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Na podlagi 32., 33. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) v zvezi z Zakonom o javnozasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 49., 50. in 51.
člena Odlok o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/14 in 22/16), 27. člena
Statuta Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet
Mestne občine Koper na seji dne 31. marca 2022 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA IZVAJANJE
OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST NA OBMOČJU
MESTNE OBČINE KOPER
1.

člen

V Odloku o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja
občinskih cest na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 111/13) se 4. člen spremeni
tako, da se glasi:
»Predmet javne službe je vzdrževanje občinskih cest na območju Mestne občine Koper ter
izvajanje drugih storitev, potrebnih za nemoteno opravljanje javne službe, skladno s Sklepom o
razdelitvi območij vzdrževanja občinskih cest med izvajalce javne službe (Uradni list RS, št.
184/20).
Občinske ceste so opredeljene v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Koper
(Uradni list RS, št. 123/20 in 26/2022). Skladno z navedenim odlokom je predmet javne službe
vzdrževanje lokalnih cest ter javnih poti, navedenih v drugi točki Sklepa o razdelitvi območij
vzdrževanja občinskih cest med izvajalce javne službe (Uradni list RS, št. 184/20).«
2.

člen

5. točka prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»5. redno vzdrževanje brežin in berm;«
V prvem odstavku 5. člena se za 5. točko dodata novi 6. in 7. točka, ki se glasita:
»6. redno vzdrževanje pločnikov, kolesarskih površin in zelenic ob cestah;
7. redno vzdrževanje prometnih površine, objektov in naprav na, ob ali nad voziščem državne
ceste, ki so v funkciji javnih površin naselja, ki so določene v 1. odstavku 62. člena Zakon o cestah

(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) z izjemo 4.
alineje prvega odstavka navedenega člena;«
Dosedanje 6. do 14. točka postanejo 8. do 16. točka.
3.

člen

V drugem odstavku 6. člena se za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. odstranjevanje snega in preventivno posipanje na pločnikih in kolesarskih površinah;«
Dosedanja 3. do 8. točka postanejo 4. do 9. točka.
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec rednega vzdrževanja vsako leto do 15. oktobra, v skladu s Pravilnikom o rednem
vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16) izdela izvedbeni program zimske službe.
Zimska služba se izvaja praviloma od 15. novembra do 15. marca. Obseg in način izvajanja del se
podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
Označbe na voziščih in drugih prometnih površinah zajemajo obnovo označb na vozišču in drugih
prometnih površinah, ki se obnavlja in označuje v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in
prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21) ter
evropskim standardom SIST EN 1436.
Talne označbe morajo izpolnjevati svojo funkcijo za varno vodenje prometa v celotni življenjski
dobi, zahteve in način njihovega izpolnjevanja ter trajanje garancije na navedena dela se določi v
koncesijski pogodbi.«
4.

člen

4. točka prvega odstavka 19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»se zoper njega ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki
ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu,
ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče,
njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, in se v skladu s predpisi druge države nad
njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;«
5. in 6. točka prvega odstavka 19. člena se črtata.
7. točka prvega odstavka 19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»ni zagrešil hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;«
8. točka prvega odstavka 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»se pri njem pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi,
sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju
ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma
pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;«
9. točka prvega odstavka 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»ni kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja
obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, in nerazkrivanja teh
informacij in ne predložitve dokazil, ki se zahtevajo v skladu zakonom, ki ureja javno naročanje;«
11. točka prvega odstavka 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
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»v zadnjih šestih mesecih od izdaje dokazila ni imel blokiranega nobenega poslovnega računa, pri
čemer dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb;«
15. točka prvega odstavka 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»ima ustrezne reference, ki se nanašajo na predmet gospodarske javne službe: ponudnik je
kadarkoli v obdobju preteklih treh koledarskih let od objave razpisa izvajal istovrstna dela vsaj
pri dveh naročnikih, pri čemer mora biti skupna vrednost istovrstnih referenc najmanj 500.000
EUR brez DDV. Pod istovrstna dela se šteje redno vzdrževanje na občinskih ali državnih cestah,
vključno z izvedbo zimske službe (obseg zimske službe je določen v Pravilniku o rednem
vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16). Vrste del rednega vzdrževanja in zimske službe
podrobneje določi koncedent v javnem razpisu.«
Dosedanja 7. do 21. točka postanejo 5. do 19. točka.
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru skupne ponudbe mora pogoje od 1 do 10 izpolnjevati vsak od partnerjev v skupni
ponudbi, pogoj 11 se ugotavlja na način, kot je naveden, ostale pogoje pa morajo dokazati partnerji
skupno.
Če ponudnik nastopa s podizvajalci ti skupaj ne smejo prevzeti več kot 25% vrednosti koncesije,
podizvajalec pa mora imeti reference na tistih vrstah del, ki jih prevzema (v tem delu se lahko
ponudnik pri izpolnjevanju referenčnih pogojev sklicuje na kapacitete podizvajalcev).«
5.

člen

29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesijsko razmerje traja največ šest let.«
6.

člen

12. točka drugega odstavka 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»kraj, datum in uro roka za predložitev ponudb,«
13. točka drugega odstavka 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»kraj, datum in uro javnega odpiranja ponudb,«
7.

člen

Prvi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Koncedent je dolžan ponudnikom zagotoviti dodatne informacije v zvezi s specifikacijami in vse
dodatne dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila najpozneje šest dni pred iztekom roka za
oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva ponudnika za pojasnitev posredovana
pravočasno.«
8.

člen

Drugi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ponudba se vloži elektronsko preko elektronskih komunikacijskih sredstev, ki jih v objavi
javnega razpisa navede koncedent. Za pravočasno vloženo se šteje ponudba, vložena preko
elektronskih komunikacijskih sredstev do roka določenega z javnim razpisom.«
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9.

člen

36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Rok za oddajo ponudbe na javni razpis za izvajanje javne službe mora omogočiti ponudnikom
pripravo dopustne ponudbe in ne sme biti krajši od štiridesetih dni.«
10.

člen

Prvi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javni razpis je uspešen, če je koncedent prejel vsaj eno dopustno ponudbo.«
11.

člen

Prvi odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Po izvedenem elektronskem javnem odpiranju ponudb strokovna komisija pregleda ponudbe in
ugotovi ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju ponudb skladno z
zakonom, ki ureja javno naročanje, komisija sestavi poročilo. Komisija posreduje poročilo
(obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi postopek izbire koncesionarja, ta pa izda
odločitev o izbiri.«
12.

člen

Peti odstavek 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru odvzema koncesije ali drugega prenehanja po določbah tega odloka lahko koncedent
prevzame koncesionirano gospodarsko javno službo v režijo, podeli javnemu podjetju ali ga odda
na drug način, določen z zakonom in koncedentovim Odlokom o občinskih cestah in javnih
površinah (UL RS, št. 8/2014 in 22/2016).«
13.

člen

Četrti odstavek 63. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščinah lahko župan poleg koncesionarja
aktivira tudi Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za
zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame Občinski štab za civilno zaščito
nadzor nad izvajanjem ukrepov.«
14.

člen

Tretji odstavek 67. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe se ni dopustno dogovoriti,
da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega sodišča
ali arbitraže).«
15.

člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 371-270/2022
Datum: 31. 3. 2022

MESTNA OBČINA KOPER
ŽUPAN
Aleš Bržan
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