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Gradbeništvo Prestor d.o.o. za obdobje 2013-2016 s predstavitvijo
investicijskih namer za obdobje 2017-2019.

Predstavitev izvajanja javne službe vzdrževanja občinskih
cest
Letni in zimski obseg vzdrževanja občinskih cest ter način organizacije javne službe sta
razvidna iz priloženih dokumentov za leto 2016 (letno vzdrževanje) oz. 2016/17
(zimska služba). Dejanski obseg letnega vzdrževanja je pogojen s sredstvi, ki jih za to
področje nameni občina s svojim proračunom, zimski pa je odvisen od vremenskih
pogojev. Zato obseg in višina sredstev med leti lahko zelo variira. Praviloma potem tudi
občina na račun zahtevnejše zime zmanjša obseg letnih sredstev oziroma obratno.
Sedanji izvajalec javne službe je pričel z izvajanjem v drugi polovici 2013, iz spodnje
tabele pa je razviden letni strošek zimske službe:
Opis
2013
2014
2015
2016
Ceste - zimska služba 297.579,70 212.868,87 286.875,94 164.646,07

Investicije v ceste
Javni razpis za podelitev koncesije je ponudnike zavezal tudi k vlaganjem oz. financiranju
obnove nekaterih cestnih odsekov v občini, pri čemer je moral zasebni partner zagotoviti tudi
financiranje, ki pa ga občina povrne v obdobju 15 let. Z javnim razpisom so bili predvideni
naslednji odseki:
Sklop 1- del Seliške ulice do OŠ (do nove obvoznice)
Vrednost del skupaj ( brez DDV)
DDV 20 (%) :
Vrednost del skupaj ( z DDV)

245.885,97
49.177,19
295.063,16

Sklop 2 – del Cankarjeve ceste (od Jelovške proti Bledu)
Vrednost del skupaj ( brez DDV)
DDV 20 (%) :
Vrednost del skupaj ( z DDV)

570.954,75
114.190,95
685.145,70

Sklop 3 – del Kolodvorske ceste (od Rečiške do Aljaževe)
Vrednost del skupaj ( brez DDV)
DDV 20 (%) :
Vrednost del skupaj ( z DDV)

621.688,05
124.337,61
746.025,65

Sklop 4 – Rečiška cesta
Vrednost del skupaj ( brez DDV)
DDV 20 (%) :
Vrednost del skupaj ( z DDV)

200.878,70
40.175,74
241.054,44

Sklop 5 – Izletniška cesta
Vrednost del skupaj ( brez DDV)
DDV 20 (%) :
Vrednost del skupaj ( z DDV)

295.983,78
59.196,76
355.180,53

Sklop 6 – Razgledna cesta
Vrednost del skupaj ( brez DDV)
DDV 20 (%) :
Vrednost del skupaj ( z DDV)

213.701,99
42.740,40
256.442,38

Sklop 7 – Koritno – Polica
Vrednost del skupaj ( brez DDV)
DDV 20 (%) :
Vrednost del skupaj ( z DDV)

43.641,47
8.728,29
52.369,76

Sklop 8 – Bodešče - Peči
Vrednost del skupaj ( brez DDV)
DDV 20 (%) :
Vrednost del skupaj ( z DDV)

65.648,63
13.129,73
78.778,35

V celoti so bili s sredstvi koncesionarja izvedeni sklopi:
- Seliška ulica
- Koritno-Polica
- Bodešče-Peči
Delno so bili s sredstvi koncesionarja izvedeni sklopi:
- del Cankarjeve ceste
- del Razglede ulice (vključno Aljaževa in Prisojna ulica)
Vsa dela so bila pogojena z zagotavljanjem sredstev za urejanje ostale spremljajoče komunalne
infrastrukture na zahtevo občine ali drugih upravljavcev. Temu sledi tudi terminski plan, ki žal
ni takšen kot smo ga predlagali, vendar ponovno v odvisnosti od občine.
Prav tako je v vmesnem času prišlo npr. do dogovora med občino in RS glede rekonstrukcije
Rečiške ceste, ki je tako v celoti izpadla iz našega programa. Občina je zato del koncesionarjevih
sredstev že preusmerila v obnovo dela Ceste gorenjskega odreda na Mlinem, preostala sredstva
pa bo predvidoma preusmerila na druge cestne odseke.

Predstavitev večjih investicijskih namer občine za obdobje
2017-2019 na področju cestne infrastrukture:
-

samostojni projekti občine v gradnji 2016/17:
o Rečiška cesta z navezavami (npr. Koroška)
o PSO Seliše
o AP Mlino
o fina preplastitev Cankarjeve ceste od Želeške do konca Dindola
o cesta skozi novo stanovanjsko območje v Ribnem
o ulica Pod skalo
o drugi del ulice V Dobje v Zasipu
o stranski odsek Partizanske ceste

-

predvidno samo asfaltiranje (preplastitve) po javnem naročilu občine:
o 2017:
 preplastitev Cankarjeve od Želeške do konca Dindola
 preplastitev Pod Stražo
 preplastitev pri TC Bled in avtobusna postaja
 preplastitev dela Koritenske ceste od Alpskih blokov do Koritna z vaškim
trgom pri transformatorju
 preplastitev od križišča Ribno do gramoznice
 celovita preplastitev ceste med Zasipom in Bledom
 preplastitev Kolodvorske skozi drevored od Triglavske do konca
železniške postaje
o 2018:
 preplastitev dela Ribenske ceste skozi naselje mimo Alpskih blokov
 preplastitev sprehajalne poti pod Grajsko skalo
 preplastitev od Podklanca do zgornje vasi z ureditvijo vaškega trga ob lipi
 preplastitev in zalivanje razpok pred B. Belo ter obnova ograje na mostu
 preplastitev dela Ribenske ceste skozi naselje mimo Alpskih blokov*
 preplastitev nekaterih odsekov Ribno-Bodešče-Koritno
 preplastitev Kolodvorske/Kidričeve od železniške postaje do Njivic
 preplastitev skozi Sebenje sočasno s polaganjem elektro daljnovoda v
cevi
o 2019:
 preplastitev Prešernove ceste mimo Astorie
 preplastitvijo skozi Selo, Log

-

projekti po koncesijski pogodbi s sredstvi koncesionarja, ko bo občina zagotovila
sredstva za ureditev ostale infrastrukture v cestnem telesu:
o nadaljevanje
o nadaljevanje Razglede ulice
o nadaljevanje Cankarjeve ceste
o Izletniška cesta
o Kolodvorska cesta

-

drugi srednjeročni projekti občine s poudarkom na obnovi cest:
o gradnja Severne razbremenilne ceste
o rekonstrukcija Selske ceste
o pločnik do Kureja v Zasipu in obnova ceste skozi vas
o rekonstrukcija ceste skozi Ledino do Muž
o prenova ceste skozi Stagne
o ureditev infrastrukture ZN Koritno
o gradnja Južne razbremenilne ceste

V programu niso zajeti krajši odseki, stranske dostopne ceste do posameznih hiš ali delov naselij.

OBČINA BLED

PROGRAM LETNEGA VZDRŽEVANJA NA
OBČINSKIH CESTAH
2016

Kranj, MAREC 2016

ORGANIZACIJA LETNEGA VZDRŽEVANJA
Letno vzdrževanje služba je dejavnost, ki skrbi za prevoznost cest za prehodnost javnih
površin v občini Bled. Za izvajanje te službe je zadolženo podjetje Gradbeništvo Prestor
d.o.o. s svojimi delavci in podizvajalci, s katerimi ima tudi sklenjeno koncesijsko
pogodbo o upravljanju in vzdrževanju občinskih cest. Pogodbeni podizvajalci so
odgovorni za pravilno in dosledno izvajanje letnega vzdrževanja. Neposredno so
podrejeni organizatorju izvajanja letnega vzdrževanja.
Zimska služba zajema sledeče dejavnosti:
 Priprava letne mehanizacije,
 Odprava škode povzročena v zimskem času
 Pometanje cestišča
 priprava deponij drobljenca,
 Kontrolni pregledi cestišča,
 24 urna pripravljenost,
 Urejanje bankin,
 Krpanje asfaltnih površin,
 Vzdrževanje makedamskih površin,
 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne cestne signalizacije
 Košnja trave in ostale vegetacije v obcestnem pasu
Glede na obseg del in intenziteto rednega vzdrževanja za zagotovitev prevoznosti cest so
posamezne ceste, površine ali cestni odseki razvrščeni v prednostne razrede, glede na
kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne
potrebe.
Prioritete letnega vzdrževanja:
 Glavne prometnice, povezave med naselji, poti do dializnih bolnikov,
 Stranske poti po večjih naseljih, stopnišča, pločniki in poti do trgovin, šol
in vrtcev, poti do težjih invalidov,
 Poti do manjših zaselkov (do treh hiš), parkirišča, parki ter sprehajalne
poti,
 Parkirišča pri pokopališčih ter pokopališča, odvoz snega iz javnih površin,
čiščenje EKO otokov, kolesarske poti,
 Poti do manjših zaselkov ( do št. treh hiš),
 Javna parkirišča in parkirišča okoli kulturnih in gasilskih domov,
 Parkovne in sprehajalne poti.
Objekti, kot so kulturni domovi, gasilski domovi in zadružni domovi se očistijo po
zaključku 1. prioritete. Na isti način se očisti tudi stavba Občine Bled ( terasa in okolica).
Letna služba zajema tudi pripravljenost na domu za delavca Gradbeništva Prestor d.o.o.
Seznam delavcev za izvajanje letne službe od 15.03.2014 do 15.11.2014:
Delavci Gradbeništvo Prestor d.o.o.:
- za koordinacijo, dežurstvo, pregledi:
Janez Kutin
- delavci:
Tomaž Močnik
Teofik Selimović
Visar Krasniqui

Kičin Emsud
Bedri Krasniqui
Jakupi Bajruš
DEŽURSTVO

Delavci:
Strošek delavcev Gradbeništva Prestor, d.o.o. za pripravljenost na domu, se izračuna po
kolektivni pogodbi za gospodarske javne službe in se ga vsak mesec posebej obračuna.
Strošek za pripravljenost znaša: 0,8144 EUR/uro.
3.205/1

Dežurstvo delavcev

ura

0,8372

Pripravljenost se obračunava v zimskem času med 15. Marcem in 15 novembrom .
Marec
15 dni
April
30 dni
Maj
31 dni
Junij
30 dni
Julij
31 dni
Avgust
31 dni
September
30 dni
Oktober
31 dni
November
15 dni
Skupaj:

244 dni x 24 ur x 1 delavec – ( 8 mesecev x 176 ur) = 4.448
ur
4.448 ur x 0,8372eur/uro= 3.723,86 eur

Obračunava se vsak dan po 24 ur, vendar ne v času rednega delovnega časa in med
opravljanjem interventnega dela!
PREGLED VOZIŠČA

Kontrolni pregledi cestišča se vršijo tedensko, glede na prometno obremenjene cestne
odseke . Vozilo Gradbeništva Prestor d.o.o. Kontrolni pregled vozišča se bo obračunal
mesečno po cca 350 km .
1.101

pregledi vozišča 1× tedensko

km

350

3,7046

8 mesecev x 550 x 3,7046 eur = 16.300,24 eur
KOŠNJA TRAVE IN OSTALE VEGETACIJE V OBCESTNEM PASU
Košnja trave se vrši 2 x letno, in sicer na koncu maja in v sredini oktobra. Med samo košnjo je
potrebno postaviti cestno signalizacijo, zagotoviti 2 dodatna delavca, ki bosta počistila travo iz
cestišča ter ročno pokosila preostalo travo ( npr.; okoli zakov, cestnih odsevnikov, itd.). Košenje
se bo izvajalo v območju obcestnega sveta, kar pomeni 2m od skrajnega roba odvodnjavanja
cestišča. Za 1 km pokošene trave se upošteva obojestransko pokošena trava v širini 1 m.
Predvsem pa je potrebno zagotoviti preglednost cestnih odsekov s čiščenjem in obrezovanjem
obcestnih živih mej in dreves. V sodelovanju z redarstvom pa občane opozarjati, da skrbijo za
svojo vegetacijo in ne povzroča nevarnosti v cestnem prometu.

1.401

košnja trave - strojno 2× letno

km

208,2543

0,00

22

HORIZONTALANA SIGNALIZACIJA
Horizontalna cestna signalizacija se bo obnavljala 1 x letno. Prioritetno se bodo obnovile talne
oznake okoli šol, vrtcev, zdravstvenih domovih, parkiriščih ( oznake za invalide, prehodi za
pešče), avtobusne postaje, stop črte. Šele na to se bodo obnovile robne in sredinske črte.
Talne označbe se bodo obnovile z enokomponentno barvo.( 11988)- Helios.
1

1a

2

Strojno začrtanje črt bele barve,
prekinjene in neprekinjene
širine 12 cm

m1

Dodatek za ročno začrtavanje
ter rumena ali modro barvo

m

Ročno začrtanje označb na
vozišču s šablono , prehod za
pešce, smerne puščice,
avtobusne postaje, predvideno
30 prehodov in 10 avtobusnih
postaj

0,8326

0,00

22

0,3663

0,00

22

0,00

22

m2

8,4767

KRPANJE ASFALTNIH POVRŠIN
2.101

krpanje udarnih jam - h.masa

t

731,5063

22

2.102

Krpanje asfaltnih vozišč rezkanje, pobrizg in AB 0/8

t

138,1385

22

KRPANJE MAKEDAMSKIH POVRŠIN
2.301

krpanje gramoznih voziščstrojno

km

208,2543

0,00

22

2.302

krpanje gramoznih voziščročno

m3

26,1626

0,00

22

2.303

grediranje in valjanje
makadamov zdobavo jalovine
0-16 ( 20 m3/km)

km

1517,4308

0,00

22

2.304

grediranje in valjanje brez
dobave jalov

km

1036,0390

0,00

22

2.305

gramoziranje makad.vozišč 2×
letno

km

586,0422

0,00

22

UREJANJE BANKIN
1.502

popravilo bankin - ročno

m1

1,2245

0,00

22

1.503

cestar

ura

13,6046

0,00

22

2.302

Tampon

m3

26,2654

0,00

22

V času opravljanja vzdrževalnih del morajo delavci uporabljati varovalno delovno
opremo(odsevni jopiči) in postaviti primerno signalizacijo.

POŠKODBE V ČASU LETNEGA VZDRŽEVANJA
Vse poškodbe, nastale zaradi stanja cest glede prometne varnosti je potrebno prijaviti
izvajalcu letnega vzdrževanja v najkasneje v treh dneh od nastanka dogodka. O dogodku
je potrebno sestaviti poročilo, priloge naj vsebujejo tudi policijski zapisnik in zdravniški
izvid, v kolikor je bil opravljen. V kolikor prijava ni narejena v roku, oškodovanec ni
upravičen do povračila škode.
Vse poškodbe povzročene s strani Gradbeništva Prestor d.o.o. so zavarovane pri
zavarovalnici Triglav d.d., kamor mora oškodovanec prijaviti škodni primer za povrnitev
škode.
RAZPOLOŽLJIVA STROJNA OPREMA
GRADBENIŠTVO PRESTOR, d.o.o.
- Multicar, prikolica
- Fendt 313 z metlo
- Cat 216-mali nakladalec
- Cat 428 – veliki nakladalec
- Man 33/48
- Man 15/224
- Yannmar vio 17
- Yanmar vio 75
- Ostala manjša oprema( rezalka za asfalt, freza, nabijalci, ročna orodja)

Vodja programa:

Boštjan Prestor, dipl.oec., ing.gr.

Direktor

Boštjan Prestor.

