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Predstavitev izvajanja javne službe vzdrževanja občinskih
cest
Letni in zimski obseg vzdrževanja občinskih cest ter način organizacije javne službe sta
pogojena s sredstvi, ki jih za to področje nameni občina s svojim proračunom, predvsem
zimski pa je odvisen tudi 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
2017
2018
Ceste - zimska služba 297.579,70 212.868,87 286.875,94 164.646,07 200.651,17 222.900,20

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)
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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 v preteklih letih s sredstvi koncesionarja izvedeni sklopi:
- Seliška ulica
- Koritno-Polica
- Bodešče-Peči
- Odsek Ceste gorenjskega odreda
Delno so bili s sredstvi koncesionarja izvedeni sklopi:
- Del Cankarjeve ceste (3. faza zaključena)
- del Razglede ulice (vključno Aljaževa in Prisojna ulica)
- del Kolodvorske ceste (izvedba pločnika)
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.
V letu 2018 občina ni zagotovila sofinanciranja sočasne izgradnje druge komunalne
infrastrukture na zgoraj navedenih odsekih, zato se program investicij s sredstvi koncesionarja
ni izvajal.
Je pa občina v letu 2018 izvedla naslednje investicije:
-

Podklanec – Zgornja vas - preplastitev
Stari Betin - preplastitev
Rečiška – veja Avšič- asfaltiranje
Gorenjska cesta v Ribnem- asfalitiranje
Levstikova cesta- preplastitev
preplastitev Prešernove ceste mimo Astorie
Mladinska cesta – mimo zdravstvenega doma- preplastitev
Ulica Matije Čopa- asfaltiranje
Savska cesta Ribno- preplastitev
Jamova ulica- rekonstrukcija
Izgradnja pločnika pri Športni dvorani Bled
Izgradnje Severne razbremenilne ceste na Bledu
Priključek Koritno – Lisice
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-

Prometne ureditve s talnimi označbami
ZN Seliše 2. faza
Ureditev Jezerske promenade
Poljska pot

Projekti občine trenutno v gradnji (2018/19):
o
o
o

ulica Pod skalo
Partizanska cesta – veja Kos
Ureditev skupnega prometnega prostora Veslaška promenada

Predstavitev večjih investicijskih namer občine za obdobje
2019-2021 na področju cestne infrastrukture:
-

predvidene investicije na področju cestne infrastrukture
o 2019:
 preplastitev Veslaške promenade od Veslaškega centra do Prešernovega
spomenika
 asfaltiranje ceste v Dobje (KS Zasip)
 fino asfaltiranje Partizanska cesta – veja Kos
 dokončanje ureditve pešpoti Pod skalo
 ureditev Partizanske ceste (odsek SRC – Hrastova) v sklopu ureditve
komunalne infrastrukture
 preplastitev ceste Mlino – Vila Bled s priključkom na Cesto gorenjskega
odreda
 izgradnja kolesarska poti Mačkovec – Bohinjska Bela
 Koroška cesta
o

2020 in dalje:
 preplastitev od kampa mimo železniške postaje
 preplastitev skozi Sebenje sočasno s polaganjem elektro daljnovoda v
cevi
 asfaltiranje ceste na območju Selo – spodnja vas
 asfaltiranje ceste Za gradom – Mala Zaka v sklopu gradnje fekalne
kanalizacije
 Blejska cesta – pločnik
 Preplastitev ceste Velika Zaka – železniška postaja
 Izgradnja novega mostu Piškovica
 Nadaljevanje Kolodvorske ceste
 Asfaltiranje cest na območju naselja Dobe v sklopu ureditve komunalne
infrastrukture
 Izgradnja cestne in komunalne infrastrukture na območju ZN Koritno
 Nadaljevanje asfaltiranje ceste Bohinjska Bela – Slamniki
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-

projekti po koncesijski pogodbi s sredstvi koncesionarja, ko bo občina zagotovila
sredstva za ureditev ostale infrastrukture v cestnem telesu:
o nadaljevanje Razglede ulice (2019/20)
o nadaljevanje Cankarjeve ceste (2020)
o Izletniška cesta (2020/21)
o nadaljevanje Kolodvorske ceste (2020/21)

-

drugi srednjeročni projekti občine s poudarkom na obnovi cest:
o rekonstrukcija ceste skozi Ledino do Muž
o prenova ceste skozi Stagne
o gradnja Južne razbremenilne ceste
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OBČINA BLED

PROGRAM LETNEGA IN ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA
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Kranj, december 2018
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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 makadamskih 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.
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: 0,8372 EUR/uro.
3.205/1

Dežurstvo delavcev

ura

0,8372
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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

208,2543

km

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

8

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.
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Infrastruktura Bled d.o.o.

Občina Bled

Gradbeništvo Prestor d.o.o.

OBČINA BLED

PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE NA OBČINSKIH
CESTAH, JAVNIH POTEH IN JAVNIH
POVRŠINAH
2018 – 2019

December 2018
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-2ORGANIZACIJA ZIMSKE SLUŽBE
Zimska služba je dejavnost, ki skrbi za prevoznost cest in javnih poti ob sneženju in
poledici, ter za prehodnost javnih površin v občini Bled. Za izvajanje te službe je
zadolženo podjetje Gradbeništvo Prestor d.o.o. in Infrastruktura Bled d.o.o. s svojimi
delavci in podizvajalci. Gradbeništvo Prestor ima sklenjeno koncesijsko pogodbo o
upravljanju in vzdrževanju občinskih cest, Infrastruktura Bled d.o.o. izvaja
vzdrževanje javnih površin na podlagi Odloka o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Bled.
Pogodbeni podizvajalci obeh nosilcev so odgovorni za pravilno in dosledno izvajanje
zimske službe. Neposredno so podrejeni organizatorju izvajanja zimske službe.
Zimska služba zajema sledeče dejavnosti:
 Priprava zimske mehanizacije,
 Postavitev in vzdrževanje snežnih kolov,
 Priprava deponij,
 Kontrolni pregledi cestišča,
 Strojno pluženje cest in pločnikov,
 Suho in mokro posipanje cest, proti poledici,
 Ročno čiščenje stopnišč, javnih parkirišč, prehodov, mostov ter čiščenje
cestnih požiralnikov,
 Odvoz snega iz javnih površin po prenehanju sneženja,
 Pospravilo in čiščenje deponij,
 Pospravljanje snežnih kolov,
 Čiščenje, remont in konzerviranje zimske mehanizacije.
Glede na obseg del in intenziteto rednega vzdrževanja za zagotovitev prevoznosti
cest v zimskem času so posamezne ceste, javne površine ali cestni odseki razvrščeni
v prednostne razrede, glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografskoklimatske razmere in krajevne potrebe.
Prioritete pluženja in posipanja:
 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,
 Javna parkirišča in parkirišča okoli kulturnih in gasilskih domov, stavba
Občine
 Parkirišča pri pokopališčih ter pokopališča, odvoz snega iz javnih
površin, čiščenje EKO otokov, kolesarske poti,
 Parkovne in sprehajalne poti.
Zimska služba zajema tudi pripravljenost na domu za delavce Gradbeništva Prestor
d.o.o. in Infrastrukture Bled d.o.o. ter podizvajalce, v primeru močnejšega sneženja
pa tudi dežurstvo na sedežu podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. na Rečiški 2 na
Bledu.
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-3Seznam delavcev v stalni pripravljenosti od 15.11.2018 do 15.3.2019:
Delavci Gradbeništvo Prestor d.o.o.:
- za koordinacijo:
Iztok Kern
100%
- delavci:
Tomaž Močnik
100%
Husein Karić
50%
Tehvid Selimović 50%
Teofik Selimović
50%
Čelebić Samir
50%
Mustafa Krasniqui 50%
Berdi Krasniqui
33%
Afrim Krasniqui
33%
Delavec Klemen
33%
- podizvajalci -

Janko Žmitek
Miha Klinar

Bernard Marjan
Markelj Matej
Delavci Infrastrukture Bled d.o.o.
- za koordinacijo:
Korošec Štefan
100%
- delavci:
Vražič Zlatko
Lukanc Klemen
Heberle Rajko
Reš Janko
Pavlič Urban
50%
Šimnic Timotej
50%
Kapus Marko
Kunšič Blaž
50%
Mežan Rok
33%
Smolej Ivan
33%
Soklič Tilen
33%
Bernard Davorin
33%
Sopotnik Primož
33%
Tomaž Maselj

50%
50%
50%
50%
50%

33%

- podizvajalci Tomaž Heberle
Toni Slivnik
Posipanje se prične ob poledici ali pričetku sneženja, ko se sneg začne oprijemati
cestišča. Pluženje se prične ob 10 cm snega na cestišču za glavne prometnice, vse
druge stranske ceste in parkirišča pa po tem, ko pade 15 cm snega. Kontrolni
pregled cestišča vrši vozilo Gradbeništva Prestor d.o.o. ali Infrastrukture Bled d.o.o.
dnevno ob verjetnosti nastanka poledice.
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-4PRIPRAVLJENOST

Pripravljenost delavcev v zimski službi:
Strošek delavcev Gradbeništva Prestor d.o.o. in Infrastrukture Bled 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 delavca znaša: 0,8372 EUR/uro.
Pripravljenost/dežurstvo voznika v zimski službi:

Glede na to, da je območje Občine Bled razdeljeno na 6 področij, bo na vsakem
področju po en voznik v stalni pripravljenosti, in sicer;
3.202
3.203

Gradbeništvo Prestor (Bled, Dobe, Ribno)
Klinar Mihael (Zasip, Rečica)
Bernard Marjan (Koritno)
Žmitek Janko (območje KS Bohinjska Bela)
Markelj Matej (Selo, Mlino)
Infrastruktura Bled d.o.o (center Bled)
pripravljenost voznika v zimski
službi
dežurstvo voznika v zimski
službi

ur

2,3546

ur

2,3546

Pripravljenost se obračunava v zimskem času med 15. novembrom in 15. marcem.
15. november
December
Januar
Februar
Marec

15
31
31
28
15

dni
dni
dni
dni
dni

Skupaj: 120 dni x 24 ur x 6 izvajalcev = 17.280 ur x 2,3546 EUR = 40.687,488 EUR
Pripravljenost se obračunava vsak dan po 24 ur, razen v času, ko dejansko
opravljamo zimsko službo!
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-5POSTAVITEV SNEŽNIH KOLOV

Snežni koli se postavijo na samem začetku zimske sezone predvsem v delih cestišč za
označevanje roba cestišča. Postavljajo se med naselji, tam kjer ni robnih elementov,
ki bi označevali rob ceste. Postavitve, pregledi, prevozi se bodo obračunavali po
naslednjih postavkah:
3.102

postavitev kolov:
- cestar
- preglednik

2.

ur

140,00

12,558

ur

50,00

14,6511

- IVECO
nabava in postavitev novih
kolov

ur

40,00

14,1278

kom

250,00

2,1977

Voznik

€/h

1

13,6046

KONTROLNI PREGLED CESTIŠČA (Multicar, Unimog)

Kontrolni pregledi cestišča se vršijo dnevno ob verjetnosti nastanka poledice. Vozilo
Gradbeništva Prestor d.o.o. oz. Infrastrukture Bled d.o.o. bo izvajalo preventivni
obhod kritičnih mest dnevno od 4 -7 h zjutraj. Kontrolni pregled vozišča se bo
obračunal mesečno po 78,4878 EUR/h. V kolikor se ne posipa mokro, je cena
54,4182 EUR/h.
Predvidoma bo preventivni dnevni obhod v Občini Bled trajal 3 ure.
SLEDENJE VOZIL

Na območju Občine Bled zimsko službo opravljajo lastna vozila Gradbeništva Prestor
d.o.o. (multicar), Infrastrukture Bled d.o.o. (Unimog, Merlo, Muvo, traktor Fendt,
Traktor Carraro) in 6 podizvajalcev. Na omenjena vozila se v letošnji zimski sezoni ne
bodo vgrajevalo sistema za sledenje vozil, ampak se bo s pomočjo natančne
koordinacije s strani koordinatorja koncesionarja vodil dnevnik o opravljenih delih v
zimski službi.
POŠKODBE V ČASU ZIMSKE SLUŽBE
Vse poškodbe, nastale zaradi pluženja, posipanja oz. poledenelega cestišča je
potrebno prijaviti izvajalcu zimske službe skladno z obligacijskim zakonikom. 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., poškodbe s strani Infrastrukture Bled d.o.o. pa preko
zavarovalnice Generali, kamor mora oškodovanec prijaviti škodni primer za povrnitev
škode.
Vsak podizvajalec sam odgovarja odškodninsko in kazensko za pravilno in
pravočasno pluženje in posipanje. Za škodo povzročeno s strani podizvajalcev v času
zimske službe Gradbeništvo Prestor d.o.o. in Infrastruktura Bled d.o.o ne
odgovarjata.
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-6OPERATIVNI PROGRAM ORGANIZACIJE ZIMSKE SLUŽBE GRADBENIŠTVA
PRESTOR d.o.o.
PLUŽENJE in POSIPANJE
Multicar, umimog, Traktor
Gradbeništvo Prestor, Markelj
Občina Bled
Bodešče zgoraj,
Levstikova cesta,
Planinska cesta,
Zagoriška cesta,
Alpska cesta (med bloki),
Cankarjeva cesta,
Jelovška cesta,
Ribno, Gorenjska ulica,
Ribno, Izletniška ulica,
Ribno, Partizanska ulica,
Ribno, Pungart,
Ribno, Savska cesta,
Ribno, Selska ulica,
Ribno, Šolska ulica,
Ribno, Triglavska ulica,
Ribno, Ulica I. grupe odredov,
Ribno, V Dobje,
Ribno, Za Pižem,
Parkirišče pokopališče Ribno,
Mačkovec do čistilne naprave,
Kulturni dom Ribno,
Gasilski dom Ribno,
Gasilski dom Mlino
Povezava Ribno – Koritno.
Multicar
Občina Bled

Gradbeništvo Prestor
Črtomirova ulica, delno,
Naselje Jaka Bernarda,
Koritenska 1. odcep.

Traktor 135 KM
Občina Bled

Gradbeništvo Prestor
Kajuhova,
Za Potokom,

Gozdarska,
Ulica Matije Čopa,
Kumerdejeva ulica,
Gradnikova cesta,
Rožna ulica,
Gregorčičeva cesta,
Finžgarjeva cesta,
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-7Šibenik,
Poljska pot,
Trubarjeva cesta,
Mladinska cesta,
Za zdravstvenim domom.
Traktor 135 KM
Občina Bled

Traktor plug
Občina Bled
Na plani,

Selska cesta,

Gradbeništvo Prestor, Bernard
Za Pecovco,
Na Rebri,
Industrijska cona Lisice,
Koritenska cesta – Okoli blokov,
Koritno,
Stari Betin.
Gradbeništvo Prestor, Markelj
Savska cesta,
Cesta Gorenjskega odreda,
Prežihova cesta,
Pod kozarco,
Selo,
Na Jasi,
Gasilski dom Mlino,
Bled, Mlino, Selo, Ribno,
Bodešče – do table Radovljica
Črtomirova ulica
Mladinska ulica.

Traktor
Občina Bled

Žmitek Janko s.p.
Kupljenik,
Obrne,
Boh. Bela – spodnja vas,
Boh. Bela – zgornja vas,
Slamniki,
Pločniki Bohinjska Bela,
Parkirišče pokopališče Bohinjska Bela,
Kulturni dom Bohinjska Bela
Bohinjska Bela – Obrne.
Traktor
Občina Bled

Klinar Miha
Zasip, Muže,
Zasip, Ledina,
Zasip, Stagne,
Zasip, Rebr,
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-8Zasip, Hom,
Zasip, Dobje,
Zasip, Dolina
Zasip, Pod hribom,
Partizanska ulica,
Jermanka,
Prečna,
Sebenjska,
Hrastova,
Kulturni dom Zasip,
Gasilski dom Zasip
Bled – Piškovca,
Cesta v Vintgar,
Sebenje,
Pločnik Gmajna – Podhom
Pločnik Gmajna – Zasip.
Traktor
Občina Bled

Klinar Miha
Jamova,
Valvazorjeva,
Triglavska,
Koroška,
Razgledna,
Aljaževa,
Prisojna,
Kolodvorska – odcep Jensterle
Za gradom.
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-9OPERATIVNI
PROGRAM
INFRASTRUKTURE BLED d.o.o.

ORGANIZACIJE

ZIMSKE

SLUŽBE

PLUŽENJE
Unimog
Občina Bled

Infrastruktura Bled d.o.o. (Vražič, Lukanc)
Cesta svobode (od križišča s Prešernovo do hotela Park)
Avtobusna postaja Bled
Festivalna dvorana Bled
Cesta svobode (od izvoščkov do hotela Krim)
Odcep Prešernova do občine
IEDC do TVD partizan
Veslaška promenada od C. svobode do Velike Zake

Opomba: Na Veslaški promenadi se pluži samo 2 m od jezerskega roba asfalta in odriva ali freza sneg
na zgornjo stran ceste, kjer bo po navodilih Občine urejena tudi zasnežena tekaška steza.

Ulica Pod skalo do Bogatina
Grajska od križišča Prešernova do Blejskega gradu
Odcep vila Pristava / OGP / bloki

Kolodvorska cesta
Župančičeva cesta
Kidričeva cesta
Parkirišče Promenada
Parkirišče Zdraviliški park
Parkirišče nasproti Blegaša
Parkirišča nad TPC-jem
Trgovski center do konca parkirišč
Ulica za hotelom Trst (Želeška)
Parkirišče Mala Zaka
odcep Košir na Kolodvorski
Cesta za gradom mimo ribogojnice do Zupančičeve
Parkirišče Blejski grad
Parkirišče glavna AP
Muvo
Občina Bled
Pločnik Cankarjeva
Pločnik ob Seliški cesti
Parkirišče Šmon
Olimpijski trg

Infrastruktura (Pavlič, Šimnic)
Steza od Prešernovega spomenika do Grajskega kopališča
Bledec, Grajska, Riklijeva
Kolesarska steza od Rečiške 2 do Prešernove

Grič
Pločnik Prešernova
Pločnik Ljubljanska

Pločnik nasproti ŠD
Steze in pločniki okoli jezera
Kolesarski most v Betinu
Pločniki severna obvoznica
-9-

- 10 Pločnik stari Betin do kolesarskega mosta
Merlo
Občina Bled

Infrastruktura (Heberle, Reš)
Parkirišče pred Infrastrukturo Bled d.o.o.,
Parkirišče nasproti Infrastrukture Bled d.o.o.
Parkirišče Občina Bled

Centralno parkirišče
Parkirišče Vrtec
Parkirišče pod Krimom
Parkirišče ŠD in nasproti ŠD
odcep Černe na Župančičevi
Parkirišče v Mali Zaki (tenis igrišče)
Parkirišče ob Ribenski cesti
Traktor Fendt
Infrastruktura (Kapus, Kunšič)
Občina Bled
Parkirišče Blejski grad
Parkirišče Vrtec
Parkirišče pod Krimom
Parkirišče ŠD in nasproti ŠD
Parkirišče nasproti pokopališča Bled
Parkirišče pokopališča Bled
Zdravstveni dom Bled
Carraro
Občina Bled

Infrastruktura (Smolej, Mežan)
Parki
Pločnik Ljubljanska
Pločniki Koritenska, Alpska in Ribenska

Pločnik Kajuhova
Pločnik Šmon
Dvorišče pred Občino Bled
Steze in pločniki okoli jezera
Pločnik do konca naselja Gmajna
Pločnik Cesta v Vintgar
Steza ob obali jezera (po hotelom Park)
Mlino (pločnik od Penzion Mlino -Vila Bled, pod Vilo Bled)
Steza Njivice do mostovža
Snežna freza Loncin
Občina Bled
Jarški bloki (pešpoti)

Infrastruktura Bled (Soklič, Bernard)
Avtobusna postaja Union
Pločnik pod TPC Bled
Pločnik ob Prešernovi cesti (ozki del)
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- 11 Snežna freza Yamaha Infrastruktura Bled (Sopotnik, Maselj)
Občina Bled
Okolica ŠD in Občine Bled
Steza od žel. postaje do Male Zake
Steza cerkev – GK
Steza pod gradom
Steza Mlino
Steza Njivice
Traktor
Občina Bled
Pod Stražo (delno)
Parkirišče pod Stražo

Heberle Tomaž
Parkirišče TPC
Parkirišče Vezenine (Mercator)
Mercator Ljubljanska 13a Bled
Mercator Mlinska 1 Bled
Mercator Mak
Mercator center
Mercator Ribenska

Bob cat
Toni Slivnik
Občina Bled
Kolodvorska pločnik (do Hlapona)
Pločnik Zupančičeva
Avtobusne postaje na Rečici
Gasilski dom Rečica
Pločnik AP Kolodvorska – AP Lip Bled
POSIPANJE
Unimog – mokro posipanje Infrastruktura (Vražič, Lukanc)
Občina Bled
Cesta svobode (od križišča s Prešernovo do hotela Park)
Avtobusna postaja Bled
Festivalna dvorana Bled
Cesta svobode (od izvoščkov do hotela Krim)
Odcep Prešernova do občine
IEDC do TVD partizan
Veslaška promenada od C. svobode do Velike Zake
Cesta za gradom mimo ribogojnice do Zupančičeve
Ulica Pod skalo do Bogatina
Trgovski center do konca parkirišč
Parkirišča nad TPC-jem
Ulica za hotelom Trst,(Želeška)
Parkirišče pred Infrastrukturo Bled d.o.o.
Kolesarska steza od Rečiške 2 do Prešernove
Parkirišče Blejski grad
Parkirišče Promenada
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- 12 Parkirišče Zdraviliški park
Parkirišče nasproti Blegaša
Centralno parkirišče
Parkirišče glavna AP
Parkirišče Mala Zaka
Kolodvorska cesta
Zupančičeva cesta
Promenada od fijakarjev do Park hotela
Pločnik Zupančičeva
Avtobusne postaje na Rečici
Gasilski dom Rečica
Pločnik AP Kolodvorska – AP Lip Bled
Elmont Bled
Odcep vila Pristava / OGP / bloki
TPC – parkirišče
TPC Mercator
Pošta Bled
Mercator Mlinska 1 Bled
Pod Stražo (delno)
Pod Stražo – parkirišče in cesta od parkirišča do vile Pod Stražo 1
Vila Jelovica
Blejski grad
Traktor Fendt
Občina Bled

Infrastruktura (Heberle, Reš)
Parkirišče Vrtec (pesek)
Blejski grad
Odcep vila Pristava / OGP / bloki
Parkirišče Alpski bloki
TPC – parkirišče
TPC Mercator
Pošta Bled
Mercator Cash and carry
Mercator Ljubljanska 13a Bled
Mercator Mlinska 1 Bled
Mercator MAK
Mercator Center
Parkirišče Perftech Lisice
Pod Stražo (delno)
Zdravstveni dom Bled
Parkirišče pred Infrastrukturo Bled d.o.o.
Parkirišče Občina Bled
Parkirišče pod Krimom
Parkirišče ŠD in nasproti ŠD
Parkirišče pokopališča Bled
Parkirišče nasproti pokopališča Bled

- 12 -

- 13 Muvo – mokro posipanje
Infrastruktura (Pavlič, Šimnic)
Občina Bled
Občina Bled
pločnik in kolesarska Seliška cesta
Steza od Prešernovega spomenika do Grajskega kopališča
Grajska od križišča Prešernova do blejskega gradu
Pločnik Stari Betin do kolesarskega mosta
Kolesarska steza od Rečiške 2 do Prešernove
Parkirišče Šmon
Bledec (Riklijeva, Grajska)
Kolodvorska pločnik (do Hlapona)
Parkirišče nasproti Infrastrukture Bled d.o.o.
Parkirišče Mercator
Parkirišče Mercator Ribenska
Parkirišče ob Ribenski cesti
Grič
Pločnik Prešernova
Pločnik Ljubljanska
Pločnik Seliška
Pločnik Šmon
Pločnik Cankerjeva
Pločnik nasproti ŠD
Steze in pločniki okoli jezera
Kolesarski most v Betinu
Carraro – mokro posipanje Infrastruktura Bled d.o.o. (Smolej, Mežan)
Občina Bled
Parki
Pločnik Ljubljanska
Pločniki Koritenska, Alpska in Ribenska
Pločnik Kajuhova
Dostopne poti Alpski bloki
Dvorišče pred Občino Bled
Steze in pločniki okoli jezera
Pločnik do konca naselja Gmajna
Pločnik Cesta v Vintgar
Pločniki Seliše/ Mercator
Pločnik AP Kolodvorska – AP Lip Bled
Nakladanje in odvoz snega izvajata koncesionar Gradbeništvo Prestor in
Infrastruktura Bled d.o.o. s svojimi vozili ter po potrebi s podizvajalci.
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- 14 RAZPOLOŽLJIVA STROJNA OPREMA PO IZVAJALCU
GRADBENIŠTVO PRESTOR, d.o.o.
-

Multicar, avtomatski posipalec, plug 2x
Traktor Fendt 138 KS, plug, avtomatski posipalec + mokri posip, freza
Cat 216-plug,mali nakladalec
Volvo – plug, nakladalec
Cat 428 – veliki nakladalec,plug
Man 18/413 – odvoz
Man 33/480 – odvoz
Man 15/224 – odvoz
Man 8/224 – odvoz

Klinar Mihael
-

John Deere, 135 KS, avtomatski posipalec, mokro posipanje, plug
Ferguson 105 KS, navadni posipalec, plug
Valtra 105 KS, plug

Gramoz Konc d.o.o.
-

Traktor Class 140 ks, avtomatski posipalec, plug
Traktor Class 140 ks, avtomatski posipalec, plug
Traktor Class 115 KS, navadni posipalec, plug

Žmitek Janko
-

John Deere 63/30, 120 KS
John Deere 5100 R, 100 KS

INFRASTRUKTURA BLED d.o.o. s podizvajalci
-

Unimog
Merlo
Traktor Fendt
Traktor Carraro
Snežna freza Yamaha
Snežna freza (Loncin)
Traktor
John Deere
Bob cat
MB, Isuzu, Maxity, Citroen

–
–
–
–
–
–
–
–
–

plug, posipalec, mokro posipanje, rolba
plug, nakladač
plug, posipalec, nakladač, odvoz snega
plug, mokro posipanje, rolba
rolba
rolba
plug, nakladač, odvoz snega
plug, rolba
odvoz snega
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- 15 CENIK POSIPNIH MATERIALOV – GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o.
POSIPNI MATERIAL

3.208

mešanica soli in peska

m3

1,00

93,3168

drobljenec 2-4mm ali 4-8

m3

1,00

38,3020

Sol

t

1,00

129,7665

MGCl2 – tekočina

l

1,00

0,3872

ura

1,00

nakladač s strojnikom

33,4881

Nakladanje se obračuna glede na dejansko opravljene ure v skladišču materialov.
CENIK STROJNE OPREME - GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o.
PLUŽENJE
unimog s plugom
unimog 900 s plugom (
MULTICAR)
traktor nad 90 KS s
plugom do 100 ks
traktor nad 90 KS s
plugom do 105 ks
traktor nad 105 KS s
plugom do 135 ks
traktor nad 135 KS s
plugom
Traktor nad 135 KS s
snežno frezo ( ni v
ponudbi)

ura

1,00

43,9532

ura

1,00

39,9765

ura

1,00

29,1975

ura

1,00

35,4765

ura

1,00

38,6160

ura

1,00

40,7090

ura

1,00

ura

1,00

40,8137

ura

1,00

39,9579

ura

1,00

35,0579

traktor nad 90 KS z
navadnim posipalcem do
105 ks

ura

1,00

34,1030

traktor nad 90 KS z
avtomatskim posipalcem
do 105 ks

ura

1,00

36,5230

ura

1,00

39,6625

ura

1,00

40,7090

52,5000

POSIPANJE
unimog z avtomatskim
posipalcem
unimog 900 z
avtomatskim posipalcem (
MULTICAR) ni v ponudbi
traktor nad 90 KS s
plugom do 100 ks

traktor nad 105 KS z
avtomatskim posipalcem
do 135 ks
traktor nad 135 KS z
avtomatskim posipalcem
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PLUŽENJE IN POSIPANJE
unimog z avtomatskim
posipalcem in plugom

ura

1,00

53,3717

unimog 900 z
avtomatskim posipalcem (
MULTICAR) ni v ponudbi

ura

1,00

50,3368

traktor nad 90 KS z
navadnim posipalcem do
105 ks in plugom

ura

1,00

38,1974

traktor nad 90 KS z
avtomatskim posipalcem
do 105 ks in plugom

ura

1,00

40,7090

traktor nad 105 KS z
avtomatskim posipalcem
do 135 ks in plugom

ura

1,00

41,7555

traktor nad 135 KS z
avtomatskim posipalcem
in plugom

ura

1,00

44,8950

OPREMA ZA ODVOZ SNEGA

nakladač s strojnikom
Vozilo MAN z voznikom do
12 ton

ura

1,00

33,4881

ura

1,00

36,6276

Vozilo MAN z voznikom
do 15 ton

ura

1,00

47,0927

Vozilo MAN z voznikom
do 18 ton

ura

1,00

52,3252

Vozilo MAN z voznikom
do 33 ton

ura

1,00

63,8367

CENIK ZIMSKE SLUŽBE – INFRASTRUKTURA Bled d.o.o.
STROJNE URE
UNIMOG

MERLO

TRAKTOR

MUVO
TRAKTOR CARRARO

plug
mokro pos.
rolba
plug
posipalec
nakladač
plug, posipalec
nakladač
odvoz snega
plug, mokro pos.
plug
mokro pos.
rolba
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€ / URO
53,3717
65,0000
58,0000
40,7090
40,7090
33,4881
38,6160
33,4881
33,4881
45,0000
35,4765
40,2900
36,6000

- 17 SNEŽNA FREZA
BOB CAT
MAXITY, CITROEN
MB, ISUZU
DELAVEC

rolba
plug
rolba
odvoz snega
odvoz snega
ročno čiščenje
gozdarski sekač
odmet snega z višine

MATERIAL ZA POSIPANJE
MEŠANICA
SOL
PESEK
TEKOČINA
NAKLADAČ

pesek/kamena
sol
kamena sol
2-4 mm/ 4-8
mm
MGCl

31,4000
35,4765
36,6000
25,0000
36,6276
15,0000
25,0000
20,0000
€

m3
kg

93,3168
0,1298

m3
l
h

38,3020
0,3872
33,4881

DDV ni vključen v ceno strojnih ur oz. posipnih materialov.

Vodja programa:
Štefan Korošec, univ.dipl.org.

Infrastruktura Bled d.o.o.
Direktor: mag. Janez Resman

Vodja programa:
Jure Prestor, mag. inž. grad.
Gradbeništvo Prestor d.o.o.

Direktor:
mag. Boštjan Prestor., inž.grad.
Gradbeništvo Prestor d.o.o.
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