
     Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 80 00
F: 01 478 81 39 
E: gp.mzi@gov.si

www.mzi.gov.si

Številka: 3761-122/2021/17
Ljubljana, 10. 1. 2022
EVA 

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Odločba o podelitvi koncesije za graditev krožno kabinskih žičnic med Bohinjsko Bistrico, 
Ravnami in Sedlom pod Malim Vrhom ter Slatnikom – za obravnavo na Vladi
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi drugega odstavka 28. člena in prvega odstavka 29. člena Zakona o žičniških napravah za 
prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14 in 200/20) ter drugega odstavka 5. člena Uredbe o 
koncesiji za graditev žičnic v Bohinjski Bistrici (Uradni list RS, št. 94/21) je Vlada Republike Slovenije na …. 
Redni seji… sprejela naslednji

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je izdala odločbo, s katero je gospodarski družbi 2864 BOHINJ, športne 
dejavnosti, d.o.o., Triglavska 17, 4246 Bohinjska Bistrica podelila koncesijo za graditev krožno kabinskih 
žičnic med Bohinjsko Bistrico, Ravnami in Sedlom pod Malim Vrhom ter Slatnikom.

mag. Janja Garvas Hočevar
v. d. generalnega sekretarja

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za infrastrukturo
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Ministrstvo za okolje in prostor

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z 
obrazložitvijo razlogov:

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo,
- Aleš Mihelič, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo,
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- Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica Direktorata za kopenski promet,
- mag. Vlasta Kampoš Jerenec, vodja Sektorja za železnice in žičnice.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: /

5. Kratek povzetek gradiva:

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih DA/NE
b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije DA/NE
c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij DA/NE
d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije 

programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3 T+4

Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto 

t
Znesek za t +1 Znesek za t + 2 

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS:      NE
 Združenju občin Slovenije ZOS:      NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS:     NE
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Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
Javnost ni bila vključena pri pripravi odločbe, ker pogoje in roke za podelitev koncesije določa 
koncesijski akt.
Datum objave: /
V razpravo so bili vključeni: /
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti, 
 občine in združenja občin ali pa navedite, da se gradivo ne nanaša nanje.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev

Upoštevani so bili: /
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano /

Javnost ni bila vključena v pripravo gradiva.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni 
dejavnosti:

Gradivo ni bilo v javni obravnavi, ker odločba temelji na vlogi oziroma dokazovanju 
izpolnevanja pogojev, ki jih določa koncesijski kat. 

DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

Jernej Vrtovec
MINISTER

Priloga: Odločba
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PREDLOG

Na podlagi drugega odstavka 28. člena in prvega odstavka 29. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz 
oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14 in 200/20) ter drugega odstavka 5. člena Uredbe o koncesiji za 
graditev žičnic v Bohinjski Bistrici (Uradni list RS, št. 94/21) je Vlada Republike Slovenije na …. Redni seji… 
sprejela naslednji 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je izdala odločbo, s katero je gospodarski družbi 2864 BOHINJ, športne 
dejavnosti, d.o.o., Triglavska 17, 4246 Bohinjska Bistrica podelila koncesijo za graditev krožno kabinskih 
žičnic med Bohinjsko Bistrico, Ravnami in Sedlom pod Malim Vrhom ter Slatnikom.

mag. Janja Garvas Hočevar
v. d. generalnega sekretarja

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za infrastrukturo
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Ministrstvo za okolje in prostor
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Priloga

Vlada Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 28. člena in prvega odstavka 29. člena 
Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14 in 200/20), drugega 
odstavka 5. člena Uredbe o koncesiji za graditev žičnic v Bohinjski Bistrici (Uradni list RS, št. 94/21) na vlogo 
gospodarske družbe 2864 BOHINJ, športne dejavnosti, d.o.o., Triglavska 17, 4246 Bohinjska Bistrica, ki jo 
zastopa Boštjan Čokl, prokurist, v zadevi podelitve koncesije za graditev krožno kabinskih žičnic med 
Bohinjsko Bistrico, Ravnami in Sedlom pod Malim Vrhom ter Slatnikom, na…. Seji dne…., naslednjo

O D L O Č B O

1. Gospodarski družbi 2864 BOHINJ, športne dejavnosti, d.o.o., Triglavska 17, 4246 Bohinjska Bistrica 
se podeli koncesija za graditev krožno kabinskih žičnic med Bohinjsko Bistrico, Ravnami in Sedlom 
pod Malim Vrhom ter Slatnikom.

2.  Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli za dobo 40 let.

3. Koncesionar je dolžan po prenehanju koncesijskega razmerja žičniško napravo razgraditi in na 
zemljišču vzpostaviti prvotno stanje. 

4. Ta odločba preneha veljati, če koncesionar iz 1. točke izreka te odločbe v 90 dneh po podelitvi 
koncesije ne podpiše koncesijske pogodbe.

O B R A Z L O Ž I T E V :

Gospodarska družba 2864 BOHINJ, športne dejavnosti, d.o.o., Triglavska 17, 4246 Bohinjska Bistrica, je s 
pravočasno vlogo dne 23. 9. 2021 in z dopolnitvijo vloge 19. 10. 2021 zaprosila za podelitev koncesije za 
graditev krožno kabinskih žičnic med Bohinjsko Bistrico, Ravnami in Sedlom pod Malim Vrhom ter 
Slatnikom.

Na podlagi 2. člena Uredbe o koncesiji za graditev žičnic v Bohinjski Bistrici (Uradni list RS, št. 94/21; v 
nadaljnjem besedilu: uredba)  je vlagatelj k vlogi predložil zahtevane podatke, in sicer:

- navedbo organa, ki se mu pošilja vloga,
- zadevo,
- zahtevek oziroma predlog,
- navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca, 
- firmo oziroma ime vlagatelja, prebivališče oziroma sedež vlagatelja oziroma njegovega zastopnika ali 

pooblaščenca,
- navedbo predvidene lokacije žičniških naprav,
- navedbo tehničnih značilnosti žičniških naprav in zmogljivosti, 
- namen uporabe in način obratovanja žičniških naprav,
- podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih rekreacijskih oziroma turističnih površin ali 

objektov, vključno z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprave za zasneževanje in 
podobno),

- podatke glede zagotavljanja varnosti pred snežnimi plazovi,
- izračun usklajenosti zmogljivosti žičniške naprave s prepustnostjo pripadajočih smučarskih prog,
- investicijski načrt za gradnjo. 

Vlagatelj izpolnjuje tudi vse pogoje, ki jih zahteva 3. člen uredbe, saj ima veljavno registracijo za opravljanje 
dejavnosti, ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve, ni v postopku prisilne poravnave, 
stečaja ali likvidacije in je finančno sposoben. 

Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 
126/03, 56/13, 33/14 in 200/20) se koncesija podeli brez javnega razpisa. Brez objave javnega razpisa se 
podeli koncesija za graditev žičniške naprave, ki je prometno povezana z že obstoječo žičniško napravo ali 
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napravami, ali v primeru, da bodo uporabniki te žičniške naprave uporabljali smučišče oziroma druge 
rekreacijske površine oziroma objekte, ki jih je uredil koncesionar že obstoječih žičniških naprav.

V postopku je bilo ugotovljeno, da je vlagatelj pravočasno vložil vlogo in predložil vsa zahtevana dokazila. 
Poleg tega je ugotovljeno, da se koncesija za graditev žičniške naprave podeli brez javnega razpisa, ker je 
predmetna koncesija prometno povezana z že obstoječo žičniško napravo – vlečnico Kozji hrbet.

Na podlagi prvega dostavka 6. člena uredbe se koncesija podeli za 40 let.

Na podlagi 8. člena uredbe sklene minister, pristojen za žičnice, koncesijsko pogodbo, s katero se bodo 
natančneje opredelile pravice in dolžnosti pogodbenih strank. V kolikor koncesionar koncesijske pogodbe ne 
podpiše v roku 90 dni po podelitvi koncesije, ta odločba preneha veljati.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, lahko pa se sproži upravni spor v roku 
30 dni od njene vročitve. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži pri Upravnem sodišču Republike 
Slovenije ali na zunanjih oddelkih upravnega sodišča, glede na sedež ali prebivališče pritožnika, lahko pa se 
da tudi ustno na zapisnik ali pošlje po pošti. Tožba se vloži v dveh izvodih, tožbi pa je potrebno priložiti to 
odločbo v izvirniku, prepisu ali kopiji.

Številka:

Ljubljana                                                                                
                                                                                                     mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                                      v. d. generalnega sekretarja

Vročiti:
- 2864 BOHINJ, športne dejavnosti, d.o.o., Triglavska 17, 4246 Bohinjska Bistrica
- spis Ministrstva za infrastrukturo
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