
Na podlagi 7. in 8. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17), 29. Člena Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 16. člena Uredbe o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in na podlagi 158. člena Zakona o 

letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – UPB, 46/16 in 47/19), Občina Bovec objavlja 

 

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 

ZA NAJEM IN UPRAVLANJE LETALIŠČA BOVEC 

 

1. Naziv in sedež organizatorja zbiranja ponudb: 

naziv in sedež: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec 

matična številka:  5881498000 

davčna številka:  SI36828866 

(v nadaljevanju: Občina) 

 

2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb: 

Izbrani kandidat bo v najem prevzel letališko infrastrukturo, ki je v lasti Občine Bovec (upravna stavba, 

hangar, letališka ploščad, parkirišče za helikopterje TLOF, črpališče za gorivo), s katero bo upravljal na 

način, da bo zagotovil obratovanje Letališča Bovec v skladu z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, št. 

81/10 – UPB in 46/16) ter ostalimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo področje delovanja 

predmetne infrastrukture ter zagotovil razvoj Letališča Bovec v skladu s pričakovanji in v dogovoru z 

Občino in skladno z nacionalnim programom razvoja civilnega letalstva. Natančen popis in predstavitev 

premoženja, ki se oddaja v najem in nalog upravljavca Letališča Bovec je opredeljen v razpisni 

dokumentaciji, ki jo lahko zainteresirani ponudniki dobijo po pošti ali v elektronski obliki na kontaktih 

opredeljenih v točki 16. Z izbranim ponudnikom bo Občina sklenila pogodbo o najemu in upravljanju za 

nedoločen čas.   

 

3. Navedba glede varščine: 

Zainteresirani ponudnik mora kot garancijo za resnost ponudbe ponudbi priložiti potrdilo o vplačanem 

depozitu v višini 5.000,00 EUR (z besedo: pettisoč evrov 00/100). 

 

4. Transakcijski račun za vplačilo varščine: 

Podatki za vplačilo depozita so naslednji: 

- transakcijski račun Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 18, 5230 Bovec, SI56 0120 6010 0015 128, odprt pri 

Banki Slovenije, 

- namen plačila: »plačilo depozita – Letališče Bovec«,  

- koda namena: DEPT,  

- sklicna številka: SI00 35280-06 

 

5. Vračilo varščine neizbranim ponudnikom: 

Neizbranim ponudnikom bo depozit iz tretje točke javnega razpisa vrnjen brezobrestno skladno z določili 

razpisne dokumentacije. 

 

6. Razlogi za zadržanje varščine: 

Depozit dan za resnost ponudbe Občina Bovec nepreklicno zadrži, če ponudnik: 

- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne, 

- zavrne sklenitev pogodbe, 

- po sklenitvi pogodbe ne vplača zahtevane varščine, 

- na podlagi poziva Občine Bovec ne podaljša svoje ponudbe, 

- v ponudbi poda neresnične izjave. 

 

7. Rok za sprejem ponudb: 

Zainteresirani ponudniki morajo svoje ponudbe oddati osebno ali priporočeno po pošti na naslov 

organizatorja zbiranja ponudb, torej Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. Rok za sprejem 

ponudb se izteče v četrtek, 25.11.2021, ob 11.00. uri, pri čemer velja prejemna teorija. 

Zainteresirani ponudniki oddajo ponudbe v zaprti ovojnici, na kateri je na prvi strani naslov Občine 

Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec in pripis »Ne odpiraj – Letališče Bovec«, na zadnji strani 



ovojnice pa mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudba mora vsebovati obvezne sestavine, 

ki so natančno določene v razpisni dokumentaciji. Nepravilno opremljene ali prepozno prejete ponudbe 

bodo kandidatom vrnjene neodprte ali odprte potem, ko bo ugotovljeno, da gre za ponudbo. 

 

8. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 

Veljavnost ponudb mora biti 60 dni. 

 

9. Vsebina ponudbe: 

Zainteresirani ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije 

in v obsegu, ki ga določa razpisna dokumentacija.    

 

10. Odpiranje ponudb: 

Odpiranje ponudb bo javno in bo izvedeno na sedežu organizatorja zbiranja ponudb, torej Občine Bovec, 

Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, v sejni dvorani, in sicer v četrtek, 25.11.2021, ob 11.15 uri, 

pri čemer bo potrebno izpolnjevati aktualne pogoje in omejitve vezane na zajezitev epidemije. 

 

11. Izbira ponudnika in nadaljevanje postopka: 

Organizator zbiranja ponudb bo pri prejetih ponudbah najprej preveril izpolnjevanje pogojev in v 

nadaljevanju postopka obravnaval samo ponudbe ponudnikov, ki izpolnjujejo pogoje. V kolikor bi v 

postopku izbire dva ali več kandidatov izpolnjevalo razpisne pogoje, ki so natančno določeni v razpisni 

dokumentaciji, bo Občina s temi kandidati izvedla dodatna pogajanja v katerih bo kot najbolj ugodnega 

izbrala kandidata, ki bo tekom pogajanj ponudil višjo najemnino. O svoji odločitvi bo Občina sprejela 

sklep najkasneje v roku 7 delovnih dni po javnem odpiranju ponudb. Po pravnomočnosti odločitve bo 

izbranega kandidata povabila k podpisu pogodbe o najemu in upravljanju letališke infrastrukture z 

namenom obratovanja Letališča Bovec. Izbrani kandidat bo moral k podpisu pogodbe pristopiti v roku, 

ki ga bo določila Občina Bovec in v pogodbenem roku vplačati zahtevano varščino za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti. Pogodba bo sklenjena za nedoločen čas, z začetkom veljavnosti od 01.01.2022, 

če bo izpolnjen pogoj glede vplačila varščine. 

 

12. Omejitve v zvezi s postopkom izbire:  

Omejitve, oziroma pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, ki bo oddal ponudbo v okviru predmetnega 

zbiranja ponudb, so natančneje določene v razpisni dokumentaciji in so smiselno povzete po zakonodaji, 

ki ureja področja letalstva, ravnanja s premoženjem občine in preprečevanja korupcije. 

 

Protikorupcijska klavzula: 

Občina bo iz postopka izbire izločila kandidata, pri katerem obstaja utemeljen sum, da je kandidat ali 

druga oseba v njegovem imenu, delavcu Občine ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev Občine v 

postopku izbire izvajalca storitev upravljanja in obratovanja Letališča Bovec, obljubil, ponudil ali dal 

kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje 

ali odločitev Občine glede ponudbe pred, med ali po izbiri kandidata. V zvezi z navedenim se upoštevajo 

določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB in 158/20).  

 

13. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani kandidati pridobivali podrobnejše informacije o 

predmetu javnega zbiranja ponudb za potrebe priprave ponudbe: 

Zainteresiranim kandidatom je dosegljiva razpisna dokumentacija vezana na predmetni postopek 

javnega zbiranja ponudb. Razpisna dokumentacije (kot tudi njene morebitne spremembe ali dopolnitve 

ter odgovori in pojasnila na zastavljena vprašanja) je brezplačna in dostopna na spletni strani Občine: 

http://obcina.bovec.si/seznam-razpisovnatecajev-pozivov/objavljeno/ 

Morebitna vprašanja vezana na javno zbiranje ponudb in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani 

kandidati pošljejo na e-naslov naveden pod 14. točko in sicer do tri delovne dneve pred datumom 

določenim za oddajo ponudb. Občina bo odgovore na vprašanja objavila na spleti strani ob objavi za 

javno zbiranje ponudb. Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku in predložena na predpisanih 

obrazcih s prilogami, v skladu z razpisno dokumentacijo.  

 

 

 



14. Kontaktne osebe: 

Zainteresirani kandidati lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi 

predmetnega javnega zbiranja ponudb pri kontaktni osebi: Iris STRES, elektronski naslov: 

obcina.info@bovec.si, s pripisom da gre za Letališče Bovec. 

 

15. Navedba glede prekinitve postopka: 

Občina ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega zbiranja ponudb in v tem primeru 

ni odškodninsko odgovorna. 

 

16. Druge navedbe: 

Prepozne, nepopolne in nepravilno označene ponudbe štejejo za neveljavne in se zato vrnejo kandidatu 

oziroma se izločijo iz nadaljnje obravnave. V kolikor ponudba ne bo popolna in bo pomanjkljivost 

nebistvena in ne bo vplivala na oceno izpolnjevanja pogojev razpisa, glede na to, da se v postopku 

vrednotenja ponudb od kandidatov sme zahtevati zgolj takšna pojasnila in dopolnitve, ki nikakor ne 

vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi pogoji za izbor kandidata, bo kandidat pozvan na 

dopolnitev. Če kandidat v določenem roku ponudbe ne bo ustrezno dopolnil, se bo ponudba zavrgla.  

 

 

številka: 35280-06/2021 

datum:  10.11.2021 

 

Župan 

Valter Mlekuž 
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