Občina Renče - Vogrsko

Občinski list

(Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/2012)

URADNE OBJAVE
10. oktober 2012
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odl. US,
93/05 - ZVMS, 120/06 - Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10
- ZRud-1A, 20/11 - Odl. US in 57/12) in 18. člena Statuta Občine RenčeVogrsko (Uradni list RS, 22/12 – uradno prečiščeno besedilo) je občinski
svet Občine Renče-Vogrsko na 15. redni seji, dne 27. 9. 2012, sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini parc. št. 1136/3 –
dvorišče v izmeri 145 m2, vpisana v k.o. 2314 – Vogrsko.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status
javnega dobra in postane last Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43,
5293 Volčja Draga.

2. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah
Občinskega glasila Občine Renče-Vogrsko.
								
						
Številka: 00701-38/2012-1
Bukovica, 27. 9. 2012
Aleš Bucik l. r.
Župan
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU,
62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS in 40/12 - ZUJF), 20. člena Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), 18. člena Statuta
Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno
besedilo) je občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 15. redni seji, dne
27. 9. 2012, sprejel

SKLEP

3. člen

1. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah
Občinskega glasila in se vpiše v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v
			
Novi Gorici.
Številka: 00701-39/2012-1
Bukovica, 27. 9. 2012
Aleš Bucik l. r.
Župan

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št.
22/12 – uradno prečiščeno besedilo) je občinski svet Občine RenčeVogrsko na 15. redni seji, dne 27. 9. 2012, sprejel

SKLEP
1. člen
Občina Renče-Vogrsko bo v šolskem letu 2012/2013 subvencionirala nakup obveznih delovnih zvezkov za vse učence v OŠ Lucijana Bratkoviča
Bratuša Renče in OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici – podružnična šola
Vogrsko, ki imajo stalno prebivališče v Občini Renče-Vogrsko, v višini 50
% nabavne vrednosti delovnih zvezkov.
Proračunska sredstva se bodo nakazala na TRR OŠ Lucijana Bratkoviča
Bratuša Renče in TRR OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici na podlagi
zahtevkov s priloženimi fotokopijami računov, ki jih Občini izstavita OŠ
Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici.

Sklep št. 00701-21/2012-1 se dopolni tako, da se glasi:
Ekonomske cene programov vrtca v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša
Renče se določijo tako, da mesečne cene na otroka po posameznih
programih od 1. oktobra 2012 dalje znašajo:
Naziv programa

Cena programa
Prvo starostno obdobje
481,00
Program 3-4 leta in 4-6 let 338,00
Kombinirani oddelek
358,00

Cena programa brez
popoldanske malice
476,80
333,80
353,80

Stroški živil v višini 41,80 EUR v celodnevnih programih oz. stroški živil v
programih brez popoldanske malice v višini 37,60 EUR so izračunani na
22 obračunskih dni. V celodnevnih programih se za pravočasno odjavljeno celodnevno odsotnost otroka stroške živil odbija v višini 1,90 EUR
na dan, v programih brez popoldanske malice pa 1,70 EUR na dan.
Stroški živil se za starše in občino odbijejo v deležu, kot je določeno z
Odločbo o določitvi znižanega plačila za program vrtca. Stroški popoldanske malice znašajo 4,20 EUR.
2. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah
Občinskega glasila Občine Renče-Vogrsko, uporablja pa se od 1. 10.
2012 dalje.
		
Številka: 00701-36/2012-1
Bukovica, 27. 9. 2012
Aleš Bucik l. r.
Župan
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Občina Renče - Vogrsko
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št.
22/12 – uradno prečiščeno besedilo) je občinski svet Občine RenčeVogrsko na svoji 15. redni seji, dne 27. 9. 2012, sprejel

SKLEP

Dosežena povprečna ocena:
od 6,0 do 7,0
2 točki
od 7,1 do 8,0
4 točke
od 8,1 do 9,0
6 točk
od 9,1 do 10,0
8 točk«.
4. člen

1. člen
Občina Renče-Vogrsko bo od 1. 10. 2012 do 30. 6. 2013 zagotavljala subvencioniranje nakupa dijaških mesečnih vozovnic v višini 40 % od zakonsko določene cene subvencionirane mesečne vozovnice, kupljene
pri izvajalcih prevoza v javnem linijskem prevozu potnikov v cestnem
prometu in železniškem prevozu, kateri imajo skladno z določili Zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu
sklenjeno pogodbo z ministrstvom, pristojnim za promet.
2. člen
Z izvajalci prevoza iz prve točke tega člena se sklene dogovor o načinu
in obsegu zagotavljanja proračunskih sredstev za subvencioniranje
dijaških mesečnih vozovnic.

V 9. členu se za besedo »Gorica« doda besedilo »in drugih zbirk podatkov o najbolj iskanih poklicih«.
5. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnih objavah Občinskega glasila Občine
Renče-Vogrsko in začne veljati naslednji dan po objavi.
		
Številka: 00701-40/2012-1
Bukovica, 27. 9. 2012
Aleš Bucik l. r.
Župan

3. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah
Občinskega glasila Občine Renče-Vogrsko.
		
Številka: 00701-37/2012-1
Bukovica, 27. 9. 2012
Aleš Bucik l. r.
Župan
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS,
22/12 – uradno prečiščeno besedilo) je občinski svet Občine RenčeVogrsko na 15. redni seji dne 27. 9. 2012, sprejel

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju štipendij
in nagrajevanju mladih talentov v Občini
Renče-Vogrsko

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena.
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08,
49/09, 107/10 in 110/11 - ZDIU12) in Statuta Občine Renče - Vogrsko
(Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Renče-Vogrsko na 15. redni seji, dne 27. 9. 2012, sprejel

ODLOK
O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE
RENČE - VOGRSKO ZA LETO 2012
1. člen
V odloku o proračunu Občine Renče – Vogrsko za leto 2012 se besedilo
2. člena nadomesti z novim, ki se glasi:

1. člen
V 1. členu Pravilnika o dodeljevanju štipendij in nagrajevanju mladih
talentov v Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem glasilu,
št. 10/07) se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»dodeljevanje štipendij dijakom in dodiplomskim študentom, ki se
izobražujejo za deficitarne poklice«.
2. člen
V 4. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»- ima status dijaka ali študenta«.

Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Za leto 2012 je na
ravni podskupin kontov določen v naslednjih zneskih:
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

3. člen
7. člen se dopolni tako, da se glasi:

2 stran

3.437.498 €
2.799.668 €
2.267.207 €

703 Davki na premoženje

369.793 €

704 Domači davki na blago in storitve

157.668 €

706 Drugi davki
»Dosežen učni uspeh:
Zadostno (2)
2 točki
Dobro (3)		
4 točke
Prav dobro (4)
6 točk
Odlično (5)
8 točk

4.126.694 €

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
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5.000 €
637.830 €
586.549 €
1.450 €

Občina Renče - Vogrsko
712 Globe in druge denarne kazni

500 €

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

5.354 €
43.977 €

72 KAPITALSKI PRIHODKI

80.000 €

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE

80.000 €
217.000 €

730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40 TEKOČI ODHODKI

98.243 €
274.453 €

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve

19.500 €
19.500 €
4.347.574 €
260.481 €
42.280 €
930.117 €

403 Plačila domačih obresti

11.200 €

409 Rezerve

44.337 €

41 TEKOČI TRANSFERI

25.854 €
25.854 €

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)

-25.854 €

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

0

50 ZADOLŽEVANJE

0
0

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)

38.676 €

55 ODPLAČILO DOLGA

38.676 €

550 Odplačilo domačega dolga

38.676 €

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0

-285.410 €
-38.676 €

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

220.880 €

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN
31.12. PRETEKLEGA LETA

304.452 €

1.476.852 €

410 Subvencije

28.265 €

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

726.002 €

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

242.382 €

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

480.203 €
1.414.077 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.414.077 €
168.230 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

29.430 €

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

138.800 €

Posebni sestavni del proračuna je tudi Načrt razvojnih programov.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta sestavna dela
proračuna in se objavita na spletni strani Občine Renče–Vogrsko.

Besedilo 10. člena se nadomesti z novim, ki se glasi:
-220.880 €

-214.571 €

(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki
brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
672.231 €
(70 + 71) - (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči
transferi)

Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% sprejetega proračuna, če zaradi neenakomernega pritekanja prejemnikov
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti
poravnan najkasneje do 31. 12. 2012, o zadolžitvi pa odloča župan.
Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo na zahtevo
službe za finance prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu,
če je to potrebno za zagotovitev likvidnosti oz. za izvrševanje proračuna.
Občina ne bo dajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je. V kolikor pa bi bilo to
potrebno, se bodo poroštva sprejemala s sklepom občinskega sveta.
3. člen

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram
je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in
konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

2. člen

(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

750 Prejeta vračila danih posojil

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih
naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

500 Domače zadolževanje

1.288.415 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

25.854 €

217.000 €
372.696 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

0

Ta odlok se objavi v Uradnih objavah Občinskega glasila Občine RenčeVogrsko in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 00701-34/2012-1
Bukovica, 27. 9. 2012

0
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Aleš Bucik l. r.
Župan
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Občina Renče - Vogrsko
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10,
84/10 - Odl. US in 40/12-ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06-ZJZP,
38/10-ZUKN in 57/11), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem glasilu, št. 7/09), 36.
člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06),
16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 18. člena Statuta
Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno
besedilo) je občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 15. redni seji, dne
27. 9. 2012, sprejel

ODLOK
o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja
občinskih cest
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo predmet, pogoji, merila in postopek za
dodeljevanje koncesije na področju obvezne gospodarske javne službe
rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Renče-Vogrsko (v nadaljevanju: javna služba).
2. člen
Javna služba iz prejšnjega člena tega odloka se zagotavlja s podeljevanjem koncesije na podlagi tega odloka in koncesijske pogodbe.
S tem odlokom kot koncesijskim aktom Občina Renče-Vogrsko (v nadaljevanju: koncedent) se določijo:
• predmet in območje izvajanja koncesije;
• pogoji in postopek za podelitev koncesije;
• merila in izbor koncesionarja;
• obveznosti in pravice koncesionarja;
• koncesijsko razmerje;
• viri financiranja;
• nadzor nad izvajanjem koncesije;
• druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske
javne službe.
3. člen
Izbrani izvajalec javne službe je koncesionar.
Uporabniki storitev javne službe so vsi, ki uporabljajo prometno infrastrukturo iz 6. člena tega odloka.
II. PREDMET IN OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE
4. člen
Javna služba obsega naslednje storitve:
• pregledniško službo;
• redno vzdrževanje prometnih površin;
• redno vzdrževanje bankin;
• redno vzdrževanje odvodnjavanja;
• redno vzdrževanje brežin;
• redno vzdrževanje vertikalne signalizacije in opreme;
• redno vzdrževanje horizontalne signalizacije;
• redno vzdrževanje cestnih naprav in objektov;
• zagotavljanje preglednosti;
• čiščenje cest;
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• intervencijske ukrepe;
• zimsko službo;
• vzdrževanje in ažuriranje katastra in banke cestnih podatkov kategoriziranih občinskih cest.
5. člen
Javna služba iz prejšnjega člena tega odloka se izvaja na občinskih kategoriziranih cestah na območju Občine Renče-Vogrsko.
6. člen
Občinske kategorizirane ceste so javno dobro in so v lasti koncedenta.
III. POGOJI IN POSTOPEK ZA PODELITEV KONCESIJE
7. člen
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana, kot
pravna oseba oziroma prijavljena v razvid samostojnih podjetnikov,
za opravljanje tovrstne dejavnosti. V ponudbi za pridobitev koncesije
mora ponudnik za pridobitev koncesije dokazati, da je sposoben in usposobljen izvajati storitve iz 4. člena tega odloka ter da izpolnjuje še
naslednje pogoje:
• razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri za racionalno izvajanje
koncesijske dejavnosti;
• razpolaga z zadostnim obsegom prostih delovnih sredstev za
nemoteno izvajanje storitev s področja razpisane koncesije;
• razpolaga z ustreznim poslovnim prostorom na območju koncedenta oziroma na drugi način dokaže, da lahko nemoteno
opravlja dejavnost;
• zagotavlja nadzor nad izvajanjem lastnega dela;
• zagotavlja strokovno in kadrovsko usposobljenost za vodenje
katastra in banke cestnih podatkov;
• da se obveže prevzeti zavarovanje za škodo, ki bi jo v zvezi z opravljanjem koncesije povzročil tretji osebi, koncedentu ali iz objektivne
odgovornosti za stvar;
• zagotavlja intervencijsko izvajanje službe na utemeljen poziv uporabnikov ali koncedenta ob vsakem času;
• izkaže sistemsko urejenost varstva in zdravja pri delu ter požarnega
varstva v podjetju s predpisanimi evidencami ali izjavo.
8 člen
Koncesionar se izbere na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnih
objavah v občinskem glasilu in na spletni strani občine.
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija za izvedbo javnega
razpisa in presojo ponudb, ki jo imenuje župan koncedenta. Komisijo
sestavljajo predsednik komisije in najmanj dva člana.
Odločitev o izbiri koncesionarja opravi direktor/ica Občinske uprave
Občine Renče-Vogrsko v imenu koncedenta z upravno odločbo. Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba. O pritožbi
odloči v imenu koncedenta župan Občine Renče-Vogrsko.
Razpisna dokumentacija vsebuje predvsem naslednje sestavine:
• povabilo k oddaji ponudbe,
• predmet in območje koncesije,
• začetek in čas trajanja koncesije,
• pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
• obvezne sestavine prijave na razpis,
• navedbo o strokovnih referencah in druga dokazila, ki morajo biti
predložena za ugotavljanje usposobljenosti ponudnika,
• merila, ki bodo vplivala na izbiro koncesionarja,
• rok in način predložitve prijave,
• rok za izbor koncesionarja,
• rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru koncesionarja,
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Občina Renče - Vogrsko
• odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom,
• obrazec ponudbe;
• obrazec za ugotavljanje usposobljenosti in navodila o načinu dokazovanja usposobljenosti ponudnika,
• seznam dokumentacije, ki jo mora vsebovati prijava,
• postopek v primeru, da se v določenem roku ne prijavi noben
kandidat.
9. člen
Javni razpis traja od dneva objave v Uradnih objavah v občinskem glasilu in na spletni strani občine do poteka razpisnega roka, ki ne sme biti
krajši od 15 dni.

13. člen
Javno službo izvaja koncesionar ob uporabi delovnih priprav in drugih
sredstev, potrebnih za opravljanje javne službe, ki so njegova last oziroma jih najame ali si jih kakor koli drugače priskrbi.
14. člen
Kataster in banka cestnih podatkov, ki sta last koncedenta, se vodita atributno in grafično v obliki računalniškega zapisa. Podatke za
ažuriranje banke cestnih podatkov koncesionar periodično izroča koncedentu najmanj dvakrat letno in sicer do 15. maja in do 15. novembra
tekočega leta. Ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe pa mu
jih izroči v celoti.

Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisanega roka ni predložena
nobena veljavna ponudba. Prijava na razpis je neveljavna, če ne izpolnjuje vseh z razpisom predpisanih pogojev in sestavin, ali če ni prispela
v razpisanem roku.

Koncesionar je dolžan s katastrom in banko cestnih podatkov ravnati s
skrbnostjo dobrega gospodarja.

V primeru, da je na javni razpis prispela le ena pravilna in popolna ponudba, sme naročnik skleniti pogodbo z edinim ponudnikom.

Koncesionar mora koncedentu omogočiti dostop do podatkov, ki jih
potrebuje za nemoteno opravljanje del javne službe.

15. člen

Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
IV. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA
10. člen
Merila za izbor koncesionarja so:
• cena storitve do 70 točk;
• tehnična usposobljenost do 20 točk;
• ponujene dodatne ugodnosti 5 točk;
• brezplačno spomladansko čiščenje cest in pločnikov do 5 točk;
• brezplačno izvajanje nadzora nad stanjem cest do 5 točk;
Kot najugodnejša se šteje ponudba, ki na podlagi seštevka točk po navedenih merilih doseže največje število točk.
V primeru, da imata dva ali več ponudnikov enako število točk se šteje,
da je najugodnejši tisti ponudnik, ki ponudi najnižjo ceno storitve.
V. OBVEZNOSTI IN PRAVICE KONCESIONARJA

16. člen
Izbrani ponudnik mora pred podpisom koncesijske pogodbe:
1. Skleniti zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti v višini 10 % od letne
vrednosti koncesijske storitve, določene s proračunskimi sredstvi:
• za škodo, ki bi jo povzročil koncedentu z nerednim ali nevestnim
opravljanjem javne službe;
• za škodo, ki bi pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe
nastala uporabnikom ali drugim osebam;
• za škodo, ki bi nastala iz objektivne odgovornosti za stvar.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist koncedenta.
Škoda iz prve alineje točke 1. tega člena obsega tudi stroške, ki bi
nastali zaradi izbiranja novega izvajalca javne službe ali za pokrivanje
izrednih stroškov nujnega intervencijskega zagotavljanja storitev
javne službe, če pride do prenehanja opravljanja javne službe po
krivdi koncesionarja.
2 Predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti del v pogodbi, ki mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, za dobo pogodbenega razmerja.
VI. KONCESIJSKO RAZMERJE

11. člen
17. člen
Posamezne storitve iz 4. člena tega odloka se opravljajo v skladu z letnim programom koncedenta in ob upoštevanju predpisov ter drugih
standardov in normativov, veljavnih za to področje.
Letni program izdela koncesionar do konca meseca novembra za naslednje leto in ga predloži v potrditev koncedentu. Na osnovi potrjenega letnega programa koncesionar sestavi mesečni operativni plan del
do konca meseca za naslednji mesec. Poleg letnega programa mora
koncesionar predložiti tudi poročilo o stanju prometne infrastrukture
na območju občine.

Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe, s katero
se podrobneje uredi medsebojno razmerje med koncedentom in koncesionarjem.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko pogodbo veljajo
določila tega odloka.
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za dobo 10 let.

Program zimske službe izdela koncesionar do 15. oktobra tekočega leta
in ga posreduje koncedentu v potrditev.
12. člen
Koncesionar je dolžan zagotoviti storitev izvajanja javne službe na poziv uporabnikov ali koncedenta ob vsakem času ter zagotoviti odpravo
ugotovljenih nepravilnosti najkasneje v roku 24 ur oziroma takoj, če je
ogrožena varnost udeležencev v cestnem prometu.

18. člen
Koncesija ni prenosljiva, razen s soglasjem koncedenta. V izjemnih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo, lahko koncesionar ob soglasju
koncedenta sklene pogodbo o začasni vzajemni pomoči, v okviru katere lahko podizvajalec opravlja posamezne storitve na območju občin.
Koncesionar mora v primeru delnega izvajanja javne službe preko pogodbe s podizvajalcem v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter
javnosti v zvezi s tem nastopati v svojem imenu.

Občinski list, (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/2012)

stran 5

Občina Renče - Vogrsko
VII. VIRI FINANCIRANJA

25. člen
19. člen

Javna služba se financira iz proračuna koncedenta na podlagi cen, ki
jih je izbrani izvajalec javnih del podal v ponudbi na javnem razpisu
za opravljanje javne službe. Koncesionar ali koncedent lahko predlaga
spremembo cen storitev enkrat letno v višini indeksa razlike cen za
gradbena dela (ostala nizka gradnja) v preteklem letu.
Soglasje k spremembi cen daje Občinski svet Občine Renče-Vogrsko.
20. člen
Koncesionar, ki poleg javne službe iz tega odloka opravlja še druge
dejavnosti, mora za to javno službo voditi ločeno knjigovodstvo po
določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
21. člen
Koncedent ima pravico in dolžnost nadzorovati koncesionarja pri izvajanju javne službe na terenu in nadzorovati poslovanje koncesionarja v
delu, ki se nanaša na izvajanje javne službe.
Tehnični nadzor nad izvajanjem javne službe oziroma nadzor na terenu
opravljajo pristojni delavci občinske uprave koncedenta.
Zaradi izvedbe nadzora poslovanja je koncesionar dolžan osebam, ki
se izkažejo s pooblastili županov posameznih občin, omogočiti vstop
v svoje prostore, da pregledajo naprave, dokumentacijo, kataster in
druge zbirke podatkov, ki se nanašajo na izvajanje javne službe.

Hude kršitve koncesijske pogodbe so:
• nepravočasen začetek opravljanja javne službe glede na rok,
določen s koncesijsko pogodbo;
• ponavljajoče se neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti;
• ponavljajoče se neupoštevanje veljavnih tehničnih, strokovnih,
organizacijskih in drugih standardov in normativov za dejavnost;
• hudi in dokumentirani primeri neučinkovitega in nepopolnega
ali nestrokovnega opravljanja javne službe, zaradi česar pride do
ogroženosti varnosti ljudi in premoženja, ne glede na to, ali so
posledice nastopila ali ne;
• angažiranje podizvajalcev brez soglasja koncedenta;
• opustitev vodenja katastra ali banke cestnih podatkov;
• opustitev sklenitve zavarovanja.
26. člen
Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi utemeljevale
odvzem, prišlo zaradi višje sile.
Kot višja sila se štejejo izredne nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po
sklenitvi koncesijske pogodbe, kot so:
• potresi,
• poplave in druge elementarne nesreče,
• stavke,
• vojna ali
• ukrepi oblasti, pri čemer pride do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, pri katerih izvajanje javne službe ni
možno.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju
javne službe v spremenjenih pogojih.

Nadzor poslovanja je lahko napovedan ali nenapovedan.
O izvedenem nadzoru se napiše zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika
koncesionarja in koncedenta.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

27. člen
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja zaradi odvzema ali
razdrtja koncesijske pogodbe ne smejo biti prizadete pravice uporabnikov, zato mora koncesionar javno službo opravljati dokler koncedent
ne zagotovi izvajanja javne službe na drugi način oziroma podpiše pogodbe z drugim koncesionarjem, vendar najdlje eno leto.

22. člen

28. člen

Koncesijsko razmerje preneha s potekom roka, za katerega je bilo sklenjeno, s sporazumnim razdrtjem ali z odvzemom.

Odvzem koncesije se izvede z upravno odločbo, ki jo izda občinska uprava Občine Renče-Vogrsko. Posledica odvzema je razdrtje koncesijske
pogodbe.

Koncesijsko razmerje preneha tudi v primeru stečaja ali likvidacije
pravne osebe, ki je pridobila koncesijo oziroma z izbrisom fizične osebe
iz razvida samostojnih podjetnikov.
23. člen
Koncesionar je dolžan koncedenta nemudoma obvestiti o spremembi
okoliščin, ki so bile pomembne za sklenitev koncesijske pogodbe in o
vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo razpolaganja z osnovnimi sredstvi, ki so potrebna za izvajanje koncesije. Če koncesionar
tega ne stori v roku, ki ga predlaga koncedent, če je zaradi sprememb
prizadet interes koncedenta ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko koncedent koncesijo
odvzame.

Zoper odločbo o odvzemu koncesije je dovoljena pritožba. O pritožbi
odloči župan Občine Renče-Vogrsko.
X. KONČNA DOLOČBA
29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah v
Občinskem glasilu Občine Renče-Vogrsko.
Številka: 00701-33/2012-1
Bukovica, 27. 9. 2012

24. člen
Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo v primeru hudih
kršitev koncesijske pogodbe ali drugih ponavljajočih se kršitev.
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