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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Sklep o cenah storitve gospodarske javne službe
letnega vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec v predlaganem besedilu.

Žig:
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PRILOGA:
- Besedilo sklepa o cenah storitve gospodarske javne službe letnega vzdrževanja javnih
občinskih cest v občini Logatec

I.

BESEDILO SKLEPA

Na podlagi drugega odstavka 7. člena Pogodbe o opravljanju gospodarske javne službe
vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec št. 410-105/2013-1 z dne 24. 5. 2013,
32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in naslednji) ter
5. in 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/2014 - uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na __. redni seji dne ________________
sprejel

Sklep o cenah storitve izvajanja gospodarske javne službe letnega vzdrževanja
javnih občinskih cest v občini Logatec
I.
Občinski svet Občine Logatec potrjuje s strani izvajalca gospodarske javne službe
predlagan cenik gospodarske javne službe letnega vzdrževanja javnih občinskih cest v
občini Logatec:
MATERIAL IN STORITVE IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE V EUR BREZ DDV
Vrsta materiala ali storitve

enota

cena na
enoto brez
DDV

Redni, občasni in izredni pregledi (s pripravo poročila):
Opis del preglednika: Upravljanje z vozilom, krpanje udarnih
jam-lokalno do 1 m2, ravnanje posameznih prometnih in
neprometnih znakov, ravnanje posameznih smernikov, ročni
prekop bankine za iztok vode, odstranjevanje predmetov in
lokalnih nanosov, zavarovanje poškodovanih mest s prometno
signalizacijo, obrezovanje ali sprostitev posameznega vejevja,
ki posega v prosti profil ceste, ravnanje in zamenjava
posameznih snežnih kolov, posipanje trenutne poledicelokalno, pregled varovalnega pasu ob cestah, pregled
konstrukcijskih delov objektov ali naprav, pregled vozišča na
mostovih po dežju ali zimi, pregled opornikov, stebrov ali
zidov, poročanje o stanju cest in izvršenih delih.

km

2,79

Košnja trave (strojno mulčenje z unimogom ali traktorjem);
enkratni prehod v širini min. 120 cm.

km

40,68

Košnja trave - ročno

m2

0,39

Obsekavanje rastlinja - ročno z motorno žago ali sekiro z
nalaganjem dreves in vejevja na tovorno vozilo in odvoz na
deponijo do 20 km.

m2

1,02

Obrezovanje rastlinja - enostransko - strojno z unimogom s
priključkom za obrezovanje vejevja in nalaganjem dreves in
vejevja na tovorno vozilo in odvoz na deponijo do 20 km.

km

130,00

Popravilo bankin - strojno. Delo se izvaja z rovokopačem ali
mini bagrom in obsega rezanje s hkratnim profiliranjem bankin
v pravilnem naklonu, z dodajanjem gramoza iz bankine in
uvaljanjem z valjarjem. Ostanek gramoza se naloži na kamion
in odpelje na deponijo

m1

1,25

Popravilo bankin - ročno. Delo obsega dosipavanje bankin z
dovozom gramoznega materiala s tovornim vozilom, ročno
razgrinjanje in planiranje ter uvaljanje z valjarjem do 2 t.

m1

2,80

Krpanje udarnih jam s hladno asfaltno maso - ročno. Delo
obsega obsekavanje oziroma oblikovanje robov udarne jame,
čiščenje udarne jame, dovoz hladne asfaltne mase s tovornim
vozilom in vgrajevanje hladne mase z ročnim nabijanjem.

t

374,49

Krpanje udarnih jam z vročim asfaltom in krpanje mrežastih
razpok. Delo obsega obsekavanje oz oblikovanje robov
udarne jame ročno ali strojno z rezanjem, čiščenje udarne
jame, premazom robov z emulzijo, dovozom asfaltne mase in
vgrajevanje asfalta z valjanjem z valjarjem do 2 t.

t

187,63

Krpanje gramoznih vozišč - ročno. Delo obsega dobavo in
dovoz gramoznega materiala, čiščenje jame od blata in
nesnage in ročno nasipanje udarnih jam z gramozom.

m3

29,10

Dobava in postavitev pocinkanega droga dolžine do 3,5 m za
postavitev prometnih znakov, vključno z potrebnimi
gradbenimi deli. Izkop jame in izdelavo betonskega temelja.

kd

142,79

Dobava in montaža prometnih znakov fi 60 na pocinkani drog

kd

78,85

Čiščenje vozišča - strojno pometanje z unimogom ali
traktorjem in žično motorno metlo brez odvoza oz odlaganje
na bankino.

h

39,93

Čiščenje vozišča - strojno pometanje z unimogom ali
traktorjem in žično motorno metlo, z nakladanjem pometenega
materiala na tovorno vozilo in odvoz na deponijo do 20 km.

h

46,30

Čiščenje vozišča - ročno pometanje. Čiščenje posipnega
materiala, zruškov, blata, nesnage in drugih predmetov in
snovi, ki ogrožajo ali ovirajo promet. Nakladanje materiala na
samokolnico z odvozom do 10 m in razgrinjanjem navoženega
materiala.

m2

0,17

Čiščenje jarkov - strojno. Čiščenje dna
jarka od blata, nanošenega materiala
oziroma nesnage in vegetacije.
Nakladanje materiala na tovorno vozilo
in odvoz na deponijo do 20 km.

m3

14,69

od 0 do 0,3 m3/m

Čiščenje jarkov - strojno. Čiščenje dna
jarka od blata, nanošenega materiala
oziroma nesnage in vegetacije.
Nakladanje materiala na tovorno vozilo
in odvoz na deponijo do 20 km.

od 0,3 do 0,5 m3/m

m3

14,37

Čiščenje jarkov - ročno. Čiščenje jarka
od blata, nesnage in vegetacije z
odmetom materiala na brežino ali
nakladanjem na samokolnico on
odvozom do 20 m. (rob bankine) in
razgrinjanjem materiala.

od 0 do 0,3 m3/m

m3

23,95

Čiščenje muld - ročno. Čiščenje blata, nesnage in vegetacije.
Odvoz materiala s samokolnico na razdaljo do 20 m in
razgrinjanje.

m1

0,18

Čiščenje kanalet in koritnic - ročno. Čiščenje blata, nesnage in
vegetacije. Odvoz materiala s samokolnico na razdaljo do 20
m in razgrinjanje.

m1

2,44

Čiščenje revizijskih jaškov - ročno. Čiščenje in odpiranje
pokrova, čiščenje dna jaška in vtokov, ter odvoz materiala s
samokolnico na razdaljo do 20 m ter razgrinjanje materiala.

kd

13,68

Čiščenje propustov - strojno do fi 50 cm.

m

17,85

Najem prometnih znakov za začasno prometno signalizacijo in označevanje na cestiščih.
Delo za postavitev in odstranitev je zajeto pri postavki cestni preglednik:
prometni znak

kd/dan

0,75

podstavek

kd/dan

0,90

pocinkani drog

kd/dan

0,15

obtežitvena vreča

kd/dan

0,09

bliskavica

kd/dan

0,75

smerna deska

kd/dan

0,60

podstavek smerne deske

kd/dan

0,75

stožec prometni

kd/dan

0,75

tabla pokončne zapore

kd/dan

2,25

ura
ura
ura
ura
ura
ura

26,00
22,50
19,17
18,00
15,89
13,10

OSTALA NEPREDVIDENA DELA V EUR BREZ DDV
Delo:
Delavec z visoko izobrazbo
Delavec s srednješolsko izobrazbo
Delovodja
KV delavec
PK delavec
NK delavec

Za dela opravljena izven delovnega časa in v nočnem času se obračuna 30 % dodatek.
Za dela ob nedeljah in praznikih se zaračuna 50 % dodatek.
Mehanizacija:
kamion 18 t
ura
35,90
minibager 1,5 t
ura
31,20
minibager 5,5 t
ura
35,00
minibager 5,5 t s kladivom
ura
39,20
rovokopač
ura
35,00
rovokopač s kladivom
ura
39,20
vozilo za delo na višini - dvigalo s košaro
ura
38,00
traktor 80 - 110 KS
ura
26,70
priključek - pometalna naprava
ura
14,19
priključek - prikolica za traktor
ura
5,83
priključek - cisterna za prevoz grezničnih gošč
ura
9,87
priključek kosilnica - mulčer za obcestno košnjo
ura
16,57
osebni ali poltovorni avto
km
0,80
vibracijsko nabijalo
ura
4,84
valjar vibracijski 900 kg
ura
9,38
elektroagregat
ura
8,33
Za dela opravljena izven delovnega časa in v nočnem času se obračuna 30 % dodatek.
Za dela ob nedeljah in praznikih se zaračuna 50 % dodatek.

MATERIAL IN STORITVE PODIZVAJALCEV
Za material in storitve podizvajalcev izvajalec javne službe zaračunava cene po
pogodbah s podizvajalci, ki jih sklene na podlagi izvedenega postopka javnega
naročanja. Na porabljen material in storitve podizvajalcev se obračuna 5 %
manipulativnih stroškov.

II.
Ta sklep začne veljati 1. 4. 2015. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
cenah storitve izvajanja gospodarske javne službe letnega vzdrževanja javnih občinskih
cest v občini Logatec št. 013 – 16/2013-52 z dne 7. 11. 2013.
Številka: 423-1/2015-3
Datum: 24. 2. 2015
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II.
OBRAZLOŽITEV
Občinski svet Občine Logatec je na 17. redni seji dne 13. 12. 2012 sprejel Odlok o načinu
izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec (v
nadaljevanju: odlok). S sprejemom odloka je Občina Logatec pooblastila Komunalno
podjetje Logatec za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih
cest. Dne 24. 5. 2013 sta Občina Logatec in Komunalno podjetje Logatec podpisala
pogodbo o opravljanju gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest, s
katero sta dogovorila pogoje in način izvajanja javne službe. V 7. členu navedene
pogodbe je določeno, da je Komunalno podjetje Logatec dolžno vsako leto do 28. 2.
predložiti cenik za letno vzdrževanje cest, ki ga sprejme občinski svet.
Letno vzdrževanje cest se izvaja tekom celega leta. Minimalne standarde za letno
vzdrževanje cest določa Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98). Cene storitev upoštevajo tudi
normative in tehnične osnove za redno vzdrževanje cest in objektov, ki jih je izdalo
Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za ceste. Cenik določa cene storitev in
materiala, ki jih zagotovi izvajalec javne službe. Ostala dela, ki v ceniku niso predvidena,
bo izvajalec javne službe obračunaval po postavkah za ostala nepredvidena dela.
Morebitne storitve in material podizvajalcev bo izvajalec javne službe obračunaval po
cenah, dogovorjenih v pogodbah s podizvajalci, ki jih bo sklenil na podlagi izvedenega
postopka javnega naročanja. Na storitve podizvajalcev bo skladno s predlaganim cenikom
obračunal 5 % manipulativnih stroškov.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o cenah letnega vzdrževanja cest, ki
ga je občinski svet sprejel 7. 11. 2013. Cene ostajajo enake kot do sedaj, saj indeks cen
ostala nizka gradnja, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, združenje za
gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala, v obdobju od sprejema sklepa ni
presegel 4 %, zato njihovo povečanje ne bi bilo upravičeno.
Pripravila:
Marijana Kunc, Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

