) 

 OBRAZEC št. 12 – Izjava o zagotavljanju vseh javnih dobrin, zagotavljanje storitve na kontinuiran in 

kvaliteten način v skladu s predpisi, normativi in standardi 

 OBRAZEC št. 13 – Referenčna dela 

s prilogami: 

za vsako referenčno delo navedeno v Obrazcu št. 13 kopija pogodbe o upravljanju in obratovanju 

žičniških naprav za prevoz oseb 

 OBRAZEC št. 14 – Izjava o zavarovanju odgovornosti in zavarovanju naprav in opreme 

s prilogo: 

predpogodbo sklenjeno z zavarovalnico za zavarovanje odgovornosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorec kazala služi kot kontrolnik kompletnosti prijave, lahko pa ga prijavitelji uporabijo tudi kot sestavni del prijave.  
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 OBRAZEC št. 1 

PRIJAVITELJ: 

naziv:  __________________________________________________  

naslov:  __________________________________________________ 

 

 

 

 

KONCEDENT: 

naziv:  OBČNA BOVEC 

naslov:  Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec 

 

 

 

Na podlagi javnega razpisa za upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin, ki je bil objavljen v Uradnem listu 

Republike Slovenije, št. 64/16, dne 14. oktobra 2016, pod številko objave Ob-3197/16, Vam dajemo naslednjo  

 

 

 

 

PRIJAVO 

 

ZA PODELITEV KONCESIJE ZA UPRAVLJANJE ŽIČNIŠKIH NAPRAV NA SMUČIŠČU KANIN 

 

 

I. 

NAČIN PREDLOŽITVE PRIJAVE: 

(opomba: ustrezno obkrožiti) 

 

Izjavljamo, da dajemo prijavo: 

- samostojno – kot samostojen prijavitelj 

- samostojno s podizvajalci – kot samostojen prijavitelj s podizvajalci 

- skupno prijavo – kot prijavitelj v skupini prijaviteljev 

- skupno prijavo s podizvajalci – kot prijavitelj v skupini prijaviteljev s podizvajalci 

 

 

II. 

 

PODATKI O PRIJAVITELJU: 

Firma oziroma naziv: 

 

Naslov: 

 

Zakoniti zastopnik: 
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Funkcija zakonitega zastopnika: 

 

Davčna številka: 

 

Matična številka: 

 

Številka transakcijskega računa: 

 

Številka telefona: 

 

Elektronska pošta: 

 

Kontaktna oseba: 

 

Elektronska pošta kontaktne osebe: 

 

Pooblaščena oseba za podpis prijave: 

 

Opomba:  

- Če prijavitelj oddaja skupno prijavo in bo v primeru izbora za koncesionarja ustanovljena pravno-organizacijska oblika, s 

katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo, se navedejo podatki o vodilnem prijavitelju v skupni prijavi.  

- V primeru, da podpisnik prijave ni zakoniti zastopnik mora biti prijavi priloženo pooblastilo osebi, ki je v tem primeru 

podpisnik prijave. 

 

 

III. 

 

V skladu s pogoji in zahtevami iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije se prijavljamo za izvajanje razpisane 

koncesionirane dejavnosti upravljanja žičniških naprav na smučišču Kanin, za katero izpolnjujemo pogoje za 

opravljanje dejavnosti in pogoje in zahteve koncedenta iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, kot tudi 

vse ostale pogoje, ki jih določajo veljavi predpisi na področju žičniških naprav za prevoz oseb, kar dokazujemo 

z zahtevanimi obrazci in dokazili, ki so sestavni del naše prijave.  

 

IV. 

 

Koncedentu izjavljamo, da bomo izvajali podeljeno koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, kvalitetno, v skladu z 

zakoni, drugimi predpisi in Odlokom o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin (Uradni list RS, št. 63/16) 

ter koncesijsko pogodbo, da bomo zagotavljali vse storitve, ki so vezane na upravljanje žičniških naprav na 

smučišču Kanin in da bomo vsem uporabnikom zagotavljali celovito storitev koncesionirane dejavnosti.  

 

V. 

Koncedentu izjavljamo, da izvajanje morebitnih drugih dejavnosti ne bo vplivalo na izvajanje koncesije po 

predmetnem javnem razpisu na katerega dajemo prijavo. 
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VI. 

Izjavljamo, da bomo koncesijsko pogodbo podpisali najkasneje v roku 15 dni od vročitve, oziroma v skladu z 

navodili koncedenta ob posredovanju koncesijske pogodbe v podpis, sicer odločba o izboru koncesionarja 

preneha veljati z iztekom roka za podpis pogodbe. 

 

 

XI. 

Izjavljamo, da naša prijava velja še do vključno 120 dni od datuma, določenega za odpiranje prijav. 

 

 

 

 

datum:      žig   podpis pooblaščene osebe: 

_____________________       ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Prijavitelj obrazec št. 1 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščene osebe, ki je 

pooblaščena za podpis prijave.  
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OBRAZEC št. 2 

PRIJAVITELJ / SOPRIJAVITELJ: 

naziv:  __________________________________________________  

naslov:  __________________________________________________ 

 

 

 

 

IZJAVA O POGOJIH RAZPISA 

 

 

 

Koncedentu, Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, izjavljamo: 

- da smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije, 

- da smo seznanjeni in se strinjamo z vsebino Odloka o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin, ki ga 

je sprejel Občinski svet Občine Bovec na svoji 13. redni seji dne 29. septembra 2016 in ki je bil objavljen v 

Uradnem listu Republike Slovenije, št. 63/16, z dne 07. oktober 2016 in katerega vsebina bo prenesena v 

koncesijsko pogodbo ter da bodo v koncesijsko pogodbo prenesene tudi zahteve in pogoji, ki so natančneje 

določeni v razpisni dokumentaciji,  

- da smo seznanjeni s tem, da mora skladno z Odlokom o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin 

vsebino koncesijske pogodbe, pred podpisom, potrditi Občinski svet Občine Bovec, 

- da se strinjamo z zahtevami in pogoji navedenimi v razpisni dokumentaciji, 

- da so vse kopije dokumentov, ki so priložene prijavi, enake originalom, 

- da so vsi podatki, ki smo jih navedli v prijavi resnični in odražajo aktualno stanje, 

- da v času od izdaje zahtevanih dokumentov do dneva predložitve prijave ni prišlo do sprememb v zvezi s 

podatki v teh dokumentih   

- da s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo. 

 

 

 

 

datum:      žig   podpis pooblaščene osebe: 

_____________________       ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Prijavitelj mora obrazec št. 2 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe, 

ki je podpisnik prijave. Prijavitelj s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v prijavi. 

Obrazec se izpolni tudi za vsakega od prijaviteljev v primeru skupne prijave. V navedenem primeru podpiše obrazec zakoniti 

zastopnik ali pooblaščena oseba soprijavitelja. Prijavitelj obrazec lahko kopira. 
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OBRAZEC št. 3 

 

 

 

 

POOBLASTILO ZA PODPIS PRIJAVE, KI JO VLAGA SKUPINA PRIJAVITELJEV 

 

 

 

Podpisani _______________________________________________________________________________ 
(ime in priimek pooblastitelja) 

 

z nazivom _______________________________ iz _______________________________________________ 
                                                        (funkcija)                                                                            (naziv in naslov podjetja / soprijavitelja) 

 

 

Podpisani _______________________________________________________________________________ 
(ime in priimek pooblastitelja) 

 

z nazivom _______________________________ iz _______________________________________________ 
                                                        (funkcija)                                                                            (naziv in naslov podjetja / soprijavitelja) 

 

 

Podpisani _______________________________________________________________________________ 
(ime in priimek pooblastitelja) 

 

z nazivom _______________________________ iz _______________________________________________ 
                                                        (funkcija)                                                                            (naziv in naslov podjetja / soprijavitelja) 

 

 

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki prijaviteljev, ki vlagamo skupno prijavo in s tem dokumentom 

pooblaščamo 

 

 

ZA VODILNEGA PRIJAVITELJA: 

_____________________________________________________________________________________ 
(naziv in naslov vodilnega prijavitelja v skupni prijavi) 

 

in za podpis skupne prijave: 

 

gospoda/gospo ______________________________________ z nazivom _____________________________ 

 

ki se podpisuje ______________________________________ in parafira _____________________________ 

 

 

da v našem imenu podpiše prijavo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik prijave in da v našem imenu 

sprejema vse informacije v zvezi z javnim razpisom za podelitev koncesije za upravljanje žičniških naprav na 

smučišču Kanin, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 64/16, dne 14. oktobra 2016, pod 

številko objave Ob-Ob-3197/16. 

 

Izjavljamo, da vsak od zgoraj navedenih prijaviteljev izpolnjuje pogoje in zahteva koncedenta za priznanje 

sposobnosti, kar dokazujemo z dokumenti in izjavami, ki so navedeni v navodilih prijaviteljem za pripravo 

prijave, razen pogojev, ki jih lahko izpolnimo skupaj. 
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Za tem obrazcem prilagamo pravni akt iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med nami in naša zaveza, da 

bomo v primeru izbora za koncesionarja (ne glede na določbe o statusnem partnerstvu) ustanovili pravno-

organizacijsko obliko, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo.  

 

 

 

 

datum: žig ime in priimek pooblastitelja: 

 _______________________ 

 

 

datum: žig ime in priimek pooblastitelja: 

 _______________________ 

 

 

datum: žig ime in priimek pooblastitelja: 

 _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Prijavitelji – partnerji v skupni prijavi – morajo pooblastilo – obrazec št. 3 - izpolniti. Pooblastilo mora biti datirano, 

žigosano in podpisano s strani zakonitih zastopnikov (ali njihovih pooblaščencev) vsakega od prijaviteljev v skupni prijavi.  

Pooblastilo se izpolni samo v primeru skupne prijave, ki jo vlaga skupina prijaviteljev.  

V primeru skupne prijave se za tem obrazcem priloži pravni akt o skupni prijavi. 
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OBRAZEC št. 4 

PRIJAVITELJ: 

naziv:  __________________________________________________  

naslov:  __________________________________________________ 

 

 

 

 

PODATKI O SOPRIJAVITELJU / PODIZVAJALCU 

 

 

 

Vloga v prijavi (opomba: obkrožiti): a)    soprijavitelj b)    podizvajalec 

Firma oziroma ime: 

Naslov: 

Zakoniti zastopnik: 

Davčna številka: 

Matična številka: 

Številka transakcijskega računa: 

Transakcijski račun odprt pri banki: 

Številka telefona: 

Številka telefaksa: 

Elektronska pošta: 

 

 

 

 

datum:      žig   podpis pooblaščene osebe: 

_____________________       ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Prijavitelj mora obrazec št. 4 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe 

prijavitelja. 

Obrazec se izpolni za vsakega od prijaviteljev v primeru skupne prijave, oziroma za vsakega predvidenega podizvajalca. 

Prijavitelj obrazec lahko kopira. 
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OBRAZEC št. 5 

PRIJAVITELJ / SOPRIJAVITELJ / PODIZVAJALEC: 

naziv:  __________________________________________________  

naslov:  __________________________________________________ 

 

 

 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 

 

 

 

Koncedentu, Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, izjavljamo, da smo registrirani in izpolnjujemo 

vse pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti – upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin in 

spremljajočih dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa za podelitev koncesije. 

 

Tej izjavi prilagamo: 

- redni izpisek iz Poslovnega registra Slovenije / sodnega registra / ustanovitveni akt / drugi akt  

- iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in da smo 

registrirani za dejavnost H49.392 Obratovanje žičnic; 

 

(opomba: spodnja navedba velja v primeru, da ima prijavitelj podizvajalca, ki ne bo izvajal upravljanja in obratovanja 

žičniških naprav, pač pa drugo dejavnost v okviru koncesionirane dejavnosti – npr. gostinsko dejavnost) 

in/ali 

- iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja za opravljanje dejavnosti za dela, ki jih bomo prevzeli kot 

podizvajalec, ob čemer izjavljamo, da ne bomo izvajali dejavnosti za katero se zahteva registrirana 

dejavnost Obratovanje žičnic. 

 

oziroma,  

 

ker dokazila ne prilagamo izjavljamo, da koncedent dokazilo lahko pridobi sam 

- iz Poslovnega registra Slovenije, kjer je listina javno dostopna 

- pri sodišču: 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

datum:      žig   podpis pooblaščene osebe: 

_____________________       ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Prijavitelj / soprijavitelj / podizvajalec mora obrazec št. 5 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana 

s strani pooblaščene osebe prijavitelja / soprijavitelja / podizvajalca.  

Obrazec izpolni vsak od soprijaviteljev v primeru skupne prijave, oziroma vsak v prijavo vključeni podizvajalec. Obrazec se 

kopira. 
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OBRAZEC št. 6 

PRIJAVITELJ / SOPRIJAVITELJ / PODIZVAJALEC: 

naziv:  __________________________________________________  

naslov:  __________________________________________________ 

 

 

 

 

IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI 

 

 

Koncedentu, Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, pod kazensko in materialno odgovornostjo 

izjavljamo, da: 

- nam kot pravni osebi ali osebi, ki je članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa ali osebi, ki ima 

pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente 

naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno 

prečiščeno besedilo in 54715; v nadaljnjem besedilu KZ-1): 

- terorizem (108. člen KZ-1) 

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1) 

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), 

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), 

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), 

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), 

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), 

- goljufija (211. člen KZ-1), 

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), 

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), 

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), 

- pranje denarja (245. člen KZ-1), 

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), 

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), 

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 

- tihotapstvo (250. člen KZ-1), 

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), 

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), 
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- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1) 

 

kar dokazujemo: 

- s priloženim potrdilom izdanim s strani Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, za prijavitelja 

(soprijavitejala / podizvajalca) kot pravno osebno, 

- s priloženim potrdilom izdanim s strani Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, za vsakega od naših 

zakonitih zastopnikov, prokurista, vsakega člana upravnega vodstvenega ali nadzornega organa. 

 

oziroma,  

 

glede na to, da potrdil ne prilagamo, dovoljujemo koncedentu, da sam pridobi potrdila s strani Ministrstva za 

pravosodje, Kazenska evidenca za: 

- prijavitelja / soprijavitelja / podizvajalca: _____________________________________________________ 

 

in za vsakega od naših zakonitih zastopnikov, ki podaja tudi soglasje za pridobitev potrdila, ki je priloga temu 

obrazcu. 

 

 

 

 

datum:      žig   podpis pooblaščene osebe: 

_____________________       ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Prijavitelj / soprijavitelj / podizvajalec mora obrazec št. 6 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana 

s strani pooblaščene osebe. Obrazcu se priloži zahtevana dokazila ali pooblastilo. 

Obrazec izpolni vsak od soprijaviteljev v primeru skupne prijave, oziroma vsak v prijavo vključeni podizvajalec.  

Obrazec se kopira. 
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POOBLASTILO KONCEDENTU 

OBČINI BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec 

 ZA PRIDOBITEV POTRDILA O NEKAZNOVANOSTI  

S STRANI MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE, KAZENSKA EVIDENCA 

 

 

ime in priimek zakonitega zastopnika  

naslov stalnega / začasnega bivališča  

datum in kraj rojstva  

občina rojstva  

država rojstva  

EMŠO  

državljanstvo  

prejšnje osebno ime se je glasilo  

funkcija pri prijavitelju  

namen dovoljenja 
preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku izbire koncesionarja za 

upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin 

  

 

podpis __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: V primeru, da prijavi niso priložena potrdila o nekaznovanosti, se obrazec izpolni in priloži prijavi za vsakega od 

zakonitih zastopnikov, prokurista, vsakega člana upravnega vodstvenega ali nadzornega organa; v primeru skupne prijave pa 

tudi za vsakega od zakonitih zastopnikov, prokurista, vsakega člana upravnega vodstvenega ali nadzornega organa 

soprijavitelja; v primeru, da so v prijavo vključeni podizvajalci tudi za vsakega od zakonitih zastopnikov, prokurista, vsakega 

člana upravnega vodstvenega ali nadzornega organa podizvajalca. 

Obrazec se kopira. 



Javni razpis  
ZA UPRAVLJANJE ŽIČNIŠKIH NAPRAV NA SMUČIŠČU KANIN 

 

stran 45 od 61 

 

 

OBRAZEC št. 7 

PRIJAVITELJ / SOPRIJAVITELJ / PODIZVAJALEC: 

naziv:  __________________________________________________  

naslov:  __________________________________________________ 

 

 

 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 

 

 

Koncedentu, Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, izjavljamo, da izpolnjujemo pogoje, ki jih je 

določil v točki 9.2.1. Navodila prijaviteljem za pripravo prijave, pod pogoji 3, 4 in 6, in sicer: 

- da na dan, ko poteče rok za oddajo prijav nismo izločeni iz postopkov oddaje javni naročil zaradi uvrstitve v 

evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 

- da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa 

Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v 

zvezi s plačilom za delo; 

- da nismo storili velike strokovne napake iz področja, ki je je predmet koncesije in nismo hujše kršili poklicnih 

pravil, ki bi nam jih koncedent lahko dokazal s sredstvi, katere lahko utemelji. 

 

Izjavo podajamo pod materialno in kazensko odgovornostjo. 

 

 

 

 

datum:      žig   podpis pooblaščene osebe: 

_____________________       ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Prijavitelj / soprijavitelj / podizvajalec mora obrazec št. 7 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana 

s strani pooblaščene osebe. 

Obrazec izpolni vsak od soprijaviteljev v primeru skupne prijave, oziroma vsak v prijavo vključeni podizvajalec. 

Obrazec se kopira. 
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OBRAZEC št. 8 

PRIJAVITELJ / SOPRIJAVITELJ / PODIZVAJALEC: 

naziv:  __________________________________________________  

naslov:  __________________________________________________ 

 

 

 

 

IZJAVA O PORAVNANIH PRISPEVKIH, DAVKIH in DRUGIH OBVEZNIH DAJATVAH 

 

 

 

Koncedentu, Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, izjavljamo, da: 

- izpolnjujemo obveznosti v zvezi z dajatvami in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki 

ureja finančno upravo, ki jih pobira finančni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež ali 

predpisi države koncedenta, in da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan prijave ne znaša 50 eurov 

ali več, in da imamo na dan oddaje prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz 

delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let šteto od dne oddaje prijave, 

 

kar dokazujemo s potrdilom pristojne Finančne uprave Republike Slovenije oziroma države v kateri imamo svoj 

sedež, ki ga prilagamo za tem obrazcem, 

 

oziroma 

 

glede na to, da potrdila ne prilagamo, ga koncedent lahko pridobi sam pri Finančni upravi Republike Slovenije 

oziroma finančni upravi države v kateri imamo sedež: 

naziv:  _______________________________________________________________________ 

naslov:  _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

datum:      žig   podpis pooblaščene osebe: 

_____________________       ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Prijavitelj / soprijavitelj / podizvajalec mora obrazec št. 8 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana 

s strani pooblaščene osebe. 

Obrazec izpolni vsak od soprijaviteljev v primeru skupne prijave, oziroma vsak v prijavo vključeni podizvajalec.  

Obrazec se kopira. 
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OBRAZEC št. 9 

PRIJAVITELJ / SOPRIJAVITELJ / PODIZVAJALEC: 

naziv:  __________________________________________________  

naslov:  __________________________________________________ 

 

 

 

 

IZJAVA, DA NI STEČAJNEGA POSTOPKA, POSTOPKA PRISILNE PORAVNAVE  

ALI DRUGEGA POSTOPKA PRISILNEGA PRENEHANJA 

 

 

 

Koncedentu, Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5320 Bovec, izjavljamo: 

- da se proti nam ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek 

zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske 

družbe, 

- da naša sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, 

- da naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, 

- da se proti nam, v skladu s predpisi druge države ni začel postopek in da ni nastal položaj z enakimi pravnimi 

posledicami, kot so navedene v prvi, drugi in tretji alineji.  

 

Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo. 

 

 

 

 

datum:      žig   podpis pooblaščene osebe: 

_____________________       ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Prijavitelj / soprijavitelj / podizvajalec mora obrazec št. 9 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana 

s strani pooblaščene osebe. 

 Obrazec se izpolni za vsakega od soprijaviteljev v primeru skupne prijave in za vsakega od podizvajalcev v primeru prijave s 

podizvajalci. 

Obrazec se kopira. 
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PRIJAVITELJ / SOPRIJAVITELJ: 

naziv:  __________________________________________________  

naslov:  __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

DOKAZILA O FINANČNI IN POSLOVNI SPOSOBNOSTI 

 

 

 

 

Za tem listom prilagamo zahtevana dokazila o finančni sposobnosti: 

- tipski obrazec AJPES – S.BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2015  

ali 

- Bilanco stanja na dan 31.12.2015 

- Izkaz poslovnega izida v obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015 

- Izkaz bilančnega dobička / bilančne izgube za leto 2015. 

 

 

 

 

Datum:      žig   Podpis pooblaščene osebe: 

 

_____________________       _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Prijavitelj za tem listom priloži zahtevana dokazila. 

V primeru skupne prijave se prijavi priloži dokazili za vsakega od partnerjev v skupni prijavi. 
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OBRAZEC št. 10 

PRIJAVITELJ: 

naziv:  __________________________________________________  

naslov:  __________________________________________________ 

 

 

 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU KADROVSKIH POGOJEV 

 

 

Koncedentu, Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, izjavljamo, da: 

- smo sposobni in razpolagamo s strokovno usposobljenimi kadri, ki izpolnjujejo vse pogoje v skladu s predpisi, 

ki urejajo področje žičniških naprav za prevoz oseb in varnosti na smučiščih, 

- bomo ves čas izvajanja koncesijske dejavnosti skrbeli za redno izobraževanje vsega osebja, ki bo izvajalo 

upravljane, obratovanje in vzdrževanje žičniških naprav in da bomo vse osebe redno pošiljali na zdravniške 

preglede, skladno s predpisi, ki urejajo področje žičniških naprav za prevoz oseb in predpisi, ki urejajo 

področje varnosti na smučiščih, 

- imajo vse osebje, ki bo izvajalo obratovanje in vzdrževanje žičniških naprav ustrezno strokovno izobrazbo, 

za je strokovno usposobljeno za delo, ki ga opravlja ter izpolnjuje posebne zdravstvene in psihofizične 

pogoje, skladno z določbami zakona, ki ureja področje žičniških naprav za prevoz oseb in na njegovi podlagi 

izdanimi predpisi, s katerimi bomo lahko zagotavljali varno obratovanje žičniških naprav, 

- ima vse osebje, ki bo izvajalo obratovanje žičniških naprav ustrezno strokovno usposobljenost po programu 

usposabljanja strokovnega osebja, ki ga v Republiki Sloveniji izvaja Gospodarska zbornica Slovenije, skladno 

z zakonom, ki ureja področje žičniških naprav za prevoz oseb, 

- bomo imenovali vodjo obratovanja in njegovega namestnika, ki bosta odgovorna za varno obratovanje in 

vzdrževanje žičniških naprav na smučišču Kanin, 

- bosta imela (imata) osebi imenovani za vodjo obratovanja in njegov namestnik pooblastilo ministra za 

vodenje obratovanja žičniške naprave, skladno z določbami zakona, ki ureja varno obratovanje žičniških 

naprav,  

- bomo zagotovili zadostno število strokovno usposobljenega osebja tako, da bo upravljanje in obratovanje 

žičniških naprav na smučišču Kanin, kot tudi vse spremljajoče dejavnosti, potekalo nemoteno in bo v skladu 

z vsemi veljavnimi predpisi, normativi in standardi, 

- bomo za vzdrževanje žičniških naprav zagotovili zadostno število strokovno usposobljenega osebja, 

- bomo zagotovili zadostno število strokovno usposobljenega osebja, ki bo skrbelo za varnost na smučišču, 

skladno z zakonom, ki ureja varnost na smučiščih, 

- bomo zagotovili vse ustrezne strokovne službe za vsa dela, ki so predmet koncesije, 

- bomo zagotovili osebje za izvajanje vseh spremljajočih dejavnosti na območju smučišča Kanin in za izvajanje 

gostinske dejavnosti na smučišču Kanin, 

- bomo ves čas izvajanja koncesijske dejavnosti zagotavljali zadostno število osebja tudi izven zimske sezone 

tako, da bodo žičniške naprave normalno obratovale tudi v vseh drugih letnih časih in da bomo tudi v vseh 

drugih letnih časih zagotavljali izvajanje vseh spremljajočih dejavnosti in gostinske dejavnosti, skladno z 

zahtevami koncedenta in koncesijsko pogodbo,  

- smo organizacijsko in kadrovsko usposobljeni za izvajanje žičniške dejavnosti in vseh spremljajočih 

dejavnosti, ki so predmet koncesije na celotnem koncesijskem območju, kar dokazujemo z naslednjim 

seznamom delavcev, z navedbo njihovih kvalifikacij in izkušenj s področja koncesionirane dejavnosti, ki je 

razpisana: 
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SEZNAM DELAVCEV 

VODJA OBRATOVANJA 

ime in priimek  

način zaposlitve  

(vpisati: nedoločen čas, določen čas, pogodbeno) 
 

stopnja in smer strokovne izobrazbe  

leta delovnih izkušenj pri izvajanju dejavnosti, ki je 

predmet koncesije 
 

NAMESTNIK VODJA OBRATOVANJA 

ime in priimek  

način zaposlitve  

(vpisati: nedoločen čas, določen čas, pogodbeno) 
 

stopnja in smer strokovne izobrazbe  

leta delovnih izkušenj pri izvajanju dejavnosti, ki je 

predmet koncesije 
 

OSTALI DELAVCI 

ime in priimek stopnja in vrsta izobrazbe 

št. let 

delovnih 

izkušenj 

št. let izkušenj 

s področja 

koncesije  

način zaposlitve 
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OSTALI DELAVCI 

ime in priimek stopnja in vrsta izobrazbe 

št. let 

delovnih 

izkušenj 

št. let izkušenj 

s področja 

koncesije  

način zaposlitve 

     

     

     

     

     

     

     

     

SKUPNO ŠTEVILO DELAVCEV  

 

kar za vsakega od delavcev navedenih v zgornji tabeli dokazujemo: 

- s kopijo obrazca M-1, pogodbo o zaposlitvi, delovršno pogodbo, oziroma pogodbo o sodelovanju, …, 

- s kopijo potrdila o doseženi stopnji strokovne izobrazbe, 

- s kopijami pooblastil za vodenje obratovanja žičniških naprav, 

- z drugimi dokazili, ki jih prilagamo in dokazujejo usposobljenost delavcev in izpolnjevanje pogojev 
 (opomba: prijavitelj mora obrazcu priložiti dokazila za vsakega od navedenih delavcev)  

- smo seznanjeni s tem, da v kolikor pridobimo koncesijo za upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin, 

lahko v času izvajanja storitev koncesije delavca, ki smo ga navedli v prijavi zamenjamo samo z delavcem, 

ki v celoti izpolnjuje pogoje določene z zakonom, ki ureja področje žičniških naprav za prevoz oseb in 

zakonom, ki ureja področje varstva na smučiščih, 

- da bomo, v kolikor bo koncedent v fazi pregleda prijal zahteval, predložili morebitna dodatna pojasnila ali 

dokazila za zgoraj navedene delavce.  

 

Prijavitelj s podpisom te izjave dovoljuje, da koncedent preveri resničnost navedenih podatkov, koncedent pa 

se obvezuje, da bo posredovane podatke obravnaval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni 

list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in samo za potrebe postopka podelitve koncesije po tem razpisu. 

 

 

 

datum:      žig   podpis pooblaščene osebe: 

_____________________       ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Prijavitelj mora obrazec št. 10 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe, 

ki je podpisnik prijave. Prijavitelj lahko izdela tudi svoj seznam delavcev, ki pa mora vsebovati vse zahtevane podatke. 

Prijavitelj za tem obrazcem priloži zahtevana dokazila za vsakega od navedenih delavcev.  
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OBRAZEC št. 11 

PRIJAVITELJ: 

naziv:  __________________________________________________  

naslov:  __________________________________________________ 

 

 

 

 

IZJAVA O TEHNIČNI USPOSOBLJENOSTI 

 

 

 

Koncedentu, Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, izjavljamo v zvezi z opravljanjem 

koncesionirane dejavnosti – upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin, da: 

- imamo zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in vseh 

spremljajočih dejavnosti, 

- bomo zagotovili vse potrebne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotne koncesionirane dejavnosti, 

skladno z zahtevami koncedenta, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja koncesionirane 

dejavnosti za katero dajemo prijavo, 

- smo sposobni in imamo potrebne tehnične zmogljivosti in sredstva tudi za izvajanje vseh spremljajočih 

dejavnosti, predvsem pa gostinske dejavnosti, 

- da bo vsa tehnična oprema ves čas izvajanja koncesije redno vzdrževana in uporabljiva ter v brezhibnem 

stanju, 

- da bomo v kolikor bi koncedent v času pregleda prijav to zahteval, predložili seznam tehnične opreme in 

sredstev s katerimi razpolagamo.  

 

 

 

 

datum:      žig   podpis pooblaščene osebe: 

_____________________       ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Prijavitelj mora obrazec št. 11 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe, 

ki je podpisnik prijave.  
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PRIJAVITELJ: 

naziv:  __________________________________________________  

naslov:  __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ELABORAT O OPRAVLJANJU DEJAVNOSTI 

 
 

Za tem listom prilagamo ELABORAT O OPRAVLJANJU DEJAVNOSTI z: 

- vidika kadrov,  

- organizacije dela,  

- strokovne opremljenosti,  

- sposobnosti vodenja predpisanih evidenc,  

- finančno-operativnega in  

- razvojnega vidika,  

s katerim izkazujemo izpolnjevanje zahtevanih pogojev za sodelovanje in za pridobitev koncesije za upravljanje 

žičniških naprav na smučišču Kanin.  

 

V primeru skupne prijave ali v primeru vključitve podizvajalcev se v elaboratu navede tudi razdelitev pristojnosti 

znotraj predvidene organizacije dela. 

 

 

 

 

Datum:      žig   Podpis pooblaščene osebe: 

 

_____________________       _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Za tem listom prijavitelj priloži Elaborat o opravljanju dejavnosti z vsemi zahtevanimi podatki. Pri izdelavi 

dokumenta naj bo prijavitelj pozoren na usklajenost podatkov, ki izhajajo iz njegove prijave.  
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OBRAZEC št. 12 

PRIJAVITELJ: 

naziv:  __________________________________________________  

naslov:  __________________________________________________ 

 

 

 

 

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU VSEH JAVNIH DOBRIN,  

ZAGOTAVLJANJU STORITVE NA KONTINUIRAN IN KVALITETEN NAČIN  

V SKLADU S PREDPISI, NORMATIVI IN STANDARDI 

 

 

Koncedentu, Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, izjavljamo: 

- da smo sposobni samostojno (oziroma v okviru skupine prijave ali nominiranih podizvajalcev) zagotavljati 

vse javne dobrine, ki so predmet koncesije za upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin; 

- da smo sposobni zagotavljati koncesionirano dejavnost na kontinuiran način ob upoštevanju Odloka o 

upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin (Uradni list RS, št. 63/16), predpisov, ki urejajo področje 

žičniške dejavnosti za prevoz oseb, predpisov, ki urejajo področje varnosti na smučiščih in vseh ostalih 

predpisov, normativov in standardov ter ob upoštevanju vseh zahtev koncedenta; 

- da smo sposobni začeti z upravljanjem in obratovanjem žičniških naprav na smučišču Kanin takoj po podpisu 

koncesijske pogodbe, to je z začetkom zimske sezone 2016/2017, ob čemer smo seznanjeni s tem, da 

moramo imeti vsa potrebna dovoljenja in začeti s polnim obratovanjem žičniških naprav na smučišču Kanin 

v roku, ki je je predvidel koncendent, to je najpozneje s 01. decembrom 2016; 

- da smo seznanjeni s tem, da mora biti pred zagonom in obratovanjem žičniških naprav in smučišča izdelana 

in pridobljena vsa potrebna dokumentacija za zagon in obratovanje žičniških naprav skladno s predpisi, ki 

urejajo področje žičniških naprav za prevoz oseb in varnost na smučiščih; 

- da bomo ves čas trajanja koncesije zagotavljali, da bodo žičniške naprave trajno obratovale najmanj v 

obdobju od 15.11. posameznega koledarskega leta, do 15.04. v naslednjem koledarskem letu, za prevoz 

smučarjev in drugih oseb, za prevoz potnikov in v športno-rekreativne namene, razen, če zaradi vremenskih 

okoliščin in s tem povezanim stanjem smučišča, niso zagotovljene razmere za varno obratovanje smučarskih 

prog v zimskem času in da bomo ves čas trajanja koncesije zagotavljali, da bodo žičniške naprave obratovale 

tudi v vseh preostalih letnih časih, razen v primeru neugodnih vremenskih, ko ne bi bilo varno obratovanje 

žičniških naprav; 

- bomo ves čas trajanja koncesije zagotavljati tudi vse ostale storitve vezane na koncesionirano dejavnost in 

gostinske storitve najmanj v času, ko žičniške naprave obratujejo, ne glede na letni čas; 

- bomo ves čas trajanja koncesije upoštevali vse razvojne vidike smučišča Kanin in temu prilagajali 

koncesionirano dejavnost in da bomo ves čas trajanja koncesije sodelovali z drugimi dejavniki na območju 

občine Bovec in tudi širše, predvsem tistimi, ki izvajajo turistično dejavnost;  

kar dokazujemo z dokazili, ki jih prilagamo prijavi, iz katerih izhaja, da razpolagamo z resursi (kadrovskimi in 

tehničnimi), da bomo samostojno, na način naveden v naši prijavi, zagotavljali vse javne dobrine na celotnem 

območju koncesije za upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin. 

 

 

datum:      žig   podpis pooblaščene osebe: 

_____________________       ______________________ 

 

 

navodilo: Prijavitelj mora obrazec št. 12 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe, 

ki je podpisnik prijave.  
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OBRAZEC št. 13 

PRIJAVITELJ: 

naziv:  __________________________________________________  

naslov:  __________________________________________________ 

 

 

 

REFERENČNA DELA 

 

 

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave javnega razpisa (od 14. oktobra 2011 dalje) 

izvajali storitve upravljanja naslednjih smučišč in obratovanja enakih ali večjih žičniških naprav za prevoz oseb, 

kot so pri razpisani koncesionirani dejavnosti: 
opomba: vsaj ena referenca, ki je pogoj (pogoj 12) se mora nanašati na upravljanje smučišč in obratovanje žičniških naprav 

na visokogorskem smučišču) 

 

referenčno delo: 

 

lastnik smučišča  

naziv smučišča  

nadmorska višina smučišča - 

najnižja 
 

nadmorska višina smučišča - 

najvišja 
 

vrsta in število žičniških naprav 

na smučišču 
 

obdobje izvajanja upravljana in 

obratovanja 
 

 

referenčno delo: 

 

lastnik smučišča  

naziv smučišča  

nadmorska višina smučišča - 

najnižja 
 

nadmorska višina smučišča - 

najvišja 
 

vrsta in število žičniških naprav 

na smučišču 
 

obdobje izvajanja upravljana in 

obratovanja 
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referenčno delo: 

 

lastnik smučišča  

naziv smučišča  

nadmorska višina smučišča - 

najnižja 
 

nadmorska višina smučišča - 

najvišja 
 

vrsta in število žičniških naprav 

na smučišču 
 

obdobje izvajanja upravljana in 

obratovanja 
 

 

referenčno delo: 

 

lastnik smučišča  

naziv smučišča  

nadmorska višina smučišča - 

najnižja 
 

nadmorska višina smučišča - 

najvišja 
 

vrsta in število žičniških naprav 

na smučišču 
 

obdobje izvajanja upravljana in 

obratovanja 
 

 

referenčno delo: 

 

lastnik smučišča  

naziv smučišča  

nadmorska višina smučišča - 

najnižja 
 

nadmorska višina smučišča - 

najvišja 
 

vrsta in število žičniških naprav 

na smučišču 
 

obdobje izvajanja upravljana in 

obratovanja 
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referenčno delo: 

 

lastnik smučišča  

naziv smučišča  

nadmorska višina smučišča - 

najnižja 
 

nadmorska višina smučišča - 

najvišja 
 

vrsta in število žičniških naprav 

na smučišču 
 

obdobje izvajanja upravljana in 

obratovanja 
 

 

opomba: v kolikor ima prijavitelj več referenčnih del, ki se nanašajo na upravljanje in obratovanje žičniških naprav za prevoz 

oseb naj le-te navede v novem Obrazcu št. 13, ki ga priloži prijavi 

 

Vsa zgoraj navedena referenčna dela dokazujemo s kopijami pogodb o upravljanju in obratovanju 

žičniških naprav, ki smo jih imeli ali jih imamo sklenjene z lastniki smučišč, ki so priloga temu 

obrazcu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Prijavitelj mora obrazec št. 13 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščene osebe, 

ki je podpisnik prijave  

V obrazec mora biti vpisano vsaj eno referenčno delo, ki je pogoj (Pogoj 12). Ostala referenčna dela (nad enim) so vezana 

na merila. Za vsako referenčno delo, ki je navedeno v obrazcu mora biti priložena kopija pogodbe o upravljanju in obratovanju 

žičniških naprav, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja oziroma zahtev vezanih na merila.  
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KOPIJE POGODB ZA REFERENČNA DELA 

 

 

 

Za tem listom prijavitelj priloži kopije pogodb za referenčna dela, ki jih je navedel v Obrazcu št. 13. 
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OBRAZEC št. 14 

PRIJAVITELJ: 

naziv:  __________________________________________________  

naslov:  __________________________________________________ 

 

 

 

 

IZJAVA O ZAVAROVANJU ODGOVORNOSTI 

 

 

 

Koncedentu, Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, izjavljamo: 

- da bomo v primeru, da bomo v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za upravljanje žičniških 

naprav na smučišču Kanin, kot koncesionar (pri skupni prijavi: novoustanovljena pravno-organizacijska 

oblika), pred sklenitvijo koncesijske pogodbe iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo 

na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico sklenili zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne 

zavarovalne vsote, določeno v javnem razpisu – 50.000,00 EUR za posamezni škodni primer – zavarovanje 

dejavnosti (za škodo, ki bi jo povzročili koncedentu z nerednim ali nevestnim opravljanjem koncesionirane 

dejavnosti, za škodo, ki bi jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesionirane dejavnosti povzročile 

pri nas zaposlene osebe občini, uporabnikom ali tretjim osebam ), za ves čas trajanja koncesijske pogodbe, 

- da bo pogodba o zavarovanju imela klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Bovec, 

kar dokazujemo s predpogodbo sklenjeno z zavarovalnico, ki je priloga temu obrazcu; 

(opomba: namesto predpogodbe sklenjene z zavarovalnico lahko prijavitelj priloži tudi izjavo zavarovalnice, da bo sklenila s 

prijaviteljem zavarovalno pogodbo v višini in za namen kot je zahtevano, s klavzulo, da bo zavarovanje sklenjeno v korist 

Občine Bovec) 

 

- da bomo v primeru, da bomo v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za upravljanje žičniških 

naprav na smučišču Kanin kot koncesionar (pri skupni prijavi: novoustanovljena pravno-organizacijska 

oblika), pred sklenitvijo koncesijske pogodbe zavarovali vse objekte in naprave koncesije; obvezujemo se, 

da bomo pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje objektov in naprav koncesije z vrstami 

zavarovanj in višino zavarovanj za objekte in naprave koncesije seznanili koncedenta in da bomo zavarovalno 

pogodbo sklenili po tem, ko vrsto zavarovanj in višino zavarovanj potrdi koncedent; 

- da bo pogodba o zavarovanju objektov in naprav imela klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine 

Bovec.  

 

 

 

datum:      žig   podpis pooblaščene osebe: 

_____________________       ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Prijavitelj mora obrazec št. 14 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe, 

ki je podpisnik prijave. Izjavi se priloži zahtevana predpogodba sklenjena z zavarovalnico ali izjava zavarovalnice.  
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 PRILOGA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPRAVE, OBJEKTI IN OPREMA, KI SO PREDMET KONCESIJE 

 

 

 

Seznam infrastrukture za upravljanje: 

 

- Krožnokabinska žičnica v celoti, odseki A-B, B-C, C-D 

- prostori na A postaji 

- štirisedežnica Prevala 

- dvosedežnica Veliki Graben 

- trodesedžnica Skripi 

- 2x teptalni stroj Pisten Bully 400 z vitlo 

- ski data sistem 

- restavracija na D postaji (kuhinja in razdeljevalnica hrane z opremo, skladiščni prostori, šank, 4 avle za 

goste) 

- na D postaji sanitarije (moške, ženske), reševalna soba z opremo, prostori za smučarske šole, garaža, 

delavnica, vodohram, 8 sob za zaposlene s skupno čajno kuhinjo, čistilna naprava, 2 prostora za 

skladiščenje opreme 

- zunanji bar na smučišču pod pogonsko postajo trisedežnice Skripi 

- zunanji bar na smučišču na C postaji KKŽ 

- oprema za smučarske proge (količki, zaščitne mreže, opozorilne in usmerjevalne table, zaščitne blazine 

- kontejner za gorivo na A postaji 

- kontejner za eksploziv - skladišče PSRS 500 na B postaji 

- blagajna na A postajo in skladišče na A postaji 

- snežna freza Honda 

 

Spisek osnovnih sredstev drobnega inventarja bo predmet primopredajnega zapisnika. 
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 PRILOGA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONCESIJSKO OBMOČJE 

 

 

 

 

Koncesijsko območje obsega seznam naslednjih parcel: 

številke parcel 8071/4, 1100, 1107/1, 8071/2, 8071/1, 8069, 1103/4, 1103/1, 8072/1 

del parcele 1103/2  

del parcele 1103/3  

del parcele 1103/5  

vse 2207 k.o. Bovec 

 

 

 

Slika 1: Smučišče Kanin (vir: www.boveckanin.si) in DIIP 2015 

 

http://www.boveckanin.si/



