ODLOK O KONCESIJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA
MESTNEGA PROMETA IN ŠOLSKIH PREVOZOV
NA OBMOČJU OBČINE JESENICE
(neuradno prečiščeno besedilo)
Neuradno prečiščeno besedilo obsega:
-

Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov
na območju Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 37/1996),
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti mestnega
prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 16/1997),
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega
mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice (Ur. list RS, št.
57/2013).

Številka: 007-10/2013
Jesenice, dne 6.7.2013

ODLOK
O KONCESIJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA MESTNEGA
PROMETA IN ŠOLSKIH PREVOZOV NA OBMOČJU OBČINE JESENICE
1. člen
S tem odlokom se opredeljuje dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe, območje
izvajanja gospodarske javne službe, pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, postopek
javnega razpisa in izbire koncesionarja, javna pooblastila koncesionarju, začetek in čas
trajanja javne službe, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, prenehanje
koncesijskega razmerja, razmerja do uporabnikov ter druge sestavine, potrebne za določitev in
izvajanje gospodarske javne službe.
2. člen
Opravljanje javnega mestnega prometa, vključno s šolskimi prevozi, ki je predmet podelitve
koncesije po tem odloku, se na območju Občine Jesenice izvaja kot izbirna lokalna
gospodarska javna služba.
3. člen
Opravljanje javnega mestnega prometa in šolskih prevozov, ki je predmet podelitve koncesije po
tem odloku, obsega:
- izvajanje javnega mestnega prometa, ki se izvaja po določenih avtobusnih linijah,
- opravljanje avtobusnih prevozov učencev za potrebe osnovnih šol v občini Jesenice,
- zagotavljanje uporabe javnih prevoznih storitev vsem uporabnikom pod enakimi splošnimi
pogoji.
Koncesionar, ki je lahko pravna ali
izpolnjevati naslednje pogoje:
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4. člen
fizična oseba, mora za opravljanje koncesije
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-

-

da ima opravljanje dejavnosti javnega potniškega prevoza vpisano v sodni register
(pravna oseba), oziroma, da ima priglašeno opravljanje prej navedene dejavnosti pri pristojni
izpostavi davčnega urada (fizična oseba),
da ima reference na področju opravljanja koncesionirane dejavnosti,
da ima licenco za opravljanje javnega mestnega prevoza potnikov po zakonu o prevozih
v cestnem prometu,
da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri za racionalno izvajanje koncesionirane
dejavnosti,
da je lastnik več vozil, primernih za javne potniške prevoze ter da razpolaga z licencami
za vozila, s katerimi bo opravljal koncesionalno dejavnost,
da ima lastna ali s pogodbo zagotovljena parkirišča za svoje avtobuse in prostore za
vzdrževanje vozil.

Kandidat za koncesionarja izkaže izpolnjevanje pogojev z ustreznimi listinami ali priporočili o
dosedanjih izkušnjah in referencah na tem področju.
5. člen
Koncesionarja pridobi koncedent na podlagi javnega razpisa. Besedilo javnega razpisa določi
Komunalna direkcija občine Jesenice.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpisnega roka, ki ni krajši od 15 in ne daljši od 60
dni.
Razpis je neuspešen:
- če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena veljavna ponudba,
- če nobena od pravočasno prispelih ponudb ne vsebuje posameznega v razpisu zahtevanega
pogoja.
Ponudba oziroma prijava na razpis je neveljavna, če ne vsebuje za veljavnost ponudbe v razpisu
zahtevanih vsebin ali če ni prispela v razpisanem roku.
Če javni razpis ni uspel, se ponovi najkasneje v 30 dneh po poteku razpisnega roka neuspelega
razpisa.
5.a člen
Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem ponudniku opravi
strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Vsi člani komisije morajo imeti najmanj
visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno
presojo vlog.
Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo biti s prijaviteljem, njegovim zastopnikom,
članom uprave, nadzornega sveta ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače
interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega
kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že
prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski
skupnosti.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti osebe, ki so bile zaposlene pri prijavitelju ali so kako
drugače delali za prijavitelja, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni
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pretekel rok treh let.
Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo.
Če izvejo za navedeno dejstvo naknadno, morajo takoj predlagati svojo izločitev. Člani
strokovne komisije ne smejo neposredno komunicirati s prijavitelji, ampak le posredno preko
koncedenta. Izločenega člana strokovne komisije nadomesti nadomestni član strokovne komisije.
Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne
pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo ter navede, katere
prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti te prijave tako, da je razvidno, katera izmed
njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na
ustreznost postavljenim merilom. Komisija posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) organu
koncedenta, ki vodi postopek izbire koncesionarja.
5.b člen
Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru z upravno odločbo. O pritožbi na odločbo
odloča župan.
V postopku izbire koncesionarja se upoštevajo naslednji kriteriji in merila:
– izpolnjevanje pogojev,
– izkušnje kandidatov na tem področju.
Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 60 dni od njene dokončnosti ne pride
do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
6. člen
Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan občine v imenu in za račun
občine.
Vsebina koncesijske pogodbe mora temeljiti na vsebini ponudbe izbranega kandidata in ne sme
biti v nasprotju z določili tega odloka.
Koncesijsko razmerje prične veljati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe in traja največ do l0
let.
Doba trajanja koncesije se določi na podlagi rezultatov javnega razpisa, predvsem na podlagi
izpolnjevanja pogojev s strani ponudnikov.
Koncesija je neodplačna.
7. člen
S podelitvijo koncesije za opravljanje dejavnosti mestnega prometa in šolskih prevozov
koncesionar zagotavlja uporabnikom teh storitev kvalitetno in neprekinjeno opravljanje
prevozov potnikov v javnem mestnem prometu in šolskih prevozov.
8. člen
Avtobusne linije iz 3. člena tega odloka so:
– šolski prevozi za prevoz učencev osnovnih šol v občini Jesenice,
– linija 1 Hrušica Belo Polje–Tržnica Jesenice–Koroška Bela–Blejska Dobrava–Kočna,
– linija 2 Jesenice bolnica–Straža,
– linija 3 Jesenice bolnica–Koroška Bela–Pristava,
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– linija 4 Koroška Bela–Planina pod Golico,
– linija 5 Koroška Bela–Hermanov most–Koroška Bela.
Nove avtobusne linije ali spremembe obstoječih avtobusnih linij določi na predlog pristojne
strokovne službe občine ali koncesionarja župan s sklepom.
Način oblikovanja in spreminjanja voznih redov se določi s koncesijsko pogodbo.
9. člen
Občina bo koncesionarju podelila naslednja javna pooblastila:
- izključno pravico opravljanja koncesionirane dejavnosti za čas trajanja koncesijske pogodbe
na pogodbeno določenem območju,
- pravico uporabe postajališč, ki so v njegovi lasti.
10. člen
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
- da zagotavlja za uporabnike kontinuirano in kvalitetno izvajanje koncesionirane dejavnosti,
- da upošteva strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz
nacionalnega razvojnega programa na republiko in usmeritev občine,
- da pri opravljanju koncesioniranih storitev dosledno upošteva tehnične, stroškovne,
organizacijske in druge standarde ter normative in da upošteva cene, ki jih oblikuje oziroma
določa občina v skladu s postopkom, ki ga določa zakon oziroma akt lokalne skupnosti.
11. člen
Višina izhodiščnih tarif je določena s koncesijsko pogodbo in se ob izpolnitvi pogojev iz
koncesijske pogodbe spreminja s sklepom Občinskega sveta občine Jesenice na predlog
koncesionarja.
Pri oblikovanju in spreminjanju tarif za prevoze mestnega prometa v Občini Jesenice se
upoštevajo tudi veljavne tarife odbora za cestni potniški promet pri Združenju prometa in zvez
Gospodarske zbornice Republike Slovenije.
Cene voznih kart se lahko tudi subvencionirajo, za kar je potrebno sprejeti ustrezen akt, s katerim
se določita višina in vir subvencij. Višina subvencij se oblikuje na podlagi obrazloženega
predloga koncesionarja.
V primeru, da ni zagotovljeno subvencioniranje cen voznih kart avtobusnih linij, se lahko take
linije ukinejo s soglasjem občine.
Občina subvencionira cene šolskih prevozov. Višina, vir in način subvencioniranja se opredelijo
v koncesijski pogodbi.
12. člen
Koncesionar koncesije ne more prenesti na druge osebe.
Koncesionar ima pravico, da za izvajanje posameznih aktivnosti pri opravljanju javne službe
sklepa pogodbe s podizvajalci, vendar mora v odnosu do občine in uporabnikov ter javnosti v
zvezi s tem nastopati v svojem imenu.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske pogodbe izvaja občina. Občina za
posamezna strokovna in druga opravila lahko pooblasti pristojne institucije.
mojidokumentiobcodlokiodlokokoncesijiprometa

4

14. člen
Organom, pooblaščenim za nadzor, mora koncesionar omogočiti odrejeni nadzor.
15. člen
Občina lahko izvrši nadzor kadarkoli, vendar s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 15 dni
pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti
koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se
izkaže s pooblastilom pristojnega organa. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta
predstavnika koncesionarja in občine.
16. člen
Občina lahko zaradi utemeljenih razlogov izvrši tudi nenapovedan nadzor v smislu prejšnjega
člena.
17. člen
Koncesionar je dolžan izvajati trajno notranjo kontrolo med izvajanjem predpisanih
zdravstvenih, delovnih in drugih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati vozniki, potrebnih za
varno upravljanje z vozilom, nad predpisanimi pogoji glede vozil in izvajanjem drugih
predpisanih ukrepov, od katerih je odvisna varnost cestnega prometa.
Koncesionar je odgovoren za svoje delavce in mora v primerih kršitev ukrepati.
18. člen
Koncesionar mora na zahtevo občine predložiti poročila o stanju stvari, opravljenih in
potrebnih vzdrževalnih delih in drugih potrebnih investicijah v infrastrukturo,
samoiniciativno pa lahko v teh in tudi v vseh drugih primerih.
19. člen
Koncesijska pogodba preneha s pretekom obdobja, za katerega je bila sklenjena, z
odpovedjo ene ali druge stranke, s sporazumnim razdrtjem ali z odvzemom koncesije.
Prenehanje koncesijske pogodbe ne sme prizadeti pravic uporabnikov do nemotene
kontinuirane uporabe storitev koncesionirane dejavnosti.
20. člen
Koncesijska pogodba preneha na podlagi odpovedi koncesionarja, če jo sporoči v pisni obliki z
obrazložitvijo in s postavitvijo odpovednega roka, ki ne sme biti krajši od enega leta.
21. člen
Stranki se sporazumeta za razdrtje v primeru, da soglasno ugotovita, da zaradi bistveno
spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno
ocenjenih okoliščin opravljanje dejavnosti kot javne službe ni umestno ali da je opravljanje
dejavnosti pod pogoji iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
Načelne okvire in razmerja za primer razdrtja se določi s koncesijsko pogodbo, konkretna
razmerja pa sporazumno z aktom o razdrtju.
22. člen
Občina lahko koncesionarju odvzame koncesijo v primeru hudih kršitev koncesijske pogodbe
ali drugih ponavljajočih se ali neopravljenih koncesionarjevih nalog.
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Ob odvzemu koncesije je občina dolžna koncesionarju v dveh letih po odvzemu zagotoviti
povrnitev ocenjenih neamortiziranih vlaganj v objekte in vozila, ki jih ni mogoče brez
posledic za kontinuirano opravljanje storitev službe in v interesu potnikov vrniti koncesionarju v
naravi.
Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi utemeljevale odvzem, prišlo do višje sile.
23. člen
Hude kršitve koncesijske pogodbe so:
- nepravočasen pričetek izvajanja koncesije glede na rok, določen s koncesijsko pogodbo,
- izpad opravljanja storitev javne službe v obdobju, daljšem od treh dni v celoti ali na
katerikoli liniji po krivdi koncesionarja.
24. člen
Druge kršitve koncesijske pogodbe, na podlagi katerih je možen odvzem koncesije so:
- neupravičeno odklanjanje opravljanja prevoza zainteresiranim potnikom,
- tehnično neustrezna kvaliteta vozil.
Odvzem koncesije v primerih iz prvega odstavka je možen, če je občina na konkretno kršitev
koncesionarja predhodno pisno opozorila, mu postavila rok za odpravo morebitnih posledic
kršitev in mu pri tem zagrozila z odvzemom koncesije.
25. člen
Kot višja sila so opredeljene izredne nepredvidene okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi
koncesijske pogodbe in so zunaj volje strank.
Za višjo silo štejejo zlasti požari, potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke (razen
pri koncesionarju), vojna ali ukrepi oblasti, pri čemer pride ali do hudih poškodb poslovnih
prostorov in vozil ali do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, pri
katerih izvajanje službe delno ali v celoti ni možno na način, ki ga predpisuje koncesijska
pogodba.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti
in dogovoriti o izvajanju službe v pogojih višje sile.
Koncesionar mora o prekinitvi prevoza obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja takoj,
ko nastopijo okoliščine, ki so povzročile prekinitev, istočasno pa tudi občino.
26. člen
Za škodo, ki jo zaradi izvajanja ali pri izvajanju službe povzročijo koncesionar ali pri njem
zaposleni delavci ali pogodbeni podizvajalci občini, uporabnikom ali tretjim osebam, je
odgovoren koncesionar po pravilih, ki urejajo odgovornost podjetij oziroma družb.
27. člen
Javni razpis za prvo podelitev koncesije mora biti objavljen najkasneje v šestih mesecih po
uveljavitvi tega odloka.
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti mestnega
prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 16/1997)
vsebuje naslednjo končno določbo:
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti mestnega
prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 57/2013)
vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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