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Sklicujem 
 

10. KORESPONDENČNO SEJO SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
LESKOVEC PRI KRŠKEM 

 
ki bo razpisana v sredo, 7. decembra 2016 od 15. ure dalje z možnostjo glasovanja 

do petka, 9. decembra 2016 do 10. ure in bo izvedena po elektronski pošti ali 
telefonsko. 

 
Za 10. korespondenčno sejo določam naslednji dnevni red: 
  

1. Mnenje KS za zimsko vzdrževanje cest JP2 za leto 2016/2017 
 
Obrazložitev: 

 
Veljavni Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015) v četrtem odstavku 
66. člena določa, da postopke za oddajo javnih naročil za potrebe ožjih delov občine, 
kot jih določa zakon, ki ureja lokalno samoupravo, izvaja občina. Za namene izračuna 
ocenjenih vrednosti javnih naročil se ne glede na tretji odstavek 24. člena tega 
zakona šteje, da občina in njeni ožji deli predstavljajo eno organizacijsko enoto. 
Navedena določba pomeni, da je potrebno zimsko službo posameznih krajevnih 
skupnosti šteti kot enakovrstno javno naročilo ter šteti vse krajevne skupnosti skupaj 
z občino za eno organizacijsko enoto. 
 
V skladu z zgornjim tolmačenjem je bilo ugotovljeno, da obstajata dve možnosti za 
skupno uredite zimske službe, in sicer bodisi z izvedbo skupnega javnega naročila, 
za kar obstaja velika verjetnost, da bi se na ponudbo prijavil en večji ponudnik. Ta 
opcija po predhodni preveritvi za krajevne skupnosti ni bila sprejemljiva, saj so 
krajevne skupnosti želele obdržati svoje dosedanje izvajalce. Druga opcija pa je 
ureditev zimske službe v okviru obstoječe koncesijske pogodbe, sklenjene med 
Občino Krško kot koncedentom in Kostak, d.d. kot koncesionarjem. Zaradi odločitve, 
da se zimska služba zagotovi za vse krajevne skupnosti in občino Krško kot celota, 
saj gre za istovrstno storitev, in zato, ker je Občina Krško lastnica vseh javnih cest, 
tako JP1 kot tudi JP2, je bila izbrana takšna rešitev. V ta namen je Občinski svet 
Občine Krško na 17. seji dne 27. 10. 2016 sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi 
Odloka o občinskih javnih cestah in drugih javnih površinah v občini Krško, ki je v 
četrtem odstavku 33. člena določil, da se zimska služba za ceste, ki so kategorizirane 
kot JP2, na podlagi mnenja sveta krajevne skupnosti lahko izvaja s strani izvajalca 
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest. 
 
Svet Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem s podajo tega mnenja  soglaša, da se 
zimska služba za ceste, ki so z odlokom kategorizirane kot JP2 in jih vzdržuje 



 
 

 

 

krajevna skupnost, izvaja s strani izvajalca gospodarske javne službe vzdrževanja 
občinskih javnih cest.   
 
 
Korespondenčno sejo Sveta Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem bo izvedlo 
tajništvo Krajevne skupnosti. V potrditev je predlagan naslednji sklep: 
 

1. Svet krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem soglaša, da se zimska 

služba za ceste, ki so z odlokom kategorizirane kot JP2 in jih vzdržuje 

krajevna skupnost, izvaja s strani izvajalca gospodarske javne službe 

vzdrževanja občinskih javnih cest. Razmerje med koncesionarjem, 

koncedentom in krajevno skupnostjo se zaveže urediti občinska uprava 

občine Krško. 

 
 
V nadaljevanju podajam predlog sklepa, do katerega se opredelite: ZA, PROTI ALI 
NE GLASUJEM. 
 
 
 
 
Lep pozdrav,                                                                              Jože Olovec l.r.  
                                                                                     Predsednik Sveta KS Leskovec 
 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: 

- Vsem svetnikom, po elektronski pošti in telefonsko 

- 1x zbirka dokumentarnega gradiva  
 
Priloga: 

- osnutek mnenja 


