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1 UVOD 

Podjetje Gradbeništvo Prestor, d. o. o., Cesta na Rupo 85, 4000 Kranj je dne 21.06.2013 

sklenilo Koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanje 

občinskih cest na območju Občine Bled. 

S to pogodbo je koncendent podelil koncesionarju izključno pravico in dolžnost opravljanja 

gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest, vzdrževanja prometne signalizacije 

in prometne opreme in semaforskega sistema, vzdrževanja cestnih naprav in ureditev na 

območju Občine Bled. 

Koncesijska pogodba zajema tudi obveznost koncesionarja, da izvaja letno vzdrževanje 

na javnih cestah. 

 

 



LETNO VZDRŽEVANJE CEST V OBČINI BLED ZA OBDOBJE 2021 

 

3 

 

2 ZAKONSKA OSNOVA ZA IZVAJANJE LETNEGA VZDRŽEVANJA CEST 

2.1 Zakon o cestah 

Veljavni Zakon o cestah v 16. členu navaja: 

- redno vzdrževanje javnih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega 

vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in 

prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter 

vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem 

besedilu: redno vzdrževanje javnih cest), 

- minister, pristojen za promet, predpiše vrsto in način izvedbe rednih vzdrževalnih 

del na javnih cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih cest, 

- način izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja državnih cest določi 

vlada, občinskih cest pa občina. 

 

2.2 Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest 

Ta pravilnik določa vrste in način izvedbe rednih vzdrževalnih del na javnih cestah - redno 

vzdrževanje cest in potrebni nivo rednega vzdrževanja cest. 

Javne ceste se vzdržujejo tako, da: 

- se ohranijo njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti, 

- se okolje v največji možni meri zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa. 

Redno vzdrževanje cest se opravlja vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih 

tehnologij in mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci rednega vzdrževanja 

cest. Strokovni nadzor nad rednim vzdrževanjem cest zagotavlja upravljavec cest. 

Redno vzdrževanje ceste se začne po predaji ceste ali njenega posameznega dela v 

promet. 

Redno vzdrževanje cest se praviloma opravlja v času najprimernejših vremenskih, 

prometnih in drugih razmer za opravljanje teh del. Območje, kjer se opravlja redno 

vzdrževanje ceste, izvajalec rednega vzdrževanja ceste označi in zavaruje s predpisano 

prometno signalizacijo in prometno opremo v skladu s pravilnikom, ki ureja zapore na 

cestah, tako da je zagotovljena varnost prometa in delavcev pri opravljanju del. Začasno 

prometno ureditev izvajalec rednega vzdrževanja ceste odstrani takoj, ko ni več potrebna. 

Upravljavec cest enkrat letno izdela poročilo o stanju cest s podatki o posameznih delih 

rednega vzdrževanja cest. Ti podatki so podlaga za izdelavo letnega plana rednega 

vzdrževanja cest, v katerem so določena potrebna finančna sredstva za izvajanje rednega 

vzdrževanja cest za naslednje leto. 

Dela rednega vzdrževanja cest, ki so potrebna za zagotavljanje varnega prometa in 

ohranitev dobrega stanja cest so določena v pravilniku. Dela so razvrščena v prednostne 

razrede glede na kategorijo ceste in pomembnost opravila. 

Finančna sredstva za redno vzdrževanje cest se razporedijo tako, da se za neodložljiva dela 

v prvem prednostnem razredu zagotovijo vsa potrebna finančna sredstva. Za dela v drugem 

in tretjem prednostnem razredu se izdela program glede na preostala razpoložljiva finančna 

sredstva. 
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Upravljavec cest organizira zbiranje podatkov o stanju in prevoznosti cest ter o tem 

obvešča javnost. Če se zaradi vremenskih razmer, rednega vzdrževanja ceste, naravnih ali 

prometnih nesreč ter drugih izrednih dogodkov na cesti ali ob njej spremenijo pogoji za 

odvijanje prometa, upravljavec ceste zagotovi sprotno obveščanje javnosti. 

Redno vzdrževanje cest se opravlja v skladu z izvedbenim programom rednega 

vzdrževanja cest, ki ga ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev pripravi izvajalec 

rednega vzdrževanja ceste in ga predloži v potrditev upravljavcu cest. 

Izvajalec rednega vzdrževanja ceste pripravi za vsak koledarski mesec mesečni izvedbeni 

program rednega vzdrževanja cest, v katerem so določeni posamezni ukrepi na cestah za 

naslednji mesec. Mesečni izvedbeni program rednega vzdrževanja cest potrdi upravljavec 

cest. 

Z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest se določijo obdobja in razpored 

opravljanja posameznih del, tehnološki postopki, roki izvedbe ter drugi pogoji za 

opravljanje rednega vzdrževanja cest (npr. vrsta del, strojno ali ročno delo, vrsta strojev za 

izvajanje del, časovno izvajanje del). 

Redno vzdrževanje cest se opravlja v skladu z izvedbenim programom rednega 

vzdrževanja cest. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste o svojem delu vodi podatke, iz 

katerih mora biti razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, 

poraba materialov, uporabljena delovna sila in mehanizacija ter druge pomembne podatke. 

Redno vzdrževanje cest se opravlja praviloma v času manjšega obsega prometa in, če je 

mogoče, brez omejitev prometa. 

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest v 7. členu določa opravljanje nadzora nad 

stanjem cest, in sicer: 

- Nadzor nad stanjem cest zagotavljata upravljavec cest s pregledi cest in izvajalec 

rednega vzdrževanja ceste s pregledniško službo. Upravljavec cest zbira podatke, 

ugotovljene s pregledi cest in cestnih objektov, ter vodi podatke o stanju cest in 

cestnih objektov. Ugotovitve s pregledov cest in cestnih objektov so podlaga za 

določanje potrebnih vzdrževalnih ukrepov 

 

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest v 10. členu določa dela rednega vzdrževanja 

cest: 

- pregledniška služba, 

- redno vzdrževanje prometnih površin, 

- redno vzdrževanje cestnih objektov, 

- redno vzdrževanje bankin, 

- redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, 

- redno vzdrževanje brežin in berm, 

- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, 

- redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev, 

- redno vzdrževanje vegetacije, 

- zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste, 

- čiščenje cest, 

- redno vzdrževanje mejnikov, 

- redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin, 
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- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, 

- intervencijski ukrepi in 

- zimska služba. 
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3 ORGANIZACIJA LETNEGA VZDRŽEVANJA CEST 

3.1 Izvedbeni program letne službe 

Izvedbeni program je izdelan skladno s koncesijsko pogodbo in veljavnim pravilnikom o 

rednem vzdrževanju javnih cest. 

 

3.2 Pregledniška služba 

1. Pregledniška služba nadzira vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, 

ter z vizualnim pregledom preverja stanje vseh sestavnih delov ceste. Pregledniška 

služba opravlja tudi manjša vzdrževalna ali zavarovalna dela in meritve na cesti, ki jih 

je mogoče opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi, ki so potrebna za 

izvajanje zimske službe. 

2. Med manjša ali zavarovalna dela na cesti, ki jih opravlja pregledniška služba, spadajo 

zlasti: 

- takojšnje zavarovanje nevarnih mest in ovir na cesti, 

- odstranjevanje predmetov, ki ogrožajo varnost prometa, z vozišča in drugih 

prometnih površin, 

- preprečevanje drsnosti vozišča ob razlitju oljnih tekočin, razsutega tovora, nanosov 

blata, 

- preverjanje in preprečevanje posegov v cestno telo ali varovalni pas, 

- čiščenje sistema za odvodnjavanje, če bi zastajajoča voda ogrožala cesto ali varnost 

prometa, 

- popravilo in čiščenje vertikalne prometne signalizacije, 

- čiščenje in manjša popravila prometne opreme, 

- obsekovanje in obrezovanje rastlinja za zagotovitev vidnosti prometne signalizacije 

v preglednem polju in pregledni bermi, 

- ravnanje smernikov in stebričkov za zaznamovanje mejnikov, 

- ravnanje in ponovna postavitev zimskih kolov, 

- manjša popravila bankin, 

- ročna košnja v preglednem polju, 

- krpanje udarnih jam, 

- kontrola stanja in vidnosti mejnikov, 

- zagotavljanje prostega profila ceste, 

- nadziranje postavitve in delovanja začasne prometne signalizacije, 

- nadziranje stanja brežin in naprav za zaščito ceste pred padajočim kamenjem, 

- preverjanje stanja in ustreznosti varnostnih in varovalnih ograj, 

- čiščenje območja ceste. 

 

3. Podatke o ugotovitvah s pregledov in o opravljenih delih mora izvajalec rednega 

vzdrževanja ceste zapisovati in hraniti ter jih posredovati upravljavcu cest. 

4. Pregled cest se skladno z veljavnim pravilnikom ter koncesijsko pogodbo opravlja 1 x 

tedensko. 
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5. V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo cesto 

ali promet na njej, je pogostost in obseg pregledov prilagojena razmeram. Pregled se 

opravi takoj, ko to omogočajo vremenske razmere ali ko preneha nevarnost, zaradi 

katere je lahko ogrožena varnost cestnega preglednika.  

6. Pregledniška služba najmanj enkrat na tri mesece vizualno pregleda cestne objekte, pri 

čemer mora pregledati zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, 

funkcionalnost in trajnost cestnega objekta ter varnost prometa (npr. pregled dilatacije, 

naprav za odvodnjavanje, opornih in podpornih konstrukcij). 

7. Pregledniško službo opravljajo cestni pregledniki. Nadzor nad delom pregledniške 

službe opravlja upravljavec cest – Občina Bled. 

 

3.3 Redno vzdrževanje prometnih površin 

1. Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, obsega njihovo 

čiščenje in popravila lokalnih poškodb (npr. krpanje udarnih jam in mrežastih razpok) 

oziroma polaganje asfaltne prevleke preko vozišča in robnih pasov, zalivanje 

posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih in neravnih asfaltnih površin ali 

izdelavo asfaltnih prevlek preko zglajenih površin ter popravila drugih podobnih 

poškodb. 

 

3.4 Redno vzdrževanje bankin 

1. Bankine se vzdržujejo tako, da zagotavljajo bočno stabilnost vozišča, omogočajo 

razpršeno odtekanje vode z vozišča in postavitev prometne signalizacije in prometne 

opreme. 

 

3.5 Redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje 

1. Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno 

mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na 

vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da 

na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno 

regulirano odvajanje vode. 

 

3.6 Redno vzdrževanje brežin in berm 

1. Brežine usekov, zasekov in nasipov ceste se vzdržujejo tako, da sta zagotovljena 

stabilen nagib in oblika, da se na njih utrjuje ali odstranjuje nestabilen material in da se 

ohranjajo obstoječe tehnične in biološke ureditve oziroma zaščite. Redna vzdrževalna 

dela na brežinah in bermah obsegajo zlasti: 

- vzdrževanje vegetacije, 

- utrjevanje in odstranjevanje nestabilnega materiala, 

- čiščenje in širitev površin ter vzdrževanje tehničnih zaščitnih naprav. 
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3.7 Redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme 

1. Redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme obsega čiščenje ter 

dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali 

izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna 

signalizacija in prometna oprema na cestah morata biti redno vzdrževani tako, da so 

zagotovljeni njuna stabilnost, brezhibno delovanje in vidnost ter izpolnjevanje zahtev 

iz pravilnika, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah. 

 

3.8 Redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev 

1. Cestna razsvetljava, naprave in ureditve se vzdržujejo tako, da je zagotovljeno njihovo 

brezhibno delovanje. Vzroke, ki to preprečujejo, je treba nemudoma odpraviti, če to ni 

mogoče, pa izvesti ustrezne začasne rešitve in zavarovalne ukrepe. 

2. Posebne naprave in kontrolni sistemi, ki so vgrajeni v cesto ali cestne objekte in so 

namenjeni urejanju in nadzoru prometa, nadzoru nad stanjem ceste, meritvam, 

obveščanju, pobiranju cestnine, telekomunikacijske naprave, energetski kabli, 

prezračevalne, zaščitne in varnostne naprave ter ureditve in naprave na počivališčih, se 

vzdržujejo v skladu z navodili in predpisi za delovanje teh naprav in tako, da ne 

ogrožajo varnosti prometa. 

 

3.9 Redno vzdrževanje vegetacije 

1. Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacija kosi, obrezuje in seka najmanj v 

takem obsegu, da sta zagotovljena prosti profil ceste in predpisana preglednost, da so 

vidne in dostopne prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne naprave in 

druge ureditve. 

2. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa in druge zasaditve, ki lahko ogrožajo cesto 

ali promet na njej. 

3. Hortikulturne ureditve v območju cestnega sveta državnih cest v naselju, brežine 

cestnega telesa z urejenimi površinami za odvijanje kolesarskega in peš prometa ter 

vegetacijo v profilu traktorske poti vzdržujejo občine. 

 

3.10 Zagotavljanje preglednosti 

1. Pregledno polje se vzdržuje tako, da je zagotovljena preglednost, če to ni mogoče, pa 

tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost. 

 

3.11 Čiščenje cest 

1. Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na 

njihovo funkcionalnost, varnost prometa in varovanje okolja. 
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3.12 Redno vzdrževanje prostega profila ceste 

1. Prosti profil ceste se vzdržuje tako, da vanj ne segajo fizične ovire. Če fizične ovire ni 

mogoče odstraniti, se ovira označi s predpisano prometno signalizacijo in prometno 

opremo. 

 

3.13 Redno vzdrževanje mejnikov 

1. Mejniki posestnih meja upravljavca cest se vzdržujejo tako, da je zagotovljena njihova 

vidnost. 

2. Za stalnost in nepoškodovanost mejnikov skrbita lastnik zemljišča, ki meji na cestni 

svet, in upravljavec ceste. 

 

3.14 Redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin 

1. Redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin za umestitev cestnih naprav, objektov 

in drugih ureditev, namenjenih varnosti, vodenju in nadzoru prometa, vozil ter 

voznikov, zaščiti ceste in cestnega telesa ter zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij 

prometa obsega popravila, obnove, čiščenje in urejenost travnatih in drugih površin ter 

redno vzdrževanje opreme na teh površinah. 

 

3.15 Redno vzdrževanje cestnih objektov 

1. Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu in prostoru okoli cestnega 

objekta pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na 

stabilnost, funkcionalnost in trajnost cestnega objekta ter varnost cestnega prometa. 

2. Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov spada zlasti čiščenje: 

- prometnih površin in prometne opreme na cestnem objektu, 

- prostora neposredno okoli cestnega objekta, 

- ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov cestnega objekta, 

- naprav za odvodnjavanje, 

- naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža cestni objekt ali cestni 

promet, 

- obodnih sten predora, 

- grafitov in drugih napisov. 

- hidroizolacije in odvodnjavanja, 

- izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij. 

 

3.16 Intervencijski ukrepi 

1. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste organizira dežurno službo in delovne skupine za 

izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O izvajanju 

intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj, predvsem v primeru elementarnih dogodkov, 

izvajalec rednega vzdrževanja ceste takoj obvesti upravljavca ceste, če je ogrožen ali 
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oviran cestni promet, pa tudi policijo. 

2. Pri naravnih nesrečah (npr. neurje, poplava, plaz, potres, žled), hudih prometnih 

nesrečah in drugih izrednih dogodkih izvajalec rednega vzdrževanja ceste takoj odpravi 

vzroke (npr. poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen cestni 

promet oziroma zaradi katerih bi lahko prišlo do hujših poškodb ceste in večje 

materialne škode. Če to ni mogoče, izvajalec rednega vzdrževanja ceste označi ovire in 

zavaruje promet s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo, izvede nujne 

ukrepe za zavarovanje ceste in, če okoliščine dopuščajo, vzpostavi prevoznost ceste. 
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4 KADROVSKA ZASEDBA GRADBENIŠTVO PRESTOR d. o. o. 

 

Na področju rednega letnega vzdrževanja cest so v podjetju Gradbeništvo Prestor zadolženi 

naslednji kadri: 

 

Jure Prestor, mag. inž. grad.     051 493 656 

Iztok Kern, gr. teh.      051 665 091 

Tomaž Močnik 

Štefan Močnik 

Tehvid Selimović 

Emsud Kičin 

Čelebić Samir 

Mustafa Krasniqui 

Bedri Krasniqui 

Afrim Krasniqui 

 

 



LETNO VZDRŽEVANJE CEST V OBČINI BLED ZA OBDOBJE 2021 

 

12 

 

5 OPERATIVNI PROGRAM LETNEGA VZDRŽEVANJA NA OBČINSKIH 

CESTAH 

 

5.1 ANALIZA FINANČNIH SREDSTEV ZA LETO 2018, 2019 IN 2020 (DO 

VKLJUČNO OKTOBER) 

Realizacija finančnih sredstev po postavkah za letno vzdrževanje, prometno opremo in 

ostala dela: 

 Redno vzdrževanje – LETNO VZDRŽEVANJE 

Šifra Naziv Em DDV 2018 2019 2020 (1-10) 

 

Redno vzdrževanje - LETNO 

VZDRŽEVANJE           

1101 pregledi vozišča 1x tedensko km 22 21.909,00 20.424,69 19.954,16 

1201 čiščenje vozišča strojno 25% asfalt m2 9,5 6.838,83 27.812,29 32.691,92 

1202 čiščenje vozišča ročno 5% asfalt m2 9,5 1.853,56 16.542,92 6.655,18 

1301 čiščenje jarkov strojno m1 9,5 0,00 3.382,94 3.556,76 

1302 čiščenje jarkov ročno m1 9,5 414,41 480,64 1.177,36 

1303 izkop zasutih jarkov strojno m3 22 0,00 0,00 0,00 

1304 čiščenje muld, koritnic - 2x letno m 9,5 0,00 1.571,41 4.695,36 

1306 čiščenje reviz.jaškov ročno kom 9,5 0,00 12.603,34 10.992,97 

1307 čiščenje propustov strojno ura 9,5 171,63 15.009,61 670,03 

1308 čiščenje propustov ročno m 9,5 0,00 0,00 1.294,16 

1310 pokrov jaška - LTŽ rešetka 40/40 kom 22 3.338,35 595,66 3.037,50 

1401 košnja trave - strojno 2x letno km 22 17.764,09 20.559,92 28.015,53 

1402 košnja trave - ročno ura 22 843,48 1.468,61 4.198,05 

1403 obsekavanje rastlinja m 9,5 0,00 0,00 13.896,01 

1404 obrezovanje rastlinja m 9,5 13.748,08 37.801,41 16.842,22 

1501 popravilo bankin - strojno 2x letno m 22 0,00 2.661,98 0,00 

1502 popravilo bankin - ročno m 22 34.571,31 94.360,86 48.793,43 

1503 popravilo cest po nezgod. dogodku ura 22 28.909,28 7.643,96 6.743,27 

2101 krpanje udarnih jam - h.masa t 22 22.237,79 12.853,52 14.124,83 

2102 

Krpanje asfaltnih vozišč - rezkanje, 

pobrizg in AB 0/8 t 22 1.878,68 244,02 0,00 

2103 

Krpanje asfaltnih vozišč - izravnava, 

pobrizg in AB 0/8 brez rezkanja t 22 0,00 0,00 0,00 

2301 krpanje gramoznih vozišč-strojno km 22 0,00 5.366,83 0,00 

2302 krpanje gramoznih vozišč-ročno m3 22 14.180,13 33.018,05 9.466,30 

2303 

grediranje in valjanje makadamov 

zdobavo jalovine 0-16 ( 20 m3/km) km 22 7.283,67 2.308,18 0,00 

2304 

grediranje in valjanje brez dobave 

jalov km 22 1.326,13 13.109,72 76.472,18 

2305 gramoziranje makad.vozišč 2x letno km 22 2.637,19 20.459,89 0,00 
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REKAPITULACIJA LETNO VZDRŽEVANJE CEST:   
   DDV 2018 2019 2020 (1-10) 

1.1 LETNO VZDRŽEVANJE CEST 

(22%):     156.879,11 235.075,90 210.805,26 

DDV 22%:   0,220 34.513,40 51.716,70 46.377,16 

1.1 LETNO VZDRŽEVANJE CEST 

SKUPAJ (22%):     191.392,51 286.792,60 257.182,41 

1.2 LETNO VZDRŽEVANJE CEST 

(9,5):     23.026,51 115.204,55 92.471,98 

DDV 9,5%:   0,095 2.187,52 10.944,43 8.784,84 

1. LETNO VZDRŽEVANJE CEST 

SKUPAJ (9,5%):     25.214,03 126.148,98 101.256,81 

            

1. LETNO VZDRŽEVANJE CEST 

SKUPAJ brez DDV:     179.905,62 350.280,45 303.277,23 

1. LETNO VZDRŽEVANJE CEST 

SKUPAJ z DDV:     216.606,54 412.941,58 358.439,23 
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 Redno vzdrževanje - PROMETNA OPREMA 

4101 

Dobava in motaža stebričkov za 

prometne znake l=2,0 m vključno s 

temel kos 22 0,00 254,70 223,09 

4102 

Dobava in motaža stebričkov za 

prometne znake l=2,5 m vključno s 

temel kos 22 142,32 1.745,90 213,38 

4103 

Dobava in motaža stebričkov za 

prometne znake l=3,0 m vključno s 

temel kos 22 2.197,66 7.189,00 15.014,52 

4104 

Dobava in motaža stebričkov za 

prometne znake l=3,5 m vključno s 

temel kos 22 351,63 905,81 0,00 

4105 

Dobava in montaža okroglega 

prometnega znaka fi 600 kos 22 57,56 0,00 0,00 

4106 

Dobava in montaža okroglega 

prometnega znaka fi 600 (HI) kos 22 1.450,45 6.721,72 6.191,37 

4107 

Dobava in montaža znakov STOP 

(HI) kos 22 644,65 1.818,82 1.143,70 

4108 

Dobava in montaža novega 

trikotnega prometnega znaka T900 kos 22 185,23 60,59 75,29 

4109 

Dobava in montaža novega 

trikotnega prometnega znaka T900 - 

PZ II- kos 22 392,44 2.079,68 3.525,24 

4110 

Dobava in montaža novega 

prometnega znaka 600x600 kos 22 937,67 6.843,93 4.680,62 

4111 

Dobava in montaža novega 

prometnega znaka 600x900 kos 22 0,00 921,22 1.320,78 

4112 

Dobava in montaža dopolnilne table 

600/250 kos 22 376,74 1.478,88 386,92 

4113 

Dobava in montaža dopolnilne table 

600/300 kos 22 188,37 1.016,73 1.133,57 

4114 

Dobava in montaža novih krajevnih 

tabel 1000/500 kos 22 64,88 318,37 1.548,47 

4115 

Dobava in montaža novih krajevnih 

tabel 1300/500 kos 22 0,00 0,00 1.092,02 

4116 

Dobava in montaža novih krajevnih 

tabel 1600/500 kos 22 0,00 0,00 0,00 

4117 

Dobava in montaža novih krajevnih 

tabel 1900/500 kos 22 0,00 562,80 0,00 

4118 

Dobava in montaža kažipotov 

1000/250 kos 22 0,00 119,13 296,06 

4119 

Dobava in montaža kažipotov 

1300/250 kos 22 235,46 154,05 583,67 

4120 

Dobava in montaža kažipotov 

1600/250 kos 22 0,00 0,00 690,36 
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4121 

Dobava in montaža kažipotov 

1900/250 kos 22 0,00 0,00 0,00 

4122 

Demontaža obstoječih prometnih 

znakov, kažipotov ali krajevnih tabel 

z kos 22 210,35 1.754,63 4.884,59 

4123 

Dobava in montaža novega ogledala 

800x1000 kos 22 0,00 0,00 0,00 

4124 

Dobava in montaža novega ogledala 

fi 750 kos 22 0,00 0,00 686,12 

4125 

Dobava in montaža novega ogledala 

fi 800 HIDROCLEAN kos 22 0,00 5.340,40 4.046,76 

4126 

Dobava in montaža nove varnostne 

ograje na bankini, zabite na stebrih m 22 0,00 0,00 0,00 

4127 

Dobava in montaža varnostne ograje 

iz 2 lamel na bankini, zabite na st m 22 0,00 0,00 0,00 

4128 

Dobava in montaža nove varnostne 

ograje na stebrih s ploščo višine 720 m 22 0,00 0,00 0,00 

4129 

Dobava in montaža kratke polkrožne 

zaključnice Z/F kos 22 0,00 0,00 0,00 

4130 

Dobava in montaža vkopane naletne 

zaključnice dolžine 4 m ZA/4 kos 22 0,00 0,00 0,00 

4131 

Dobava in montaža nove varnostne 

ograje na stebrih s ploščo višine 720 m 22 0,00 0,00 0,00 

4132 

Dobava in montaža polkrožnih 

zaključnic za držalo za pešce kos 22 0,00 0,00 0,00 

4133 

Dobava in postavitev lesene 

varnostne ograje na stebrih 1900 mm 

zabiti m 22 0,00 0,00 0,00 

4134 

Dobava in montaža vkopane lesene 

zaključnice l = 4 m kos 22 0,00 0,00 0,00 

4201 

Strojno začrtanje črt bele barve, 

prekinjene in neprekinjene širine 12 m1 22 31.281,61 6,47 26.263,00 

4202 

Dodatek za ročno začrtavanje ter 

rumena ali modro barvo m 22 0,00 1,80 0,00 

4203 

Ročno začrtanje označb na vozišču s 

šablono , prehod za pešce, smerne m2 22 30.103,47 17.889,53 26.027,18 

4301 Kratkotrajne polovične zapore kos 22 26.970,20 51.952,23 42.984,27 

 

REKAPITULACIJA PROMETNA 

OPREMA:      
   DDV 2018 2019 2020 (1-10) 

2. PROMETNA OPREMA brez DDV:     95.790,70 109.136,38 143.010,98 

DDV 22%:   0,220 21.073,95 24.010,00 31.462,42 

2. PROMETNA OPREMA SKUPAJ z 

DDV:     116.864,66 133.146,38 174.473,40 
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 Redno vzdrževanje - OSTALA DELA 

8003 Ostala dela eur 22 88.159,06 58.582,23 20.685,64 

9001 

Priprava projektnih pogojev oziroma 

soglasij po ZGO za posege v varov kos 22 0,00 0,00 0,00 

9002 

Izdaja soglasij za posege v varovalni 

pas občinskih cest kos 22 0,00 0,00 0,00 

9003 

Priprava in izdaja dovoljenj za 

zaporo cest kos 22 0,00 0,00 0,00 

9004 

Priprava in izdaja dovoljenj za 

posege v občinske ceste kos 22 0,00 0,00 0,00 

9005 

Priprava in vnos podatkov v kataster 

občinskih cest in prometne signal eur 22 0,00 0,00 0,00 

 

REKAPITULACIJA - OSTALA 

DELA:      
  Em DDV 2018 2019 2020 (1-10) 

3. OSTALA DELA brez DDV):     88.159,06 58.582,23 20.685,64 

DDV 22%:   0,220 19.394,99 12.888,09 4.550,84 

3. OSTALA DELA  z DDV:     107.554,05 71.470,32 25.236,49 
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SKUPNA REKAPITULACIJA:      
  Em DDV 2018 2019 2020 (1-10) 

1.1 LETNO VZDRŽEVANJE CEST 

(22%):     156.879,11 235.075,90 210.805,26 

DDV 22%:   0,220 34.513,40 51.716,70 46.377,16 

1.1 LETNO VZDRŽEVANJE CEST 

SKUPAJ (22%):     191.392,51 286.792,60 257.182,41 

1.2 LETNO VZDRŽEVANJE CEST 

(9,5):     23.026,51 115.204,55 92.471,98 

DDV 9,5%:   0,095 2.187,52 10.944,43 8.784,84 

1. LETNO VZDRŽEVANJE CEST 

SKUPAJ (9,5%):     25.214,03 126.148,98 101.256,81 

            

1. LETNO VZDRŽEVANJE CEST 

SKUPAJ brez DDV:     179.905,62 350.280,45 303.277,23 

1. LETNO VZDRŽEVANJE CEST 

SKUPAJ z DDV:     216.606,54 412.941,58 358.439,23 

2. PROMETNA OPREMA brez 

DDV(22%):     95.790,70 109.136,38 143.010,98 

DDV 22%:   0,220 21.073,95 24.010,00 31.462,42 

2. PROMETNA OPREMA SKUPAJ 

z DDV:     116.864,66 133.146,38 174.473,40 

3. OSTALA DELA brez DDV):     88.159,06 58.582,23 20.685,64 

DDV 22%:   0,220 19.394,99 12.888,09 4.550,84 

3. OSTALA DELA  z DDV: 
    107.554,05 71.470,32 25.236,49 

            

Skupaj (NETTO):     363.855,38    517.999,05    

   

466.973,86    

Skupaj (BRUTO):     

       

441.025,25    

   

617.558,28    

   

558.149,11    
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5.2 PREDLOG ZAGOTOVITVE FINANČNIH SREDSTEV ZA LETO 2020  

 

Predlog zagotovitve finančnih sredstev letnega vzdrževanja občinskih cest temelji na 

podlagi analize finančne realizacije v letih 2018 in 2019 ter leta 2020 do vključno oktobra 

meseca, opažanjih pregledniške službe, prioritetni obravnavi cest, prioritetni obravnavi 

aktivnosti izvajanja del rednega vzdrževanja ter oceni stanja cest v Občini Bled. 

 

Občina Bled 

Šifra Naziv Em DDV Cena Količina Skupaj 

Redno vzdrževanje 

1101 pregledi vozišča 1x tedensko km 22 3,7028 5.618,00 20.802,33 

1201 čiščenje vozišča strojno 25% asfalt m2 9,5 0,0246 990.000,00 24.354,00 

1202 čiščenje vozišča ročno 5% asfalt m2 9,5 0,1674 51.000,00 8.537,40 

1301 čiščenje jarkov strojno m1 9,5 2,8242 825,00 2.329,97 

1302 čiščenje jarkov ročno m1 9,5 7,5312 92,00 692,87 

1303 izkop zasutih jarkov strojno m3 22 8,5772 25,00 214,43 

1304 čiščenje muld, koritnic - 2x letno m 9,5 0,136 15.430,00 2.098,48 

1306 čiščenje reviz.jaškov ročno kom 9,5 21,7568 370,00 8.050,02 

1307 čiščenje propustov strojno ura 9,5 29,288 180,00 5.271,84 

1308 čiščenje propustov ročno m 9,5 9,1839 45,00 413,28 

1310 pokrov jaška - LTŽ rešetka 40/40 kom 22 303,34 8,00 2.426,72 

1401 košnja trave - strojno 2x letno km 22 208,154 107,00 22.272,48 

1402 košnja trave - ročno ura 22 5,4392 400,00 2.175,68 

1403 obsekavanje rastlinja m 9,5 1,046 11.636,00 12.171,26 

1404 obrezovanje rastlinja m 9,5 1,1611 9.912,00 11.508,82 

1501 popravilo bankin - strojno 2x letno m 22 0,3766 2.400,00 903,84 

1502 popravilo bankin - ročno m 22 1,2238 48.900,00 59.843,82 

1503 popravilo cest po nezgod. dogodku ura 22 0 0,00 0,00 

2101 krpanje udarnih jam - h.masa t 22 731,154 22,00 16.085,39 

2102 
Krpanje asfaltnih vozišč - rezkanje, 
pobrizg in AB 0/8 t 22 138,072 0,00 0,00 

2103 
Krpanje asfaltnih vozišč - izravnava, 
pobrizg in AB 0/8 brez rezkanja t 22 123,428 0,00 0,00 

2301 krpanje gramoznih vozišč-strojno km 22 208,154 68,00 14.154,47 

2302 krpanje gramoznih vozišč-ročno m3 22 26,15 310,00 8.106,50 

2303 
grediranje in valjanje makadamov 
zdobavo jalovine 0-16 ( 20 m3/km) km 22 1.516,70 0,00 0,00 

2304 
grediranje in valjanje brez dobave 
jalov km 22 1.035,54 15,00 15.533,10 

2305 gramoziranje makad.vozišč 2x letno km 22 585,76 15,00 8.786,40 
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4101 

Dobava in motaža stebričkov za 
prometne znake l=2,0 m vključno s 
temel kos 22 64,852 2,00 129,70 

4102 

Dobava in motaža stebričkov za 
prometne znake l=2,5 m vključno s 
temel kos 22 71,128 0,00 0,00 

4103 

Dobava in motaža stebričkov za 
prometne znake l=3,0 m vključno s 
temel kos 22 73,22 124,00 9.079,28 

4104 

Dobava in motaža stebričkov za 
prometne znake l=3,5 m vključno s 
temel kos 22 43,932 0,00 0,00 

4105 
Dobava in montaža okroglega 
prometnega znaka fi 600 kos 22 57,53 0,00 0,00 

4106 
Dobava in montaža okroglega 
prometnega znaka fi 600 (HI) kos 22 80,542 49,00 3.946,56 

4107 Dobava in montaža znakov STOP (HI) kos 22 80,542 10,00 805,42 

4108 
Dobava in montaža novega trikotnega 
prometnega znaka T900 kos 22 61,714 1,00 61,71 

4109 
Dobava in montaža novega trikotnega 
prometnega znaka T900 - PZ II- kos 22 78,45 29,00 2.275,05 

4110 
Dobava in montaža novega 
prometnega znaka 600x600 kos 22 58,576 55,00 3.221,68 

4111 
Dobava in montaža novega 
prometnega znaka 600x900 kos 22 72,174 15 1.082,61 

4112 
Dobava in montaža dopolnilne table 
600/250 kos 22 47,07 1 47,07 

4113 
Dobava in montaža dopolnilne table 
600/300 kos 22 47,07 15 706,05 

4114 
Dobava in montaža novih krajevnih 
tabel 1000/500 kos 22 64,852 16 1.037,63 

4115 
Dobava in montaža novih krajevnih 
tabel 1300/500 kos 22 104,6 2 209,20 

4116 
Dobava in montaža novih krajevnih 
tabel 1600/500 kos 22 125,52 0,00 0,00 

4117 
Dobava in montaža novih krajevnih 
tabel 1900/500 kos 22 143,302 0,00 0,00 

4118 
Dobava in montaža kažipotov 
1000/250 kos 22 60,668 4 242,67 

4119 
Dobava in montaža kažipotov 
1300/250 kos 22 78,45 2 156,90 

4120 
Dobava in montaža kažipotov 
1600/250 kos 22 115,06 2,00 230,12 

4121 
Dobava in montaža kažipotov 
1900/250 kos 22 130,75 2,00 261,50 
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4122 
Demontaža obstoječih prometnih 
znakov, kažipotov ali krajevnih tabel z kos 22 7,0082 257,00 1.801,11 

4123 
Dobava in montaža novega ogledala 
800x1000 kos 22 303,34 0,00 0,00 

4124 
Dobava in montaža novega ogledala fi 
750 kos 22 167,36 1,00 167,36 

4125 
Dobava in montaža novega ogledala fi 
800 HIDROCLEAN kos 22 543,92 2,00 1.087,84 

4126 
Dobava in montaža nove varnostne 
ograje na bankini, zabite na stebrih m 22 67,99 0,00 0,00 

4127 
Dobava in montaža varnostne ograje 
iz 2 lamel na bankini, zabite na st m 22 75,312 0,00 0,00 

4128 
Dobava in montaža nove varnostne 
ograje na stebrih s ploščo višine 720 m 22 75,312 0,00 0,00 

4129 
Dobava in montaža kratke polkrožne 
zaključnice Z/F kos 22 130,75 0,00 0,00 

4130 
Dobava in montaža vkopane naletne 
zaključnice dolžine 4 m ZA/4 kos 22 261,5 0,00 0,00 

4131 
Dobava in montaža nove varnostne 
ograje na stebrih s ploščo višine 720 m 22 84,726 0,00 0,00 

4132 
Dobava in montaža polkrožnih 
zaključnic za držalo za pešce kos 22 36,61 0,00 0,00 

4133 

Dobava in postavitev lesene 
varnostne ograje na stebrih 1900 mm 
zabiti m 22 88,91 0,00 0,00 

4134 
Dobava in montaža vkopane lesene 
zaključnice l = 4 m kos 22 334,72 0,00 0,00 

4201 
Strojno začrtanje črt bele barve, 
prekinjene in neprekinjene širine 12 m1 22 0,7322 29.400,00 21.526,68 

4202 
Dodatek za ročno začrtavanje ter 
rumena ali modro barvo m 22 0,3661 0,00 0,00 

4203 
Ročno začrtanje označb na vozišču s 
šablono , prehod za pešce, smerne m2 22 8,4726 2.518,00 21.334,01 

4301 Kratkotrajne polovične zapore kos 22 71,5046 570,00 40.757,62 

8003 Ostala dela eur 22 15000 1,00 15.000,00 

9001 
Priprava projektnih pogojev oziroma 
soglasij po ZGO za posege v varov kos 22 251,04 0,00 0,00 

9002 
Izdaja soglasij za posege v varovalni 
pas občinskih cest kos 22 125,52 0,00 0,00 

9003 
Priprava in izdaja dovoljenj za zaporo 
cest kos 22 125,52 0,00 0,00 

9004 
Priprava in izdaja dovoljenj za posege 
v občinske ceste kos 22 94,14 0,00 0,00 

9005 
Priprava in vnos podatkov v kataster 
občinskih cest in prometne signal eur 22 2.615,00 0,00 0,00 
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Skupaj brez DDV (22%): 22,000       296.472,93 

DDV (22%): 0,220       65.224,05 

Skupaj z DDV (22%):         361.696,98 

Skupaj brez DDV (9,5%): 9,500       75.427,93 

DDV (9,5%): 0,095       7.165,65 

Skupaj z DDV (9,5%):         82.593,58 

Neto skupaj:         371.900,86 

Bruto skupaj:         444.290,56 

 

Predlog plana predstavlja minimalno doseganje kriterijev rednega vzdrževanja cest v 

občini Bled. 

Glede na trenutno zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2021, in sicer 300.000,00 € se 

bo obseg del sorazmerno zmanjšal na postavkah, ki imajo najmanjši vpliv na prevoznost 

cest in prometno varnost. 

Plan izvajanja del rednega vzdrževanja, omejen na zagotovljena finančna sredstva s strani 

Občine Bled v proračunu za leto 2021: 

Občina Bled 

Šifra Naziv Em DDV Cena Količina Skupaj 

Redno vzdrževanje 

1101 pregledi vozišča 1x tedensko km 22 3,7028 5.618,00 20.802,33 

1201 čiščenje vozišča strojno 25% asfalt m2 9,5 0,0246 850.000,00 20.910,00 

1202 čiščenje vozišča ročno 5% asfalt m2 9,5 0,1674 45.000,00 7.533,00 

1301 čiščenje jarkov strojno m1 9,5 2,8242 400,00 1.129,68 

1302 čiščenje jarkov ročno m1 9,5 7,5312 45,00 338,90 

1303 izkop zasutih jarkov strojno m3 22 8,5772 5,00 42,89 

1304 čiščenje muld, koritnic - 2x letno m 9,5 0,1360 12.000,00 1.632,00 

1306 čiščenje reviz.jaškov ročno kom 9,5 21,7568 250,00 5.439,20 

1307 čiščenje propustov strojno ura 9,5 29,2880 90,00 2.635,92 

1308 čiščenje propustov ročno m 9,5 9,1839 45,00 413,28 

1310 pokrov jaška - LTŽ rešetka 40/40 kom 22 303,3400 8,00 2.426,72 

1401 košnja trave - strojno 2x letno km 22 208,1540 80,00 16.652,32 

1402 košnja trave - ročno ura 22 5,4392 400,00 2.175,68 

1403 obsekavanje rastlinja m 9,5 1,0460 7.000,00 7.322,00 

1404 obrezovanje rastlinja m 9,5 1,1611 7.800,00 9.056,58 

1501 popravilo bankin - strojno 2x letno m 22 0,3766 1.200,00 451,92 

1502 popravilo bankin - ročno m 22 1,2238 34.900,00 42.710,62 

1503 popravilo cest po nezgod. dogodku ura 22 0,0000 0,00 0,00 

2101 krpanje udarnih jam - h.masa t 22 731,1540 10,00 7.311,54 

2102 
Krpanje asfaltnih vozišč - rezkanje, 
pobrizg in AB 0/8 t 22 138,0720 0,00 0,00 

2103 
Krpanje asfaltnih vozišč - izravnava, 
pobrizg in AB 0/8 brez rezkanja t 22 123,4280 0,00 0,00 



LETNO VZDRŽEVANJE CEST V OBČINI BLED ZA OBDOBJE 2021 

 

22 

 

2301 krpanje gramoznih vozišč-strojno km 22 208,1540 34,00 7.077,24 

2302 krpanje gramoznih vozišč-ročno m3 22 26,1500 310,00 8.106,50 

2303 
grediranje in valjanje makadamov 
zdobavo jalovine 0-16 ( 20 m3/km) km 22 1.516,7000 0,00 0,00 

2304 
grediranje in valjanje brez dobave 
jalov km 22 1.035,5400 5,00 5.177,70 

2305 gramoziranje makad.vozišč 2x letno km 22 585,7600 5,00 2.928,80 

4101 

Dobava in motaža stebričkov za 
prometne znake l=2,0 m vključno s 
temel kos 22 64,8520 0,00 0,00 

4102 

Dobava in motaža stebričkov za 
prometne znake l=2,5 m vključno s 
temel kos 22 71,1280 0,00 0,00 

4103 

Dobava in motaža stebričkov za 
prometne znake l=3,0 m vključno s 
temel kos 22 73,2200 60,00 4.393,20 

4104 

Dobava in motaža stebričkov za 
prometne znake l=3,5 m vključno s 
temel kos 22 43,9320 0,00 0,00 

4105 
Dobava in montaža okroglega 
prometnega znaka fi 600 kos 22 57,5300 0,00 0,00 

4106 
Dobava in montaža okroglega 
prometnega znaka fi 600 (HI) kos 22 80,5420 20,00 1.610,84 

4107 Dobava in montaža znakov STOP (HI) kos 22 80,5420 5,00 402,71 

4108 
Dobava in montaža novega trikotnega 
prometnega znaka T900 kos 22 61,7140 1,00 61,71 

4109 
Dobava in montaža novega trikotnega 
prometnega znaka T900 - PZ II- kos 22 78,4500 15,00 1.176,75 

4110 
Dobava in montaža novega 
prometnega znaka 600x600 kos 22 58,5760 30,00 1.757,28 

4111 
Dobava in montaža novega 
prometnega znaka 600x900 kos 22 72,1740 10 721,74 

4112 
Dobava in montaža dopolnilne table 
600/250 kos 22 47,0700 1 47,07 

4113 
Dobava in montaža dopolnilne table 
600/300 kos 22 47,0700 10 470,70 

4114 
Dobava in montaža novih krajevnih 
tabel 1000/500 kos 22 64,8520 4 259,41 

4115 
Dobava in montaža novih krajevnih 
tabel 1300/500 kos 22 104,6000 2 209,20 

4116 
Dobava in montaža novih krajevnih 
tabel 1600/500 kos 22 125,5200 0,00 0,00 

4117 
Dobava in montaža novih krajevnih 
tabel 1900/500 kos 22 143,3020 0,00 0,00 

4118 
Dobava in montaža kažipotov 
1000/250 kos 22 60,6680 4 242,67 
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4119 
Dobava in montaža kažipotov 
1300/250 kos 22 78,4500 2 156,90 

4120 
Dobava in montaža kažipotov 
1600/250 kos 22 115,0600 2,00 230,12 

4121 
Dobava in montaža kažipotov 
1900/250 kos 22 130,7500 2,00 261,50 

4122 
Demontaža obstoječih prometnih 
znakov, kažipotov ali krajevnih tabel z kos 22 7,0082 150,00 1.051,23 

4123 
Dobava in montaža novega ogledala 
800x1000 kos 22 303,3400 0,00 0,00 

4124 
Dobava in montaža novega ogledala fi 
750 kos 22 167,3600 1,00 167,36 

4125 
Dobava in montaža novega ogledala fi 
800 HIDROCLEAN kos 22 543,9200 1,00 543,92 

4126 
Dobava in montaža nove varnostne 
ograje na bankini, zabite na stebrih m 22 67,9900 0,00 0,00 

4127 
Dobava in montaža varnostne ograje 
iz 2 lamel na bankini, zabite na st m 22 75,3120 0,00 0,00 

4128 
Dobava in montaža nove varnostne 
ograje na stebrih s ploščo višine 720 m 22 75,3120 0,00 0,00 

4129 
Dobava in montaža kratke polkrožne 
zaključnice Z/F kos 22 130,7500 0,00 0,00 

4130 
Dobava in montaža vkopane naletne 
zaključnice dolžine 4 m ZA/4 kos 22 261,5000 0,00 0,00 

4131 
Dobava in montaža nove varnostne 
ograje na stebrih s ploščo višine 720 m 22 84,7260 0,00 0,00 

4132 
Dobava in montaža polkrožnih 
zaključnic za držalo za pešce kos 22 36,6100 0,00 0,00 

4133 

Dobava in postavitev lesene 
varnostne ograje na stebrih 1900 mm 
zabiti m 22 88,9100 0,00 0,00 

4134 
Dobava in montaža vkopane lesene 
zaključnice l = 4 m kos 22 334,7200 0,00 0,00 

4201 
Strojno začrtanje črt bele barve, 
prekinjene in neprekinjene širine 12 m1 22 0,7322 22.500,00 16.474,50 

4202 
Dodatek za ročno začrtavanje ter 
rumena ali modro barvo m 22 0,3661 0,00 0,00 

4203 
Ročno začrtanje označb na vozišču s 
šablono , prehod za pešce, smerne m2 22 8,4726 2.000,00 16.945,20 

4301 Kratkotrajne polovične zapore kos 22 71,5046 340,00 24.311,56 

8003 Ostala dela eur 22 7.911,0000 1,00 7.911,00 

9001 
Priprava projektnih pogojev oziroma 
soglasij po ZGO za posege v varov kos 22 251,0400 0,00 0,00 

9002 
Izdaja soglasij za posege v varovalni 
pas občinskih cest kos 22 125,5200 0,00 0,00 
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9003 
Priprava in izdaja dovoljenj za zaporo 
cest kos 22 125,5200 0,00 0,00 

9004 
Priprava in izdaja dovoljenj za posege 
v občinske ceste kos 22 94,1400 0,00 0,00 

9005 
Priprava in vnos podatkov v kataster 
občinskih cest in prometne signal eur 22 2.615,0000 0,00 0,00 

 

Skupaj brez DDV (22%): 22,000       195.270,83 

DDV (22%): 0,220       42.959,58 

Skupaj z DDV (22%):         238.230,41 

Skupaj brez DDV (9,5%): 9,500       56.410,56 

DDV (9,5%): 0,095       5.359,00 

Skupaj z DDV (9,5%):         61.769,56 

Neto skupaj:         251.681,39 

Bruto skupaj:         299.999,98 

 

OPOMBA: 

Glede na nepredvidljivost vzdrževanja cest (vremenski pogoji, nepredvidene poškodbe 

cestišča, prometne nesreče, vandalizem,…) se poraba sredstev prilagodi trenutnim 

razmeram na cestah. 

Glede na drastično zmanjšanje finančnih sredstev za vzdrževanje cest se bodo dela 

opravljala v zelo okrnjeni obliki, kar bo vplivalo tako na poslabšanje stanja cest ter 

posledično se bo znižal nivo prometne varnosti. S tem v povezavi se glede na relativno 

slabo stanje cest na območju Občine Bled in ob predpostavki, da bodo finančna sredstva 

zagotovljena oziroma se bo finančno stanje izboljšalo, se predlaga, da se ob izvajanja del 

določenim z zakonom v naslednjih letih dela rednega vzdrževanja prioritetno osredotočijo 

na: 

- redno obnovo bankin, v širini, ki bo omogočila bočno stabilnost vozišč ter 

razpršeno odtekanje vode 

- polaganje asfaltne prevleke iz vročega asfalta na mestih udarnih jam (v kolikor 

bodo finančna sredstva zagotovljena) 

- obnova krajših odsekov v okviru krpanja asfaltnih vozišč 

- zalivanje posameznih razpok, stikov in reg v kombinaciji s krpanjem udarnih jam 

- izvedbi asfaltnih muld, na mestih kjer se pojavljajo stalni nanosi ob deževnem 

obdobju ter  

- celoviti obnovi prometne opreme in prometne signalizacije ob upoštevanju 

najnovejših dognanj stroke in projektnih rešitev… 
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6 POTRDITEV LETNEGA PROGRAMA 

Skladno s KONCESIJSKO POGODBO ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE 

SLUŽBE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST NA OBMOČJU OBČINE BLED 

sklenjeno med podjetjem Gradbeništvo Prestor d. o. o. ter ob smiselnem upoštevanju 

veljavnega Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest potrjujemo usklajen Program 

LETNEGA PROGRAMA VZDRŽEVANJA CEST v Občini Bled. 

 

Pripravil: 

Jure Prestor, mag. inž. grad. 

Direktor 

Gradbeništvo Prestor d. o. o.      

 

IZVEDBENI PROGRAM 2020/2021 v imenu Občina Bled potrjuje 

        

       __________________________ 

         ime, priimek, žig 

         


