URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 1

Preddvor, 23. januar 2002

PREDDVOR

Cena 210 SIT (DDV vključen)

1.
***
Na podlagi 3. in 7. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami in
dopolnitvami), 2. in 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), pravilnika o
vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in
nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni
list RS, št.62/98), 3. in 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 s
spremembami in dopolnitvami), 11. in 13.
člena Odloka o občinskih cestah (Uradno
glasilo občine Preddvor, št. 11/98), 2. člena
Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor,
št.11/98), 3. člena Odloka o gospodarskih
javnih službah Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 4/98) in na podlagi
20. člena statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 2/99), je občinski
svet Občine Preddvor na nadaljevanju svoje
27. redne seje, dne 16.1.2002 sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja gospodarske javne
službe “urejanje in vzdrževanje
občinskih cest“

I. Splošne določbe
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način izvajanja
gospodarske javne službe urejanja in
vzdrževanja občinskih cest na območju Občine
Preddvor (v nadaljevanju: občinskih cest).
2. člen
Javne ceste so prometne površine splošnega
pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak
prosto uporablja na način in pod pogoji,
določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in
varnost prometa na njih.

LETO VIII

Javne ceste so državne in občinske ceste.
Občinske ceste na območju Občine Preddvor
po tem odloku so vse ceste, ki so po odloku
kategorizirane kot občinske.
3. člen
Javne ceste so javno dobro in so izven
pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti
lastninske pravice s priposestvovanjem ali
drugih stvarnih pravic.
4. člen
Izvajalec urejanja in vzdrževanja občinskih cest
je pooblaščeni izvajalec gospodarske javne
službe, ki mora biti tehnično opremljen in
strokovno usposobljen za opravljanje te
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
5. člen
Vzdrževanje občinskih cest je obvezna
gospodarska javna služba, ki obsega:
⇒ vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih
cest v dobrem stanju, za zagotavljanje
prometne varnosti in prevoznosti občinskih
cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in
njihovega
varovalnega
pasu
ter
vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih
in drugih nesrečah (v nadaljevanju: redno
vzdrževanje občinskih cest);
⇒ organiziranje vzdrževalnih del, ki se na
občinskih cestah opravljajo v mejah
cestnega sveta in v daljših časovnih
obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja
njihovih prometnih in varnostnih lastnosti (v
nadaljnjem besedilu: obnavljanje občinskih
cest).
6. člen
Občina
Preddvor
je
preko
izvajalca
gospodarske javne službe dolžna zagotavljati
dela rednega vzdrževanja ter obnavljanja
občinskih cest.
Dela rednega vzdrževanja so:
⇒ pregledniška služba,
⇒ redno vzdrževanje prometnih površin,
⇒ redno vzdrževanje bankin,
⇒ redno vzdrževanje odvodnjavanja,
⇒ redno vzdrževanje brežin,
⇒ redno vzdrževanje prometne signalizacije
in opreme,
⇒ redno vzdrževanje cestnih naprav in
ureditev,
⇒ redno vzdrževanje vegetacije,
⇒ zagotavljanje preglednosti,
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čiščenje cest,
redno vzdrževanje cestnih objektov,
nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in
dimenzij vozil,
⇒ intervencijski ukrepi,
⇒ zimska služba.
Obnovitvena dela na cestah so zahtevnejša in
obsežnejša vzdrževalna dela, katerih temeljni
cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov
ceste. Izvajajo se občasno glede na stopnjo
dotrajanosti in poškodovanosti cest ter glede
na potrebo po izboljšanju njihovih prometno –
tehničnih lastnosti, njihove zaščite, zaščite
okolja in varnosti prometa.
Obnovitvena dela na občinskih cestah se
oddajajo v izvedbo na podlagi javnega razpisa,
v skladu s veljavnimi predpisi.
⇒
⇒
⇒

7. člen
Izvajanje javne službe urejanja in vzdrževanja
občinskih cest obsega:
⇒ gospodarno
izkoriščanje objektov in
naprav v skladu s tem odlokom in drugimi
predpisi;
⇒ razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne
službe;
⇒ investicijsko načrtovanje in gospodarjenje
z objekti in napravami, potrebnimi za
izvajanje javne službe;
⇒ redno vzdrževanje objektov in naprav;
⇒ izvajanje potrebnih rekonstrukcij;
⇒ izvajanje meritev;
⇒ izdajanje soglasij in mnenj.
8. člen
Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest
mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti
najmanj:
⇒ nadzor
nad
prevoznostjo
in
usposobljenostjo cest za varen promet z
vsakodnevnimi pregledi cest;
⇒ zavarovanje nevarnih delov na cesti, če
ugotovljenih pomanjkljivosti, ki ogrožajo
promet na njej, izvajalec pregleda ne more
takoj odpraviti;
⇒ izvedbo ukrepov za zavarovanje ceste,
katerih opustitev bi lahko povzročila
poškodbo ceste;
⇒ odpravljanje posledic naravnih in drugih
nesreč na občinskih cestah;
⇒ prevoznost cest v zimskem času najmanj v
obsegu, ki omogoča odvijanje prometa on
uporabi zimske opreme;
⇒ zagotavljati tekoče podatke o stanju in
prevoznosti cest.
9. člen
Ceste morajo biti vzdrževane tako, da je
omogočen varen promet na njih, da se ohranijo
ali izboljšajo njihove prometne, tehnične in
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varnostne lastnosti, da se ceste in okolje
zaščitijo pred škodljivi vplivi cestnega prometa
ter ohranja urejen videz cest.
Vzdrževalna dela se morajo izvajati vestno in
po pravilih stroke, z uporabo sodobnih
tehnologij in mehanizacije ter s strokovno
usposobljenimi
izvajalci,
ki
izpolnjujejo
predpisane pogoje za izvajanje teh del.
Opravljati se morajo v skladu s predpisi o
cestah, graditvi objektov, urejanju prostora,
varnosti cestnega prometa, varstvu okolja,
navodilih za obratovanje in obveznostmi do
sosedov na cesti.

II. Cestno omrežje
10. člen
Za cestno omrežje in naprave se štejejo:
⇒ prometne površine,
⇒ bankine,
⇒ naprave za odvodnjavanje,
⇒ brežine,
prometna
signalizacija
oprema,cestne
naprave,vegetacija
območju cestišča, cestni objekti,
⇒ drugo

in
na

III. Zimska služba
11. člen
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in
opravil, ki so potrebna za omogočanje
prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih
razmerah.
12. člen
Zimska služba obsega predvsem naslednje
ukrepe:
⇒ zagotavljanje potrebnega števila prometnih
znakov, obvestil in snežnih kolov;
⇒ posipanje javnih prometnih površin;
⇒ odstranjevanje in odvažanje snega z javnih
prometnih površin;
⇒ čiščenje mrež in odtočnih požiralnikov v
času odjuge;
⇒ odstranjevanje ledenih sveč s streh in
strešnih žlebov;
⇒ namestitev in vzdrževanje snegolovov na
strehah, s katerih se lahko vsuje sneg in je
zaradi tega ogrožena varnost ljudi in
premoženja,
⇒ ureditev in vzdrževanje žlebov in strešnih
odtočnih cevi;
⇒ čiščenje zasneženih cestnih znakov;
⇒ obveščanje javnosti.
Javne površine so vse kategorizirane in
nekategorizirane ceste, ulici, trgi, kolesarske
steze, pločniki in javni parkirni prostori.
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13. člen
Izvajalec je dolžan vsako leto do 15. oktobra
pripraviti izvedbeni program zimske službe iz
svoje pristojnosti in ga predložiti Občini
Preddvor v potrditev.
V izvedbenem programu zimske službe se
določijo zlasti:
⇒ organizacijska
shema
vodenja
ter
pristojnosti in odgovornosti izvajalcev;
⇒ načrt
cestne
mreže
z
oznakami
prednostnih razredov in izhodiščna mesta
za izvajanje zimske službe;
⇒ razporeditev
mehanizacije,
opreme,
materiala za posipanje, in delavcev za
izvajanje načrtovanih del;
⇒ dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje
pripravljenosti in razpored delovnih skupin;
⇒ načrt
posipanja
proti
poledici
in
odstranjevanja snega;
⇒ mesta in način izločanja posameznih vrst
vozil ob neugodnih razmerah na cesti;
⇒ način
zbiranja podatkov in shema
obveščanja o stanju in prevoznosti cest.
14. člen
Župan na področju zimske službe potrjuje
izvedbeni program zimske službe iz prejšnjega
člena in spremlja njegovo izvajanje.
15. člen
Izvajalec mora pričeti odstranjevati sneg, ko ga
zapade 10 cm. Višino snega ugotavlja izvajalec
sam, (vendar ob upoštevanju meteoroloških
prognoz in opozoril) po potrebi pa ga na to
opozori pristojni delavec občinske uprave.
V izjemnih primerih, ki jih ugotovi in potrdi
pristojni delavec občinske uprave, je možno
pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji
višini zapadlega snega kot je določeno v
prejšnjem odstavku.
16. člen
Posipanje javnih prometnih površin se prične
izvajati takoj, ko se na njih zazna pojav
poledice, oziroma, ko je o tem podana
meteorološka prognoza.
Na cestah ali cestnih odsekih, za katere je v
izvedbenem
programu
predvideno
tudi
preventivno posipanje, se posipa že ob
nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje
poledica.
17. člen
Upravniki ali lastniki oziroma uporabniki zgradb
so dolžni pred svojim objektom:
⇒ odstraniti napadli sneg s pločnikov za
pešce v celotni dolžini nepremičnine,
⇒ s streh in žlebov odstraniti ledene sveče,
pri čemer morajo ustrezno zavarovati
pločnik za pešce,
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odstraniti sneg s parkirnih prostorov in
dostopnih poti.
Material za posipanje zagotavlja izvajalec na
stroške lastnikov na svojem sedežu, če pa
nima sedeža v Preddvoru pa tudi v kraju, ki ga
javno objavi.
Osebe iz prvega odstavka tega člena so dolžne
izpolnjevati svoje obveznosti tudi, če pločniki za
pešce ne potekajo neposredno ob objektu,
temveč so med objekti in pločniki funkcionalne
površine objektov (zelenice, parkirišča, prehodi
in drugo).
Zgradbe, s katerih se lahko vsuje sneg, ki
ogroža varnost ljudi in premoženja, morajo
imeti ustrezne zadrževalne snegolove. Žlebovi,
strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda
na zgradbah ne smejo biti poškodovani.
Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih
površin, streh, funkcionalnih in drugih površin
objektov, je prepovedano zametavati javne
prometne površine. Sneg se mora odlagati na
robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno
odvodnjavanje, ali na mestu, kjer odstranjeni
sneg ne ovira hoje in prometa z vozili.
V času odstranjevanja snega s površin,
določenih s tem odlokom morajo lastniki vozil
odstraniti svoja vozila z javnih prometnih
površin.
Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne
varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.
⇒

18. člen
Pločniki za pešce in pešpoti se ob snegu in
poledici lahko posipajo le s soljo ali peskom
oziroma drugim ustreznim materialom.
Prepovedano je posipanje s pepelom,
žagovino, smetmi in podobnim materialom.
19. člen
V času izrednih snežnih padavin ali velikih
odjug lahko župan poleg izvajalca aktivira tudi
Občinski štab za civilno zaščito ter enote,
službe in druge operativne sestave za zaščito,
reševanje in pomoč Občine Preddvor.
V primeru iz prvega odstavka tega člena
prevzame Občinski štab za civilno zaščito
nadzor nad izvajanjem ukrepov zimske službe.

IV. Priključki na občinsko cesto
20. člen
Priključek na občinsko cesto mora biti izveden
v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji.
21. člen
Izvajalec je dolžan izvesti priključitev na
občinsko cesto, če zainteresirani subjekt vloži
vlogo z veljavno tehnično dokumentacijo.
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22. člen
Izvajalec izdaja mnenja in soglasja:
⇒ k osnutkom prostorskih izvedbenih aktov,
⇒ k lokacijski dokumentaciji,
⇒ h gradnji novih cestnih priključkov oziroma
k rekonstrukciji ali preureditvi obstoječega
priključka,
⇒ k drugim posegom v prostor.
Izvajalec izda mnenje oziroma soglasje po
postopku in v obliki, kakor določa veljavna
zakonodaja ter drugi predpisi s tega področja.
23. člen
Zainteresirani subjekt predloži izvajalcu k vlogi
za pridobitev mnenja oziroma soglasja iz 22.
člena tega odloka ali pred priključitvijo na javno
cestno omrežje naslednjo dokumentacijo:
a) za pridobitev mnenja k osnutkom
prostorsko – izvedbenih aktov:
∗ predlog prostorsko – izvedbenega
akta,
b) za pridobitev mnenja
k lokacijski
dokumentaciji:
∗ situacijski načrt objekta in predvideno
lokacijo objekta v merilu 1: 1000 ali
1:500,
∗ opis specifičnosti objekta,
c) za pridobitev mnenja k priključitvi na javno
cesto oziroma k rekonstrukciji ali
preureditvi obstoječega priključka:
∗ ustrezen projekt,
d) za pridobitev mnenja k drugim posegom v
prostor, ki niso vezani na priključitev na
javno cestno omrežje:
∗ ustrezen projekt, iz katerega je
razviden predviden poseg v prostor.
24. člen
Pri izdaji mnenja oziroma soglasja iz prvega
odstavka
23. člena tega
odloka mora
izvajalec določiti:
⇒ minimalen odmik
objektov od cestnega
omrežja,
⇒ pogoje in navodila za zaščito cestnega
omrežja pred vplivom ostalih objektov,
⇒ predvsem novogradenj,
⇒ posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki
potrebujejo posebno varstvo,
⇒ mesto priključitve objektov na cestno
omrežje,
⇒ pogoje zunanje ureditve objektov na
mestih, kjer je predvidena trasa priključka.
Izvajalec lahko izda negativno mnenje iz
prejšnjega
odstavka,
če
predložena
dokumentacija ni v skladu s tehničnimi
predpisi, ki urejajo priključitev na cestno
omrežje.
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Stroške izdaje mnenja oziroma soglasja je
dolžan zainteresirani subjekt poravnati pred
izvedbo posameznega priključka.
Višino stroškov izdaje mnenja oziroma soglasja
določi izvajalec.
25. člen
Pri gradnji novega cestnega omrežja in pri
opravljanju vzdrževalnih del na objektih in
napravah iz 10. člena tega odloka je lastnik
zemljišča upravičen do odškodnine za nastalo
škodo na njegovem zemljišču in kulturi ter
vzpostavitve zemljišča v prejšnje stanje.

V. Financiranje javne službe
26. člen
Javna služba urejanja in vzdrževanja občinskih
cest se financira iz proračuna Občine
Preddvor.
Ceno storitev oblikuje na predlog izvajalca
upravljalec, ki mora predlog cen predložiti v
potrditev občinskemu svetu Občine Preddvor.

VI. Obveznosti lastnika, izvajalca in drugih
upravljalcev
27. člen
Lastnik ima naslednje obveznosti:
⇒ zagotavljati ustrezen nivo investicijskega
vzdrževanja,
⇒ obravnavati poročila upravljalca o stanju
občinskih javnih cest in predlogih za
njegovo izboljšanje,
⇒ izdajati mnenje k ceni za storitve, ki jih
oblikuje in predlaga upravljalec,
⇒ seznanjati uporabnike z določili tega
odloka na krajevno ustrezen način.
28. člen
Izvajalec ima pri izvajanju vzdrževanja in
organiziranja obnavljanja občinskih cest zlasti
naslednje obveznosti:
⇒ skrbeti za normalno stanje cestnega
omrežja in cestnih naprav,
⇒ redno vzdrževati vse objekte in naprave iz
določil tega odloka,
⇒ voditi banko cestnih podatkov in ostale
evidence,
⇒ ažurno izdajati mnenja in soglasja,
⇒ obračunavati amortizacijo in voditi ostale
poslovne knjige,
⇒ sistematično pregledovati omrežje ter
skrbeti za čim hitrejše odpravljanje vseh
napak,
⇒ organizirati zaščito objektov in naprav
občinskih javnih cest.
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29. člen
Upravljalci
oziroma
izvajalci
drugih
infrastrukturnih
objektov
in
naprav
(vodovodnega,
kanalizacijskega,
elektro,
telefonskega, toplovodnega omrežja itd.)
morajo pri opravljanju del na svojih objektih in
napravah zagotoviti, da ostanejo objekti in
naprave cestnega omrežja nepoškodovane. Za
vse posege v območju cestnega omrežja
morajo predhodno pridobiti mnenje oziroma
soglasje upravljalca tega omrežja.

VI. Kazenske določbe:
30. člen
Za neizpolnjevanje obveznosti iz 17. člena tega
odloka oziroma kršitev določbe 18. člena tega
odloka se za prekršek kaznuje posameznik ali
odgovorna oseba pravne osebe s 30.000 SIT
denarne kazni, pravna oseba s 150.000 SIT
denarne kazni in posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti,
s 75.000 SIT denarne kazni.

VII. Prehodne in končne določbe
31. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne ureja, se smiselno
uporablja pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na
javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja
javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98).
32. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo
pristojne
inšpekcijske
službe,
izvajalec
gospodarske javne službe ter pristojni upravni
organ Občine Preddvor.
33. člen
Določbe tega odloka se smiselno uporabljajo
tudi za področje javne službe urejanja in
vzdrževanja javnih parkirišč, javnih trgov,
sejmišč, zelenih površin (parkov) in drugih
javnih površin.
34. člen
Ta odlok prične veljati 15 dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: odl 084/01
Datum: 16.01.2002

Župan Občine Preddvor
Miran Zadnikar
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2.
Na podlagi 3. in 7. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št.72/93 s spremembami in
dopolnitvami), 2. in 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS št. 29/97), pravilnika o
vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in
nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni
list RS, št. 62/98), 3. in 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 s
spremembami in dopolnitvami), 11. in 13.
člena Odloka o občinskih cestah (Uradno
glasilo občine Preddvor, št. 11/98), 2.člena
Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor,
št.11/98), 3. člena Odloka o gospodarskih
javnih službah Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 4/98) in na podlagi
20. člena statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 2/99), je občinski
svet Občine Preddvor na nadaljevanju svoje
27. redne seje, dne 16.1.2002 sprejel

ODLOK
o pogojih, postopku in merilih za
podelitev koncesije na področju
opravljanja gospodarske javne službe
“urejanje in vzdrževanje občinskih
cest“

I. Splošne določbe
1. člen
Ta odlok predstavlja koncesijski akt, s katerim
se določajo predmet, pogoji, postopki in merila
za podeljevanje koncesije na področju obvezne
gospodarske javne službe »urejanje in
vzdrževanje občinskih cest v Občini Preddvor
(v nadaljevanju: javna služba).
2. člen
Javna služba obsega naslednje storitve:
⇒ pregledniško službo,
⇒ redno vzdrževanje prometnih površin,
⇒ redno vzdrževanje bankin,
⇒ redno vzdrževanje odvodnjavanja,
⇒ redno vzdrževanje brežin,
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redno vzdrževanje vertikalne signalizacije
in opreme,
redno
vzdrževanje
horizontalne
signalizacije
redno vzdrževanje cestnih naprav in
objektov,
zagotavljanje preglednosti,
čiščenje cest, hodnikov za pešce,
prometnih površin,
zagotavljanje tehnične opreme za nadzor
osnih obremenitev, skupnih mas in
dimenzij vozil,
intervencijski ukrepi,
zimska služba,
vzdrževanje in ažuriranje katastra in banke
cestnih podatkov v skladu s standardi.

3. člen
Javna služba iz predhodnega člena se izvaja
na naslednjih objektih in napravah na teh
objektih:
⇒ občinskih cestah,
⇒ kolesarskih stezah,
⇒ hodnikih za pešce,
⇒ javnih parkiriščih,
⇒ javnih trgih
(v nadaljevanju: prometna infrastruktura).
4. člen
Prometna infrastruktura je javno dobro in je v
lasti koncedenta.

II.
Območje izvajanja in uporabniki
gospodarske javne službe
5. člen
Gospodarska javna služba, ki je predmet
koncesije po tem odloku, se izvaja na celotnem
območju občine Preddvor.
6. člen
Koncedent po tem odloku je Občina Preddvor
(v nadaljnjem besedilu: koncedent).
7. člen
Uporabniki storitev javne službe so vsi, ki
uporabljajo javne površine iz 3. člena tega
odloka.
Uporabnik ima pravico opozoriti izvajalca javne
službe na kvaliteto opravljenih storitev javne
službe in oblikovati predloge ter pobude za
njeno boljše in učinkovitejše izvajanje.

III.
Pogoji in
koncesije

postopek za podelitev

8. člen
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
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1. je registriran za dejavnost, ki je predmet
koncesije in izpolnjuje predpisane pogoje
za opravljanje dejavnosti;
2. razpolaga z zadostnim številom delavcev z
ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo
oziroma izkušnjami na področju javne
službe, izključno za področje koncedenta;
3. razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih
sredstev za delo, izključno za področje
koncesije;
4. razpolaga
z
ustreznim
poslovnim
prostorom na območju koncedenta ali v
njegovi neposredni soseščini;
5. zagotavlja nadzor nad izvajanjem lastnega
dela;
6. zagotavlja
strokovno,
kadrovsko
in
tehnično usposobljenost za vodenje
katastra javne službe ter razpolaga z
ustreznimi sredstvi za delo za njegovo
vodenje;
7. se obveže zavarovati proti odgovornosti za
škodo, ki jo z opravljanjem oziroma
opustitvijo opravljanja lahko povzroči tretji
osebi;
8. zagotavlja interventno izvajanje javne
službe na utemeljen poziv uporabnikov ob
vsakem času;
9. predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z
vidika kadrov, organizacije dela, tehnične
opremljenosti,
sposobnosti
vodenja
katastra, finančno operativnega vidika in
razvojnega vidika;
10. ni v postopku stečaja ali likvidaije;
11. je pri dosedanjem delu dosegal dobre
poslovne rezultate (reference);
12. je
finančno
sposoben
kreditirati
koncedenta vsaj pol proračunskega leta;
13. izpolnjuje druge, s predpisi določene
pogoje.
9. člen
Koncesionarja pridobi občina na podlagi
javnega razpisa, ki ga pripravi občinska
uprava. Javni razpis se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Javni razpis vsebuje predvsem naslednje
sestavine:
⇒ podrobnejše pogoje za pridobitev koncesije
v skladu s tem odlokom,
⇒ rok za prijavo na razpis in način prijave,
⇒ dokumentacijo, ki jo mora vsebovati
prijava,
⇒ rok za izbiro koncesionarja,
⇒ postopek v primeru, da se v določenem
roku ne prijavi noben kandidat.
O izbiri koncesionarja odloči upravni organ
Občine Preddvor z odločbo.
Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je
dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.
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Koncedent in koncesionar skleneta pisno
koncesijsko pogodbo v roku 30 dni od dneva,
ko postane odločba o izbiri koncesionarja
dokončna.
Če koncesijska pogodba v roku iz prejšnjega
odstavka ni sklenjena, se postopek izbire
koncesionarja razveljavi.
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta
podpiše župan..
10. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot
merila upoštevajo naslednji kriteriji:
⇒ ponudbena cena;
⇒ fiksnost cen;
⇒ reference;
⇒ delež podizvajalcev;
⇒ že sklenjene koncesijske in tovrstne
pogodbe;
⇒ sedež podjetja oz. lokacijske baze (=
določitev odzivnega časa);
⇒ predlog
izvedbenega
programa
vzdrževanja;
⇒ ugodnosti, ki jih nudi ponudnik;
⇒ drugi kriteriji, ki se določijo v objavi javnega
razpisa oz. razpisni dokumentaciji.
11. člen
Za postopek oddaje javnega naročila in
organe, ki nastopajo v postopku izbire
koncesionarja, se smiselno uporablja zakon o
javnih naročilih.

IV. Obveznosti in pravice koncesionarja
12. člen
Posamezne storitve iz 2. člena tega odloka se
opravljajo
v
skladu
s
programom
koncesionarja, ki ga potrdi koncedent in ob
upoštevanju pravilnika o vrstah vzdrževalnih
del na javnih cestah in nivoju rednega
vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št.
62/98) ter drugih standardov in normativov,
veljavnih za to področje.
Letni program rednega vzdrževanja sestavi
koncesionar na poziv koncedenta za naslednje
leto in ga predloži v potrditev koncedentu.
Izjema od tega je tekoče leto, v katerem je bila
sklenjena
koncesijska
pogodba,
ko
koncesionar sestavi letni program dela samo
za ustrezno obdobje tekočega leta.
Na osnovi potrjenega letnega programa
koncesionar sestavi mesečni operativni
program del. Poleg letnega programa
koncesionar predloži tudi poročilo o stanju
prometne
infrastrukture
in
o
aktualni
problematiki.
Program zimske službe sestavi koncesionar do
15. oktobra tekočega leta in ga posreduje
koncedentu v potrditev.
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13. člen
Koncesionar je dolžan zagotavljati izvajanje
javne službe na poziv uporabnikov ob vsakem
času ter zagotoviti odpravo napak v roku 24 ur
oziroma takoj, ko je to mogoče.
S koncesijsko pogodbo se določi pogoje, ob
katerih je koncesionar dolžan interventno
posredovati ob vsakem času.
14. člen
Javno službo izvaja koncesionar ob uporabi
delovnih priprav in drugih sredstev, potrebnih
za opravljanje javne službe, ki so njegova last,
oziroma jih najame ali kakor koli drugače
preskrbi, kar velja tudi za podizvajalce za
katere je odgovoren, če je tako določeno v
koncesijski pogodbi.
15. člen
Kataster, ki je last koncedenta, se vodi
atributno in grafično v obliki računalniškega
zapisa, ki je vselej dostopen koncedentu.
Kopijo ažuriranih podatkov koncesionar
periodično, vendar najmanj dvakrat letno (15.
junija in 15. novembra tekočega leta) izroča
koncedentu,
ob
prenehanju
veljavnosti
koncesijske pogodbe pa mu jih izroči
brezplačno in v celoti.
16. člen
Koncesionar mora koncedentu omogočiti
dostop do podatkov, ki jih ta potrebuje za
nemoteno delovanje javne službe.
17. člen
Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi
koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje
odgovornosti iz dejavnosti:
⇒ za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim
ali nevestnim opravljanjem javne službe,
⇒ za škodo, ki pri opravljanju ali v zvezi z
opravljanjem
javne
službe
nastane
uporabnikom ali drugim osebam,
⇒ za škodo, ki nastane iz objektivne
odgovornosti.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da
je zavarovanje sklenjeno v korist Občine
Preddvor.
Škoda iz prve alinee prvega odstavka tega
člena obsega tudi stroške, ki nastanejo zaradi
izbiranja novega izvajalca javne službe, ali za
pokrivanje
izrednih
stroškov
nujnega
interventnega zagotavljanja storitev javne
službe, če pride do prenehanja opravljanja
javne službe po krivdi koncesionarja.
18. člen
Koncesionar,
ki
pridobi
koncesijo
za
posamezne storitve javne službe, ima na

8. stran

URADNO GLASILO OBČINE PREDDVOR št. 1

podlagi koncesijske pogodbe na celotnem
območju občine:
⇒ izključno pravico opravljati javno službo,
razen v primerih, ko je z zakonom ali s
predpisi, sprejetimi na podlagi zakona,
posamezno opravilo naloženo drugi osebi;
⇒ dolžnost
zagotavljati
uporabnikom
kontinuirano in kvalitetno izvajanje javne
službe v skladu s predpisi.

V. Koncesijsko razmerje
19. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen
čas, za dobo 5 let.
Koncesijsko razmerje nastane s podpisom
koncesijske pogodbe in traja do njenega
prenehanja.
20. člen
Koncesija ni prenosljiva, razen s soglasjem
koncedenta.
V izjemnih primerih, določenih s koncesijsko
pogodbo, lahko koncesionar ob izrecnem
soglasju koncedenta sklene z drugim
usposobljenim izvajalcem storitve javne službe
pogodbo o začasnem izvajanju del, v okviru
katere lahko podizvajalec opravlja posamezne
storitve na območju občine.
Koncesionar mora v primeru delnega izvajanja
javne službe preko pogodbe s podizvajalcem, v
razmerju do koncedenta in uporabnikov ter
javnosti, nastopati v svojem imenu.

VI. Viri financiranja
21. člen
Javna služba se financira iz cene storitev za
opravljanje javne službe, ki jo oblikuje
koncesionar v skladu z veljavno zakonodajo in
soglasjem koncedenta. Pogoji za spreminjanje
cen se določijo s koncesijsko pogodbo.
Program letnega vzdrževanja je prilagojen
razpoložljivim sredstvom občine.
22. člen
Koncesionar, ki poleg javne službe iz tega
odloka opravlja še druge dejavnosti, mora za to
javno službo voditi ločeno knjigovodsko
evidenco po določilih zakona, ki ureja
gospodarske družbe.
Koncesionar, ki javno službo opravlja tudi na
območju drugih lokalnih skupnosti, mora v
okviru ločenih knjigovodskih evidenc za
potrebe javne službe posebej evidentirati
račune za storitve, opravljene na območju
Občine Preddvor.
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VII. Nadzor nad izvajanjem koncesije
23. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma
koncesijske pogodbe izvaja občinska uprava
Občine Preddvor.
24. člen
Koncedent ima pravico in dolžnost nadzorovati
izvajanje javne službe na terenu in poslovanje
koncesionarja.
Tehnični nadzor nad izvajanjem javne službe
oziroma nadzor na terenu opravlja delavec
občinske uprave, pri čemer se ugotovitve
potrdijo v dnevniku izvajanja del.
Zaradi izvedbe nadzora poslovanja je
koncesionaer dolžan osebam, ki se izkažejo s
pooblastilom
župana
oziroma
tajnikom
občinske uprave, omogočiti odrejeni nadzor,
vstop v svoje poslovne prostore, pregled
naprav ter omogočiti vpogled v dokumentacijo,
v kataster javne službe oziroma vodene zbirke
podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi
zahtevane podatke in pojasnila.
Nadzor poslovanja je lahko napovedan ali
nenapovedan.
25. člen
Koncedent izvrši napovedan nadzor poslovanja
s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 8
dni pred izvedbo.
Nadzor mor potekati tako, da ne ovira
opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in
tretjih oseb, praviloma le v poslovnem lasu
koncesionarja.
Koncedent lahko zaradi utemeljenih razlogov
izvrši tudi nenapovedani nadzor v smislu
prejšnjega člena.
O izvedenem nadzoru se napravi zapisnik, ki
ga podpiše predstavnik koncesionarja in
koncedenta
oziroma
koncedentov
pooblaščenec.

VIII. Prenehanje koncesijskega razmerja
26. člen
Koncesijsko razmerje preneha s potekom roka,
za katerega je bilo sklenjeno, s sporazumnim
razdrtjem ali z odvzemom
Koncesijsko razmerje preneha tudi v primeru
stečaja ali likvidacije pravne osebe, ki je
pridobila koncesijo oziroma z izbrisom fizične
osebe iz ustreznega registra.
27. člen
Koncesionar je dolžan koncedenta nemudoma
obvestiti o spremembi okoliščin, ki so bile
pomembne za sklenitev koncesijske pogodbe.
Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o
vsaki statusni spremembi, vključno s
spremembo
kapitalske
strukture.
Če
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koncesionar tega v razumnem roku ne stori,
če je zaradi sprememb prizadet interes
koncedenta ali če so zaradi sprememb
bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske
pogodbe, lahko koncedent koncesijo odvzame.
28. člen
Koncedent lahko koncesionarju odvzame
koncesijo v primeru hudih kršitev koncesijske
pogodbe ali drugih ponavljajočih se ali
neodpravljenih kršitev.
29. člen
Hude kršitve koncesijske pogodbe so:
⇒ nepravočasen pričetek opravljanja javne
službe glede na rok, določen s koncesijsko
pogodbo;
⇒ ponavljajoče
se
neizpolnjevanje
pogodbenih obveznosti;
⇒ ponavljajoče se neupoštevanje veljavnih
tehničnih, strokovnih, organizacijskih in
drugih
⇒ standardov in normativov, ki veljajo za to
dejavnost;
⇒ hudi
in
dokumentirani
primeri
neučinkovitega
in
nepopolnega
ali
nestrokovnega opravljanja javne službe,
zaradi česar pride do večje ogroženosti
varnosti ljudi in premoženja, ne glede na
to, ali so posledice nastopile, ali ne;
⇒ angažiranje podizvajalcev brez soglasja
koncedenta;
⇒ opustitev vodenja katastra;
⇒ opustitev sklenitve zavarovanja;
⇒ drugi primeri kršitev, določenih s tem
odlokom ali s koncesijsko pogodbo.
30. člen
Druge kršitve koncesijske pogodbe, na podlagi
katerih je možen odvzem koncesije, so:
⇒ občasno
neupoštevanje
veljavnih
tehničnih, strokovnih, organizacijskih in
drugih standardov in normativom za
dejavnost;
⇒ opuščanje opravljanja javne službe na
posameznih območjih;
⇒ nepopolno
ali strokovno pomanjkljivo
vodenje katastra;
⇒ drugi primeri, neposredno določeni s tem
odlokom ali s koncesijsko pogodbo.
Odvzem koncesije v primerih iz prvega
odstavka tega člena je možen, če je koncedent
na konkretno kršitev koncesionarja predhodno
pisno opozoril, mu postavil rok za odpravo
morebitnih posledic kršitve in mu pri tem
zagrozil z odvzemom koncesije
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31. člen
Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do
okoliščin, ki bi utemeljevale odvzem, prišlo
zaradi višje sile.
Kot višja sila se štejejo izredne nepredvidene
okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske
pogodbe. Za višjo silo se štejejo zlasti potresi,
poplave ter druge elementarne nesreče, stavke
vojna ali ukrepi oblasti, pri čemer pride do
spremenjenih okoliščin ekonomskega ali
sistemskega značaja, pri katerih izvajanje
javne službe ni možno na celotnem območju
obline ali na njenem delu, na način, ki ga
predpisuje koncesijska pogodba.
Koncesionar je dolžan v pogojih višje sile
nadaljevati z opravljanjem javne službe,
koncedent pa je dolžan koncesionarju na
ustrezen način povrniti morebitne povečane
stroške, ki nastajajo v takih pogojih.
32. člen
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja
zaradi odvzema ali razdrtja koncesijske
pogodbe ne smejo biti prizadete pravice
uporabnikov. Zato mora koncesionar javno
službo opravljati, dokler koncedent ne zagotovi
izvajanja javne službe na drug način oziroma
podpiše pogodbo z drugim koncesionarjem.
33. člen
Odvzem koncesije se izvede z upravno
odločbo, ki jo izda uprava Občine Preddvor.
Posledica odvzema je razdrtje koncesijske
pogodbe.
Zoper odločbo o odvzemu je dovoljena
pritožba.
O pritožbi odloča župan.

IX. Končni določbi
34. člen
Določbe tega odloka se smiselno uporabljajo
tudi za področje javne službe urejanja in
vzdrževanja zelenih površin (parkov), in
podobnih javnih površin.
35. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: odl 85/01
Datum: 16.1.2002

Župan Občine Preddvor
Miran Zadnikar
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3.
Na podlagi 3. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3.
člena odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 4/98), 2. člena Odloka o
pokopališkem redu v Občini Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, 9/01) in 20. člena
statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine preddvor, št. 2/99) je občinski svet
Občine Preddvor na nadaljevanju svoje 27.
seje, dne 16.1.2002 sprejel

ODLOK
o koncesiji za izvajanje pokopališke
dejavnosti v Občini Preddvor

1. člen
S tem odlokom kot koncesijskim aktom se
določi predmet in pogoji koncesije za
opravljanje
pokopališke
dejavnosti
kot
gospodarske javne službe na območju Občine
Preddvor.
2. člen
Gospodarsko
javno
službo
izvajanja
pokopaliških
dejavnosti
opravlja
izbrani
koncesionar v skladu z zakonom, s tem
odlokom, z odlokom o pokopališkem redu v
Občini Preddvor, ter predpisanimi normativi in
standardi.
3. člen
Predmet gospodarske javne službe, ki se s
koncesijo podeljuje, je:
∗ urejanje in vzdrževanje pokopališč in
komunalnih objektov na pokopališču;
∗ dajanje grobov v najem.
4. člen
Urejanje in vzdrževanje pokopališč in objektov
na pokopališču obsega:
∗ izdelava programa urejanja pokopališč;
∗ določitev prostorov za posamezne vrste
grobov na podlagi načrta razdelitve na
pokopališke oddelke in grobove,
∗ tekoča vzdrževalna dela na pokopališču in
komunalnih objektih (urejanje zelenice, poti
na pokopališču, pokopališčne zgradbe in
naprave),

∗
∗
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čiščenje in odstranjevanje odpadkov,
vodenje evidence pokopališč.

5. člen
Koncesionar daje grobove v najem v skladu s
splošnimi pogoji opredeljenimi v pokopališkem
redu, ki ga sprejme koncedent.
Razmerja
med
koncesionarjem
in
koncedentom se uredijo s sklenitvijo najemne
pogodbe.
6. člen
Koncesija se podeli za opravljanje pokopališke
dejavnosti na celotnem območju Občine
Preddvor.
7. člen
Koncesija se podeli na podlagi javnega
razpisa, ki se objavi v Uradnem vestniku
Gorenjske.
Postopek javnega razpisa vodi strokovna
komisija, ki jo imenuje župan.
Strokovna komisija na podlagi preučitve
prispelih vlog pripravi poročilo.
O podelitvi koncesije odloča občinski svet s
sprejemom sklepa.
Na podlagi tega sklepa izda občinski urad
upravno odločbo o izbranem koncesionarju.
8. člen
Koncesionar mora za pridobitev koncesije
izpolnjevati naslednje pogoje:
∗ ustrezna registracija za izvajanje razpisane
dejavnosti;
∗ ustrezna standardna oprema za izvajanje
te službe, ter razpolaganje z ustrezno
usposobljenim kadrom za opravljanje
dejavnosti podeljene s koncesijo;
∗ program izvajanja javne službe in program
potrebnih investicijskih vlaganj za večletno
obdobje;
∗ reference in druga dokazila o ustreznem
strokovnem znanju in usposobljenosti
izvajalcev.
9. člen
Izbrani koncesionar kot edini izvajalec
gospodarske javne službe plačuje koncedentu
odškodnino za opravljanje javne službe. Višina
in način plačila se določi s koncesijsko
pogodbo.
Ta sredstva so prihodek občine in se
uporabljajo za razvoj lokalnih javnih služb.
10. člen
Koncesija se začne izvajati s podpisom
koncesijske pogodbe obeh pogodbenih strank
in se podeli za dobo petih let.
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11. člen
Razmerje
med
koncesionarjem
in
koncedentom
se
uredijo
s
sklenitvijo
koncesijske pogodbe.
12. člen
Koncesijsko razmerje preneha v naslednjih
primerih:
∗ s prenehanjem koncesijske pogodbe;
∗ z odvzemom koncesije;
∗ z odkupom koncesije;
∗ s prevzemom koncesionirane gospodarske
javne službe v režijo kot režijskemu obratu
v okviru občinske uprave.
Koncesijsko razmerje preneha na načine
navedene v prejšnjem odstavku skladno z
določbami zakona o gospodarskih javnih
službah in koncesijsko pogodbo.
13. člen
Koncedent
lahko
odvzame
koncesijo
koncesionarju v naslednjih primerih:
∗ če koncesionar brez upravičenega razloga
ne izvaja gospodarske javne službe,
oziroma jo ne izvaja v skladu s tem
odlokom in drugimi predpisi;
∗ če koncesionar zaračunava najemnino za
grobove v nasprotju s sprejetim sklepom
občinskega sveta o višini najemnine;
∗ neplačilu
plačila
za
opravljanje
gospodarske javne službe;
∗ stečaj koncesionarja.
14. člen
Koncedent
določi
splošne
pogoje
s
pokopališkim redom o opravljanju gospodarske
javne službe izvajanja pokopališke dejavnosti.
Koncedent ima pravico nadzirati skladnost
najemnin grobov s sklepom občinskega sveta
o višini najemnin.
Druge pravice in obveznosti koncesionar in
koncedent določita v koncesijski pogodbi, ki
mora biti v skladu z zakonom in odlokom.
15. člen
Gospodarska javna služba se financira iz
naslednjih virov:
∗ najemnina za grobove;
∗ sredstva
proračuna
za
vzdrževanje
komunalnih objektov na pokopališču, za
izdelovanje potrebnih načrtov in investicije;
∗ dotacije.
16. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem odloka
izvršuje pristojni inšpekcijski organ.
Pristojni občinski organ izvaja nadzor glede
izvajanja nalog koncesionarja in finančni
nadzor.
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Koncesionar je dolžan omogočiti tehnični,
finančni nadzor in nadzor na zakonitostjo dela
pristojnih organov.
17. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren
za škodo, ki jo pri opravljanju svoje dejavnosti
povzroči uporabnikom ali drugim osebam.
18. člen
Z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe
preneha
veljati
dosedanja
ureditev
pokopaliških dejavnosti na območju Občine
Preddvor.
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: odl 36/01
Datum: 16.1.2002

Župan Občine Preddvor
Miran Zadnikar

POPRAVEK
V Sklepu o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2002, objavljenega v Uradnem glasilu
Občine Preddvor, št. 14/01 z dne 20.12.2001 je
pravilno besedilo 1. člena:
Vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Preddvor v letu 2002 znaša 1,37 SIT.

Župan Občine Preddvor
Miran Zadnikar

Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor,
tel 275 10 00, fax 275 10 20, email preddvor@siol.net D.Š. 77195108 - Odgovorni urednik: Miran Zadnikar razmnoževanje Občina Preddvor - naročnina za leto 2002
je 2.500 SIT (DDV v višini 8,5% v višini 212,50 SIT je
obračunan v ceni) - TRR 01000-0100006889 - reklamacije
se upoštevajo en mesec dni po izidu

