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Spodnje Podravje • Ceste so ogromen proracunski porabnik 

Za vzdrievanje cest in parkirisc letno 4,5 milijona evrov 
IOjub flnanenl krIzI ie vedno obsta,Ia,Io dejavnostl, kI so, vaaj za Izbrana podJ..,., odlleno plaean •. Med takinlml donosnlml posIl je gotovo vzdrievanje cest, ploen" 
koy, parkirliC (In ie kakinlh jaynlh poYriln). V nail regljl obCIne letos za to namenjajo prlbllino 4,5 mlllJona evrov; najYeC denarja .. praylloma porabl za pluienje In 
poslpavanje. Veelno cestne mreie y 19 obCInah Spodnjega Podravja vzdriujeta Cestno podJetJe PtuJ (ePP) In Komunalno podJetJe (KP) Ormoi. Na PtuJu lma koncesIjo . 
jayno podJetJe Jame stuibe, kI Ie z obCIno skJenllo absolutno najdraijo pogodbo, vredno skoraj 1,3 mllQona 8YfOY. Po zakonodajl bI steer naj ie _ obCIne sldenlle 
koneesljske pogodbe za vzdrievanje cestnlh In obcestnlh povriln, a .. je y praksl pokazalo, da to nl tako .• Razlog, 0 katerem steer nlhee ne govorl na glas, je tutU ta, 
da je koncesljsko vzdrievanje YeCInoma draije, itevllnl podlzvaJalcllz domaCega okolja, kI delajo za konceslonarja, pa zato nlso nlC bolje plaCanl. 

.CPP ima na obmoCju Spo
dnjega Podravja koncesijske 
pogodbe, sldenjene z obeina· 
mi Videm, Cirkulane, Zavre, 
Markovci, Hajdina, Dornava in 
JUrSinci, na bislriskem obmo
cju pa se z obeinama Poljeane 
in Makole. Pogodbe so bile 
sldenjene konec lanskega leta 
in delno tudi v tern letu, za ob
dobje deset let. Zimsko slufbo 
po pogodbab izvajamo Se v ob
einab Kidrieevo, Gorisnica, Sv. 
Andra' in Trnovska vas. Pray 
tako imamo do 30. aprila pri· 
hodnje leto sldenjeno pogod· 
bo za vzdrievanje glavnih in 
regionalnih driavnih ces~. sta 
pojasnila direktor CPP Martin 
Turk in DuSon Sagadin, ki je pri 
podjetju odgovoren za podro
cje vzdrZevanja cest. ' 

Koncesijo za vzdrievanje 
cest v vseh treh obCinab z or· 
moskega obmoeja ima Komu· 
nalno podjetje Ormoz, na Pm· 
ju Javne sluibe, nekaj obCin 
pa ·koncesijske pogodbe se ni 
podpisalo. 

Ormoi _ 256.931 nava meseeno, 30. dan od pre· 
jema situacije. Dela na terenu v 

evrov celoti opravi koncesionar sam, 
V obeini Ormoz se vzdrie· brez podizvajalcev. V pogodbi 

vanje cest, s katerimi upravlja s koncesiona.rjem pogodbena 
obeina, vodi v dveh segmentih. vrednost za izvajanje zimske 
Obeina neposredno poskrbi za sluzbe ni dolocena, ampak se 
lokalne, zbirne mestne in me· obraeunava po ceniku za akci· 
stne ceste, z javninti potmi pa jo pluknja in posipa; vrednost 
upravljajo krajevne skupnosti. del je odvisna od stevila akcij 
Koncesionar za opravljanje te· pluzenja. So se pa tudi v Ormo
koeega vzdrievanja in zimske fu za lansko zimo, kot veliko 
sluzbe na lokalnih, zbirnih me· drugih obein, pri planiranju 
stnih in mestnih cestah, skupaj sredslev zelo usteli: naertovali 
gre za 96 kilometrov test, ter so 72.165 evrov, konena situa· 
na plaCljivih in neplaeljivih cija je znesla 167.019 evrov (za 
parkiriseih je KP Ormoz. Za .. 94.853 evrov vee). 
celoletno vzdrievanje LC je na· Koncesionar KP Ormot 
menjeno 115.390 evrov. Kon· vzdrzuje tudi plaCljiva in ne· 
eesijska pogodba je sldenjena plaCljiva parkirisea. Vseh sku· 
do konca leta 2016, obeina paj je nekaj manj kot hektar. 
obveznosti jz pogodbe porav· Koncesija .je sldenjena za ob-

cpp sodeluje 5 27 kooperanti 
Zanimalo nasje, koliko zaposlenih pri CPP je vkljucenih v • 

dejavnost vzdrievanja cestne infrastrukture .• Stevilo zapo
slenih pri izvedbi vzdrievanja cestje pogojeno predvsem s 
potrjenimi meseenimi izvedbenimi nacrti. V zimskem casu 
je v program vkljucenih od 1110 do 150 nasih zaposlenih. 
Za ucinkovito in predvsem pravoCasno izvajanje zimske 
sluibe imamo vkljucene tudi kooperante, predvsem pri 
vzdrzevanju lokalnih cest in javnih poti. Pri izvedbi zimske 
sluzbe v sezoni 2013/14 bo v program vkljucenih 29 plu· 
znih enot nase druzbe in 27 kooperantov. To so v glavnem 
kooperanti , ki to storitev opravljajo ze vee let, kar je pogoj 
za kakovostno izvedbo. Vsekakor pa je potrebno poudariti, 
da je obseg sredstev mocno omejen, kar se odraza tudi 
na vzdrievanosti cest,. odgova~ajo na CPP. 0 tern, koliko 
posipnega materiala imajo pripravljenega za prihajajoco 
zimo, dodajajo: .Poraba posipnega materiala je v neposre
dni odvisnosti od vremenskih raz.mer. V lanski zimi smo 
porabili okrog 11.000 ton soli, 8.500 ton peska in okoli 
35.000 litrov magnezijevega klorida. Ker smo s priprava· 
mi na zimsko sluzbo ze zaceli, je trenutno v dobavi 4.000 
ton soli od predvidene dobave 10.000 ton in okrog 2.000 
ton peska za posip .• 

dobje do leta 2020 .• Za vzdr· · moz velja do decembra 2016, · do konca leta 2016 KP Ormoz. 
zevanje neplaCljivih parkiriSC v sldadu s pogodbo podjetje Skupno koncesionar vzdrfuje 
zagotavlja sredstva obeina izvzdrfuje 28 km lokalnih cest, 53,6 kilometrov lokalnih, zbir· 
proraeuna; za letos je to 9174 storitve izvajajo ·sami, brez po- nih mestnih in mestnih cest, 
evrov (z DDV),' je povedal vod- · dizvajalcev. Za letno vzdrieva· javnih poti in ploenikov. Dela 
ja oddelka za finance obeme nje je za te ceste v ,ldadu s kon· . opravi sam, brez podizvajal· 
Ormoz Mirko Scrod. cesijsko pogodbo namenjenih cev. Vrednost letne pogodbe s 

Z javnimi potmi v obeini Or· 52.000 evrov, 66.000 evrov pa .' koncesionarjem je odvisna od 
moz upravljajo krajevne sku· Se za opravljanje zimske sluz· dejansko opravljenega dela, do 
pnosti (KS), ki za tekoce vzdr· be. V ceno letne pogodbe je najveejih razlik prihaja pri zim· 
levanje in zimsko sluzbo same vldjueenih deset akcij. Situa·· ski sluzbi. Direktorica uprave 
izberejo izvajalce s soglasjem cije plaeujejo meseeno, po iz· obeine Sredisee Jelka Zidarie 
fupana, saj je Obeina sopod· vedenih delih. Za vzdrievanje Trsrenjak pojasnjuje: .0bCina 
pisnik pogodbe . • Javnih poti javnih poti je v letosnjem letu obveznosti do koncesionarja 
v Seslib KS v obCini Ormoz. je . predvidenih 67.762 evrov in, plaeuje meseeno, po opravlje. 
za nekaj manj kot 292 kilome· 98.000 evrov za zimsko sluzbo. nem delu. V letno pogodbo je ' 
trOY. Za vzdrievanje kilometra Skupno obeina skrbi za 99 km vldjueenih sest pluzenj. Za mi. 
gramozirane cest~ se nameni ~est. V zimi 2012/13 so za plu: nulo zimo je bilo v proraeunu 
602 evra, za asfalti~ane po~ pa zenJe lokalnih cest .n~enill zagotovljenih 21.711 evrov za 
389 evrov. Za tekoce vzdrzeva· 54.835 evrov, za pluzen,e ,avo vse eeste in ploenike, dejansko 
nje javnih poti je v letu 2013 nih poti pa 83.000 evrov. pa jebilo potem porabljenih 
glede na pogodbene vrednosti 5 di v v b D I 64.687 evrov. V letosnJ'em pro-

'b ... 'al' d'd re sceo rav-z IZ ranuru lZVaJ CI pre VI e· . raeunu je za celoletno vzdr. 
nih 132.367 evrov. Pogod~e 95.600 evrov tevanje vseh cest (vldjueno z 
so sldenJene za obdobJe enega Thd' t' ~" ... k '0- zimsko sluibo) zagotovlJ'enih 
I "al . x . I V eJ O""UlJ Je onceS! 
eta, tZVaJ cev pa Je vee m so . . ._A •• 95 676 71 . I kaln k I' Thd' . nar dCJavnosti VLurzevanJa cest ., evrov. tZO egaooJa. lzatZ· 

vajanje zimske slutbe na javnih 
poteh SO bila lansko zimo zago
tovljena sredstva bistveno pre· 
koraeena. Sprva so naertovali 
62.318 evrov, rea1izacija je bila 
184.709 evrov. Vse obveznosti 
do izvajalcev so bile poravna· 
ne v zakonitem roku 30 dni. 
.Cena izvajanja del (plutenje 
in posip) je odvisila od sirine 
in naklona javne poti. Cene se 
letno usldadijo z infiacijo,. je 
se Pojasnil Serod. 

$v. Tomai - 283.700 
evrov 

Koncesija za vzdrievanje 
lokalnih cest je podeljena KP 
Ormoz. Za jayne poti izbira· 
jo izvajalca vSako leto znova. 
Koncesijska pogodba s KP Or· 

Goriiniea - 161.339 
evrov 

ObCina Gorisnica ima po
godbo za vzdrievanje lokalnih 
cest in javnih poti sldenjeno s 
CPP, vsako leto za podaljsanje 
pogodbe podpiSejo aneks. Ne· . 
kaj dela na terenu opravijo po
dizvajalci iz lokalnega okolja, ki 
jih obCina plaeuje neposrednQ. 
Skupno se na obmoeju obeine 
vzdrfuje 73,6 km lokalnih cest 
in javnih poti. .V pogodbi s 
CPP so defmirane cene posa· 
meznih storitev. Storitve na· 
roea ObCina, plaeilo se izvede 
glede na realizacijo opravlje· 
nih del. V zimi 2012/13 je ob
ema Gorisnica za zimsko sluz· 
bo namenila 55.701,64 evrov. 
Pogodbeni izvajalci so .opravili 
12-13 pluzenj, CPP pa 22 plu· 
zenj in vee posipavanj" je ra· 
z!ozil direktor obCinske uprave 
Maten Cestnik. V poraeunu za 
leto 2103 je skupno (za letno 
vzdrievanje in zimsko sluibo) 
predvidenih 161.339 evrov. 
Oeenjena vrednost vzdrieva· 
nja enega kilometra ceste je 
2.180,00 evrov. 

Dornava - 148.000 
evrov 

Koncesionar za vzdrZevanje 
cest je CPP, koncesijska pogod· 
ba je podpisana za obdobje de· . 
set let. Koncesionar v sldadu s 
pogodbo vzdrfuje 68,5 kilome· 
tra lokalnih cest in javnih pOli, 
2.200 kvadratnih metrov parki· 
rise, dober kilometer ploenika 
ob driavni cesti v Dornavi, 180 
metrov ploenika ob driavni 
cesti na Polensaku in za 3,4 ki· 
lometre plocnikov ob lokalnih. 
cestab in javnih poteh. Za zim· 
sko sluzbo ima koncesionar 
na obmocju obeine Dornava 
enega podizvajak:a. Delo po
dizvajalca plaeuje koncesionar. 
Plaeilo koncesionarju s slrani 
obeine je sukcesivno mesee· 
no. ilzhodiSeno · letno nado-
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KP Ormoz nima podizvajalcev 
KP Ormoi ima koncesijske pogodbe za vzdrievanje cest 

sklenjene z vsemi tremi obCinami na ormoskem obmoeju: 
z Ormoiem, Sv. Tomaiem in Srediscem ob Dravi. .Dela 
se izvajaJo na podlagi potrjenega programa vzdrievalnih 
del na lokalni cestni mreii po posameznih obCinah in na 
podlagi terminskega nacrta. V toplejsi polovici leta na po
drocju vzdrievanja cest dela pet nasih sodelllVcev, v casu 
zime pa med deset in dvanajst. Zimsko sluibo resujemo . 
z redno zaposlenimi delavci, podizvajalcev nimamo. Za 
letosnjo zimo imamo pripravljenih 200 ton posipnega ma
teriala, ostalo naroeamo sproti od stalnih dobaviteljev, s 
katerimi imamo sklenjene pogodbe za posamezne zimske 
sezone. Kolicina nabave posipnega materiala je odvisna 
od zimske sezone, strosek nakupa materiala, ki zadostu
je za posipavanje lokalne cestne mreie, je letno okrog 
60.000 evrov neto,- je pojasnila vodja enote, pristojne za 
gradbisea pri KP Ormoi, Lidija Zorjan. 

mestilo za izvajanje koncesije javnih poti, 24.350 m' javnih 
(IO<Hldstotni standard) znaSa povcSin ter .3670 m plocnikov. 
148.687,44 evra z DDV, nato Obtina pogodbeno vrednost 
pa se letno prilagaja za 2,5 od- izplaruje meseeno. Za zimsk<i 
stotka. Na osnovi potrjenegavzdr'levanje oziroma pluienje 
letnega izvedbenega programa . ima koncesionar pogodbe s 4 
za leto 2013 zoaSa pogodbena podizvajala, in sieer s Cestnim 
vrednost 123.550,59 evra z podjetjem Ptuj, S podjetjem 

} DDV, za preostanek vrednosti Strojni kroiek Zetalanec ter 
(25.136,85 evra z DDV) dela le- samostojnima podjetnikoma 
tnega 'vzdmvanja cest opravi Marjanom Verdenikom in Vi· 
obeinski reiijski obrat. Ker je Ijemom Seligo. Njihove stori
izhodiSeno letno nadomestilo tve plaruje obeina neposre-
10<Hldstotni standard, morajo dno. Obeina ima za letosnje 
biti ceste oc;scene ne ~de leta v proraeunu zagotovljenib 
na kolieine snega, kar pomeni 260.000 evrov za vzdr'levanje 
tveganje tako za koncesionarja cest in drugih pronietnih po
kot za naroenika,. je dejal di- . vcSin. ad tega je bilo za zim· 
rektor uprave obeme Dornava sko sluibo predvidenib najvee 
Viljem Mar in dodal, da jih v 110.000 evrov, kar je bil najve
sldadu s pogodbo vzdrievanje eji znesek porabljenib sredstev' 
enega kilometra lokalne ceste v eni zirnski sezoni do letos. V 
ali javne poti na letni ravni sta- letno pogodbo je vldjueeno 
ne 1.997,73 evra z DDY. 100 % izvajanje zimske sluibe, 

MaJiperk - 260.000 
. ''frew 

V Majsperku za vzdmvanje 
cest skrbi podjetje Jozefa 101-
gerja n Ptujske Gore, s katerim 
je obtina podpisala pogodbo 
za obdobje 10 let. Podjetje je 
tako dolZno vzdrieyati 56,3 
ken lokalnib ces~ 115,1 ken 

Obclna 

MOPtuj 

Ormoi 

Sv. Tomai 

Sredlsce ob Dravl 

GorIinIca 

Dornava 

MaJiperk 

Zavrc 

Clrkulane 

Vldem 

Podlehnlk 

Zeta Ie 

Hajdlna 

Kidrlcevo 

Markovcl 

Destrnlk 

Jurilncl 

Sv. Andrai 

Tmovskavas 

sldadno z veljavno zakonodajo. 
Stevilo pluienj je odvisno od 
kolieine snega in pogostosti 
sneienja. V preteldi zimi so za 
celotno zimsko sluibo porabili 
prlbliino 172.000 evrov, kar je 
pribliino 60.000 evrov vee od 
predvidenih. Letna vrednost 
vzdrievanja enega kilometra 
ceste znaSa 2.175,48 evra. 

Skupno itevllo 
kllometrov cest za 
vzdrievanje 

216 km ' 

388km 

99km 

53,6 km 

73,6 km 

68,5 km 

171,6km 

80km 

120km 

240km 

103km 

81km 

67,2 km 

106,8 km 

54km 

80,7 km 

73km 

45km 

45,3km 

Zam -152.972 
evroy 

V zavcSki obCini so konce· 
sijo za obdobje 10 let podelili 
Cestnemu podjetju Ptuj, ki je 
po pogodbi zavezano vzdr
ievati dobrih 80 kilometrov 
cest, 4 parkirisea ter vsa avto
busna postajali!Ca in ploenike. 
Podjetje za svoje storitve nima 
podizvajalcev. Vrednost letne 
pogodbe je 152.971,79 evra, 
kar zajema zirnsko sluibo in 
letno vzdr'levanje. Pla6Io se n· 
vaja meseeno po dvanajstinah, 
razen za izvajanje zimske slui
be, ki se izvede v petih delib. 
Koncesionar v pogodbi nima 
dolocenega stevila pluienj, 
t~mvee mora zagotavljati pre· 
vozoost cest v sldadu s tehoie
nimi predpisi in standardi za 
jayne ceste. Za pluienje cest je 
bilo v zirni 2012/2013 skupno 
porabljenib 71.557,07 evrov 

Celoletna vrednost 
vZdrievanja vseh JP In 
LC ter parkirliC v evrlh 

(proracun 2013) 

1.263.000 

256.931 

283.700 

95.600 

161.339 
--, 

148.687 

260.000 

152.972 

258.733 

392.349 

198.400 

77.000 

142.885 

120.000 

129.000 

223.000 

156.376 

63.280 

65.000 

* vrednost enega k1lometra Je Izra~unana na podlagI posredovanlh podatkov 
** pIVa cena velJa za g,amozlrane, druga pa za asfalUrane ceste 

prorarunskih sredstev, kar po 
pogodbi ne pomeni prekora
Citve sredstev. Letna vrednost 
vzdr'levanja enega kilometra 
ceste znasa.l.85J,91 evra. 

Clrkulane - 258.733 
evroy 

V Cirkulanah so koncesijo 
pray tako podelili Cestnemu 
podjetju Ptuj, in sicer za obdo
bje 10 le~ vrednost letne po
godbe pa je 258.733,14 evea. 
Koncesionar je po pogodbi 
dolian vzdr'levati 120 kilome
troy cest. Na doloeenib cestnih 
odsekih zimsko sluibo izva· 
ja tudi samostojni podjetnik 
Martin Vidovic iz Cirkulan, 
njegove storitve plaruje konce· 
sionar. Pluienja se opravljajo v 
sldadu s Pravilnikom za vzdr
levanje cest in Odlokom 0 n
vajanju zirnske sluibe v obeirti 
Cirkulane. PlaCUo pogodbene 
vrednosti se izvaja mesecno 

Ocenjena celoletna 
vrednost vzdrievanja 

enega kllcimetra ceste 
(vevrlh) 

2.144,13 

602/389 ** 

2.865,69* 

1.785,00* 

2.180,00 

1.997,73 

2.175,48 

1.851,91 

2.078,05 

2.567,07 

1.833 

950,62* 

1.762,35 

. 1.200 - 1.500 

2.300,00 

2.550,00 * 

1.976,07 

723 

1.434,90* 
VII- .......i .. tLd ,. 

po dejansko nastalih stroskih 
vzdrii:vanja. V zirni 2012/2013 
je bilo za pluienje ' cest pora
bljenib 120.000 evtov prora
runskih sredstev. V letu 2013 
so za pluienje cest predvideli 
82.000 evrov, vendar so pre· 
razporedili sredstva na ustre
zoo visino zaradi hude zime in 
potreb po pluienju ter omejili 
redno vzdr'levanje po priori· 
tetab. Pogodba pa Ietos ostaja 
enaka. Letna vrednost vzdrie
vanja enega kilometra eeste 
v Cirkulanah zoaSa 2.078,05 
evrazDDY. 

Vldem - 392.349 
evroy 

Thdi v videmski obeini so v 
zaeetku letosnjega leta za ob
dobje 10 let koncesijo podelili 
Cestnemu t>odjetju Ptuj. To je 
po 97.107,21 evra vredni letni 
pogodbi dolino vzdrievati 
37,82 kilometra glavnib lo~
nib 'ces~ ostale dele in vse jay· 
ne poti pa vzdriujejo reiijski 
obrat in zuoanji izvajalci. Ob
eina plaruje meseeno in direk
tno koncesionarju, saj ta dela 
izvaja sam in Rima podizvajal· 
cev. Z letno pogodbo je zagoto
wjen 100 % standard izvajanja 
zimske sluzbe, kar pomeni, da 
se zagotovijo vse akcije ob pa
davinah oziroma drugih poja
vih, zato nimajo opredeljenega 
natancoega stevila pluienj. V 
lanski zimi so za pluienje cest 
porabili skupno 195.489,78 
evea, od tega 84.449,85 evra za 
koncesionarja ter 111.039,93 
evra v sldopu reiijskega obra
tao V letosnjem prorarunu je 
po rebalansu za Ietno in zim· 
sko vzdrievanje vseh eest v 
obeini (240 . ken) rezerviranih 
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392.349 evroV. Po koncesijski 
pogodbi letna vrednost vzdr
ievanja enega kilometra stane 
2.567,07 evra. 

Podlehnik-
198.400 eYroY 

Iz obeine Podlehnik so nam 
sporoeili, da je obeina ob kon
cu leta 2012 izdala odloebo 0 

izbiri koncesionarja, ker pa 
Se teee usklajevanje, Se niso 
podpisali pogodbe z nbranim 
koncesionarjem, ki bo Cestno 
podjetje Ptuj. Izbrani izvajalec 
se nanteee ni predloiil podpi
sanib pogodb s podizvajalci za 
zimsko sluibo, kar pomeni, da 
se nima urejenega tega vpraia
nja in obstaja moznos~ da ne 
pridobi izvajalcev v takem ste
vilu, kot je to potrebno za ce
lotno obmocje obBne. Izbrani 
koncesionar bo po pogodbi 
doHan vzdrievati 64 kilome
troy asfaltiranib cest, 39_kilo- . 
metrov makadamskih voziSt. 
ter 5.250 m' parkirisc. Za 100 
% standard je koncesionar po
nudill88.879 evrov brez DDV, 
v ceno letne pogodbe je vldjU
eenih 10 akcij pluienj in IS ak· 
aj posipavanja. V lanskem leru 
je obeina za pluienje, posipa
vanje ces~ vldjueno s posipnim 
materialom, porabila 118.561 
evrov. Po pogodbi letna vre
dnost vzdrievanja enega kilo
metra ceste znaSa 1.833 evrov. 
Sicer pa so v letosnjem prora
runu za celoletno vzdrievanje 

. cest predvideli 198.400 evrov. 

Zetale - 77.000 
eyroy 

Podoben poloZaj kot v Pod
lehniku je tudi v Zetalah, kjer 
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pray tako zaenkrat Se niso pod· 
pisali koneesijske pogodbe s 
ponudbenikom, Cestnim pnd· 
jetjem Ptuj. V obeini sieer skr· 
bijo skupno za 81 kilometrov 
javnib poti in lokalnih eest. Le· 
tos so za letno in zimsko vzdr· 
ievanje vseh eest v proraeunu 
predvideli 17.000 evrov 

Hajdina - 143.000 
evrov 

Obeina Hajdina'je koneesijo 
za vzdrievanje eest podeilla 
Cestnemu podjetju Pruj, P<r 
godbo so podpisali za deset 
let Ta vldjuCuje vzdrievanje 
48,610 ken javnib pOIi, 18,616 
km lokalnib eest in 13,201 m' 
parkirnib povrsin, kar pomeni 
skupaj 67,226 ken poti in eest. 
Pri vzdrzevanju eest uporablja 
koneesionar lokalne izvajal· 
ee, v lanskem leru jih je bilo 
Sesl Njihove storirve plaeuje 
neposredno. Vrednost letne 
pogodbe s koneesionarjem 
znaSa skoraj 143 tisoe evrov 
ali 142.885,29 evra. Pogodbe
ne obveznosti obeina plaeuje 
meseeno. Stevilo pluienj v po
godbi ni opredeljeno. V zinti 
2012/ 13 je bilo za pluienje po
rabljenib 86.665,51 evra pr<r 
raCunskih sredstev. V prereldi 
zimi, ko Se ni bila sldenjeno 
koneesijska pogodba, je bilo v 
proracunu za pluienje naert<r 
vanib nebj manj kot 40 lisoe 
evrov 02. 39.855 evrov. Po p<r 
godb~ ki so jo sldenili letos, naj 
bi jih zimska sluzba v sezoni 
2013/2014 stala 51.546 evrov. 
Cena vzdrievanja enega kilo
metea eeste po pogndbi znaSa 
1.762,35 evra. 

PIuj - 1.263.000 
evrov 

Koneesijo za opravljanje 
obveznib lokalnib gospodar
skih javnib sluzb vzdrievanja 
obeinskih javnib eest ter ure
janja in eiSeenja javnih povr
sin v Mestni obeini Pruj je MO 
Ptuj sldenila s podjetjem]avne 
sluzbe d.o.o., Ptuj. Pogodba je 
bila sldenjena leta 2009 za ob
dobje pet let. Podjetje vzdriuje 
89,5 ken lokalnih eest in 126,9 
ken javnib poti, skupaj 216 ken 
ees~ ter 17.000 m2 parkirnih 
povrSin. Koneesionar Jayne 
sluzbe Ptuj deloma izvaja vzdr-

\ 
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ievalna dela z lastnim kadrom 
in mehanizaeijo. Za dobavo 
materialov in najem dodatne 
mehanizaeije za vzdrievanje 
obeinskih eest ima sldenjene 
rudi okvirne sporazume oz. 
pogodbe z vee podizvajalei in 
dobavitelji, ki jih na podlagi 
potreb povabijo k sodelova
nju. Tako so okvirni sporazunti 
sldenjeni za dobavo marerialov 
in opreme) najem st~ojne me
hanizaeije, dobavo asfaltnib 
zmesi, barvanje talnib oznaeb 
in izvajanje zimske sluzbe. Pri 
zimskem in letnem vzdrleva
nju ter dobavi materialov in 
najemu strojne mehanizaeije 
sodeluje vee kot 20 razlienib 
podizvajalcev in dobaviteljev. 
Storirve pndizvajaleev plaCuje ' 
koncesionar. Pogodbena vre
dnost za letos znaSa 1,263 mi
lijona evrov. Plaeilo se opravlja 
sukeesivno vsak mesec glede 
na realizaeijo. V eeno letne 
pogodbe je vldjueenih 18 ak
eij posipa in pluzenja. Stroski 
zimske sluzbe v preteldi zinti 
so za 4 i akeij skupaj zn.sali 
651.757 evrov, predvidenib je 
bilo 285.000 evrov (seedsrva 
so se torej poveCala za 357.000 
evrov). Za sezono 2013/ 14 je za 
pluzenje snega in posipavanje 
predvidenib 285.000 evrov. 
Pogodbena letna vrednost 
vzdrievanja enega kilometea 
ceste znaSa 2.144,13 evra 

Kldrleevo - 120.000 
evrov 

Vse obCinske ceste v tej ob
ein! vzdrfuje Cestno pndjetje 
Ptuj po letni pogodbi. Vzdr
zevanje se izvaja na 49,1 ken 
lokalnib eest in 57,7 ken jav
nib poti. V obeini je okoli 550 
parkirnib mest, kar predstavlja 
7.000 m2 povrSin; Cestno pod
jetje izvaja vzdrievanje skupaj 
z 9 pndizvajalci v glavnem pri 
izvajanju zimske iluzbe, podi
zvajalei pa so Sreao SvenSek 
za Njiverce, Stefan Predikaka 
za Apace, Stanko Medved za 
Lovrene, Bostjan Drevensek 
za lokalne cesre, Matej Med
ved za Pleterje, Mirko Vuk za 
Mihovee, Franc Gorie.n za Cir
kovce, Darko Dolenc za Sp<r 

. dnje ]ablane, obeinsko pod
jetje Vzdrievanje in gradnje 
d.o.o. pa za riaselje Kidrieevo. 
Obeinsko pndjetje Vzdrfeva-

Tednikov objektiv 

nje in gradnje d.o.o. izvaja rudi 
manjsa druga cestna dela. P<r 
dizvajalce plaCuje obeina, ne
poseedno na podlagi sldenje
nib pogndb, letna skupna vre
dnost vzdrfevanja obeinskih 
cest pa je 120,000 evrov in se 
plaCuje meseeno na podIagi 
izvedenib del. 5tevilo pluzenj 
je odvisno od sneinib padavin, 
za izvajanje zimske sluibe pa 
je naertovanih 40.000 evrov. 
V sezoni 2012/2013 je bilo za 
zimsko sluzbo porabljenib 
63.000 evrov, kar je bilo za 50 
% vee od naerlovanega. Za ii
vajanje zimske sluzbe v sezoni 
2013/2014 irnajo naertovanib 
45.000 evrov, ta znesek pa je 
spremenljiv, saj so dogovorje
ni, da plaCujejo po dejansko 
opravljenib urah pluienja. 
Vrednost vzdrfevanja kilome
tea ceste pa je razliena, in sieer 
glede na kategorijo cesre (I.C 
ali ]P), in se giblje med 1.200 
in 1.500 evri za ken ceste. 

Markovcl- 129.000 
evrov 

V obCini Markovci so konee-

vanje 15 ken lokalnib cest in 39 
ken javnih' poli, skupaj 54 ken, 
ter za 20 parkirnih povrsin. 
Koncesionar skrbi za redno 
vzdrfevanje vseh va!kih cest 
Ie z enim pndizvajalcem, to je 
pndjetje Strelec d.o.o, sieer pa 
pndizvajalca plaeuje koneesi
onar. Vrednost letne pogndbe 
s koncesionarjem je 129.000 
evrov za 100 % standard, pla
eilo pa se izvaja meseeno po 
izdanih siruaeijab. Sicer nima· 
jo posebej doloeeno, koliko 
pluienj je vldjueenih v ceno 
letne pogodbe, to opravljajo 
glede na potrebo, pri eemer 
pogndbeni znesek ostaja ne
spremenljiv. V minuli zimi 
2012/2013 so za pluienje cest 
porabili 106.000 evrov, vendar 
je potrebno pripomniti, da je 
bila koncesija pndeljena Sele 
s 1. mareem 2013. Thdi v novi 
zimski sezoni, ki je pred vrati, 
ostaja pogodba nespremenje
na. Letna vrednost vzdrievahja 
cest je v obeini Markovci 2.300 
evrov zaken ceste, v ceno pa 
je vldjueeno rudi vzdrievanje 
ploCnikov in parkirise. , 

sijo za vzdrievanje cest dodeli- Destrnlk - 223.000 
Ii Cestnemu podjetju Ptuj; po-
godba je podpisana za 10 let. evrov 
V tej obeini skrbijo za vzdrie- Koneesije za vzdrfevanje 

cest obeina Destrnik ni pndeli
~ la, saj vzdrievanje izvaja obein
~ sko ]avno.podjetje gradnje De
~ strnik d.o.o .. Skupaj omenjeno 
~ pndjetje vzdrfuje 80,7 ken ob
~ Cfuskih eest (nd tega je 26.453 

m lokalnib cest in 54.284 m 
javnib poti), 22,4 ara parkirnih 
povrsin in 4.082 m ploenikov. 
Le pri iivedbi zimske sluzbe 
ima podjetje dva podizvajalea, 
ki ju plaeuje javno podjetje in , 
ne obCina, saj obeina izvedbo 
del naroe. in rudi plae. lastne
mu javnemu podjetju. 

Iz proraCuna na letni rav- ' 
ni namenijo za vzdrievanje 
cest sredsrva v skupni visini 
205.778 evrov. Kot pojasnjuje 
Zupan Vladimir Vidnis, imajo 
v proraCunu na teh proraCun
skih postavkab naertovana 
visja seedsrva, vendar jib name
njajo za odmero cest. Dodatnih 
17.100 evrov jih stane vzdrie
vanje ploenikov in parkirise. 

Obeina plaeuje opravljeno 
, delo na podlagi izstavljenib 
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meseenih siruaeij, torej po de
jansko opravljenem' delu. To 
rudi pomeni, da v zimskem 
Casu plaeajo pluienja, kolikor 
jih je bilo dejansko opravlje
nih. Za izvedbo zimske sluzbe 
(pluienje,posipavanje cest) 
so v zimi 2012/2013 porabili 
80.092,49 evra in za vzdrie
vanje ploenikov in parkirisc 
15.605 eVJov. Sldadno z naer
tom in realizaeijo iz prejsnjih 
let je poraba lani znaSala za kar 
50 odstotkov vee. Nimajo pa iz
raCuna, koliko znaSa kilometer 
vzdrievanja ces~ saj so prepri
eani, da je to zelo teZko izraeu
nali, eeS da se na vseh cestab 
ne izvaja isto vzdrievanje. 

Jurilncl - 156.400 
evrov 

V]urSineih je za vzdrfevanje 
cest zadolieno CPP Ptuj, s ka
terim ima obeina podpisano 
100letno pogodbo. Po pogodbi 
to podjetje vzdrfuje 20,3 ken 
lokalnib cest in 52,7 ken javnib 
poti. Koneesionar za redno 
vzdrfevanje vseh eest v obeini 
skrbi skupaj s podizvajaleem, 
podjetjem Zidar d.o.o. (sarno 
zimska sluiba). ObCina st<r 
rirve plaCuje koneesionarju 
samostojno, vrednost letne 
pogodbe je 156.376,82 evea, 
plaeujejo mu meseeno. 

.Zaradi posebnega obmoeja 
. lege obeine (hribovito obm<r 

eje) se izvaja nadstandard"kar 
pomeni, da se zimsko vzdrfe
vanje obClnskih cest ne izvaja 
v sldadu z 31. aenom Pravilni
ka 0 vrstab vzdrfevalnih del na 
javnih cestab in nivoju rednega 
vzdrievanja javnih eest. Pome
ni, (la se ceste na tern obmoeju 
pluiijo ali posipavajo ze ob 5 
do 10 cm sneini podlagi in ne 
15 cm, kot to doloi'a Pravilnik,< 
pojasnjuje Drago Siamersak, 
direktor obeinske uprave Jur
sinei. 

V zimi 2012/2013 so za vzdr
ievanje porabili 128.574 evrov, 
kar je za kar 57.779 evrov vee 
od predvidenih seedstev po 
pogodbi s koncesionarjem. 
Sieer pa pogndba letos ostaja 
nespremenjena. Stroski Ie
tnega vzdrievanja na kilome
ter obeinskih eest pa zanasajo 
1.976,07 evra. 
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Sv. Andrai V Siov. 
gorlcah - 63.280 
evrov 

Obeina Sveti Andrai v SI<r 
venskih goricab koneesije za 
vzdrievanje cest ni podeilla, 
izbrala je Ie najugodnejsega 
ponudnika storitev s postop
kom zbiranja ponudb. Dvole
tne pogodbe z obeino so pod
pisali CP Pruj, Vlado Marin s.p. 
in Anton Ljubee. Ti vzdrfujejo 
20,4 ken lokalnih eest in 24,5 
ken javnib poli ter pribliino 50 
parkirise v obcini. Obeina p<r 
sameznemu izvajalcu plaCuje 
neposredno, in sicer meSecno. 
V pogodbo je vldjueeno plu
fenjc za eelo sezono, in sicer 
glede na potrebe. V lanski zinti 
2012/2013 so tako za pluienje 
cest (lokalne ceste in jaYne 
poti) porabili 38.374 evroV. Za 
lelOsnje leto imajo v proracunu 
za celoletno vzdrievanje vseh 
eest v obeini (Ietno in zimsko) 
planiranih 63.280 evrov. 

Trnovska vas -
65.000 evrov 

Vzdrievanje eest v Trnovski 
vasi opravlja podjetje Cestno 
podjetje Pruj, ki ima 5-letno 
pogndbo. V obCini skupno 
vzdrfujejo 45.290 ken cest, nd 
tega je 16.900 km lokalnib cest 
in 28.390 javnih poti. Vzdriu
je se rudi 250 parkirnib mest. 
Cestno podjetje ima za redno 
vzdrzevanje eest IUdi do dva 
podizvajalea, njihove storirve 
pa _ plaea pogodbenik. Vre
dnost letne pogodbe, ki jo ima 
obeina s· podjetjem, je 65.000 
evrov, plaeilo pa se opravlja 
meseeno. Letna pogndba rudi 
pri njih ne deflnira stevila plu
zenj, to se izvaja po potrebi in 
se tako rudi plaea. V zimski se
zoni 2012/2013 je bilo za zim
sko sluibo porabljeno 45.000 
evrov, kar je okrog 30 % vee od 
planiranega. Thdi za to zimo 
pogodbe niso spreminjali. 0 
tern, koliko je "tna vrednost 
vzdrievanja enega kilometea 
. eeste, nimajo podatkov. 

MaJda Gom/k, Dienana 
lImetee, 'atlfclJa Kovaiec, 

Mol .. ZemlJa"" MartIn Ozmoc 


