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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2 in 76/08), Odloka o 

proračunu Občine Preddvor za leto 2020 (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 17/2019) Občina 
Preddvor objavlja 

 
 

JAVNI POZIV 
za vložitev zahtevkov za delno povračilo stroškov vzdrževanja javnih poti v krajevni skupnosti 

Kokra v letu 2020 
 
 
1. Predmet javnega razpisa je delna povrnitev materianih stroškov zimskega in letnega vzdrževanja 

javnih poti iz pristojnosti Občine Preddvor v krajevni skupnosti Kokra za leto 2020. 

 
2. Občina Preddvor bo iz sredstev proračuna v letu 2020 dodelila sredstva za povračilo stroškov 

nastalih z 
- ročnimi deli, 

- strojnimi deli, 

- porabljenim materialom, 
in sicer na javnih poteh, za katerih vzdrževanje je po Statutu občine pristojna Občina Preddvor. 

 
3. Na javni razpis se lahko prijavijo posamezniki ali skupine posameznikov, ki izpolnjujejo naslednje 

pogoje: 

- da s pluženjem in posipanjem zagotavljajo prevoznost cest za osebna vozila z zimsko opremo 
v zimskem času, 

- da skrbijo za redno odvodnjavanje meteornih voda (čiščenje dražnikov), zasipavajo udarne 
jame in manjše poškodbe ter obsekujejo rastlinje v obcestnem pasu v letnem času. 

Za vsak odsek zahtevek vloži le ena fizična oseba, zato skupine posameznikov, ki se prijavljajo na 
razpis, določijo skupnega (enega) prijavitelja.  

 

4. O upravičenosti in višini povračila pred izplačitvijo pisno mnenje poda Krajevni odbor Kokra. 
 

5. Rok za prijavo na razpis je 6. april 2020. Prijava mora zadovoljevati zahteve, navedene v tem 
razpisu in v prijavnem obrazcu. 

Predlagatelji morajo prijavo oddati v zaprtih ovojnicah, z oznako »ne odpiraj – ceste Kokra«, 

osebno ali po pošti na naslov: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor. 
Predlogi, ki ne bodo prispeli pravočasno, ne bodo opremljeni in pripravljeni skladno z zahtevami 

tega razpisa in prijavnega obrazca, bodo izločeni iz nadaljnje obravnave takoj, ko bo evidentirano 
odstopanje. 

 
6. Prijavni obrazec lahko zainteresirani predlagatelji dvignejo v sprejemni pisarni Občine Preddvor, 

Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, v času uradnih ur, oziroma je dostopen na spletni strani Občine 

Preddvor www.preddvor.si.  
 

7. Izbrani predlagatelji bodo o izbiri obveščeni v roku 90 dni po izteku roka za prijavo na javni razpis. 
Z izbranimi predlagatelji bo sklenjena pogodba o sofinanciranju iz proračuna v letu 2020. 

 

8. Dodatne informacije lahko interesenti dobijo na telefon 04/275 10 00. 
 

 
Občina Preddvor 

Župan Rok Roblek 

http://www.preddvor.si/

