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PREDLOG 

Na podlagi 32. in 33. elena Zakona 0 gospodarskih javnih sluzbah (Uradni list RS, st. 
32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP), 4. odstavka 35. elena Zakona 0 stvarnem 
premozenju drzave, pokrajin in obdn (Uradni list RS, st. 14/2007, 55/09 OdLUS: U-I
294/07-16) 14. in 26. elena Zakona 0 geodetski dejavnosti (Uradni list RS, st. 8/00, 
st. 1/01 SkLUS: UI 230/00-11, 44/03 OdLUS: U-I-230/00-40, 100/03 OdLUS: U-I
74/00-11, 47/06-ZEN, 45/08), na podlagi tretjega odstavka 36. in 40. elena Zakona 
o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, st. 127/06) ter 29. elena Zakona 0 

lokalni samoupravi (Uradni list RS, st. 94/07 - uradno preeiseeno besedilo, 27/08 
OdLUS: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 OdI.US: U-I-427/06-9, 79/09, 
14/10 OdLUS: U-I-267/09-19) in 27. elena statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni 
list RS, st. 66/07 - uradno preeiseeno besedilo) je Mestni svet Mestne obclne 
Ljubljana, na svoji xxx seji, dne xxxxxx, sprejel 

KONCESIlSKI AKT 

za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidence 
neprernlcneqa premozenja Mestne obelne Ljubljana 

1. clen 
(vsebina akta) 

Ta akt vsebuje odlocitev 0 ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega 
partnerstva in izbor optimalne oblike javno-zasebnega partnerstva. 

Stem aktom Mestna obclna Ljubljana, kot koncedent, doloca predmet in pogoje za 
podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidence neprernlcneqa prernozenja 
Mestne obcine Ljubljana, predvsem v delu, ki se nanasa na evidenco zernljisc, s 
poudarkom na evidenci grajenega javnega dobra. 

2. clen
 
(javni interes)
 

Mestna obcina Ljubljana skladno s prvo, tretjo in pete alinejo 2. odstavka 21. elena 
Zakona 0 lokalni samoupravi, v povezavi s 4. odstavkom 35. elena Zakona 0 stvarnem 
prernozenju drzave, pokrajin in obcin, v povezavi s 26. elenom Zakona 0 geodetski 
dejavnosti, v povezavi z 32. in 33. ctenorn Zakona 0 gospodarskih javnih sluzbah ter 
v povezavi z 21., 211., 212 in 213. elenom Zakona 0 graditvi objektov stem aktom 
sprejema odlocitev, da obstaja javni interes za podelitev koncesije za izvajanje 
storitev ureditve evidence neprernlcneqa prernozenja Mestne obdne Ljubljana. 

3. elen 
(model javno-zasebnega partnerstva) 

Najucinkovltejsi in najqospodarnejsl nacin za zadovoljitev javnega interesa je 
sklenitev javno-zasebnega partnerstva v koncesijski obliki. 



PREDLOG
 
4. clen 

(definicije) 

Pojmi uporabljeni v tem aktu imajo poleg pomena iz Zakona 0 gospodarskih javnih 
sluzbah in Zakona 0 javno-zasebnem partnerstvu se naslednji pomen: 

koncedent: je Mestna obctna Ljubljana oz. MOL; 
koncesionar: je flzlcna ali pravna oseba, ki bo izvajala koncesionirano dejavnost 
iz 6. elena tega akta na podlagi podeljene koncesije. 

5. clen 
(obrnocje izvajanja) 

Koncesionirana dejavnost se izvaja na obrnocju Mestne obcine Ljubljana. 

6. clen 
(predmet koncesijskega razmerja) 

Predmet koncesijskega razmerja je: 
- izvedba vseh storitev potrebnih za ureditev evidence neprernicneqa prernozenja 

Mestne obclne Ljubljana; 
- priprava podatkov za dopolnjevanje in azurlranje evidence neprernicneqa 

prernozenja Mestne obclne Ljubljana; 
- izvajanje geodetskih storitev in postopkov za ureditev lastnine neprernicnin v 

obsegu ter vsebini, ki je potrebna za izvedbo koncesionirane dejavnosti. 

7. clen
 
(vsebina koncesionirane dejavnosti)
 

Koncesionirana dejavnost vkljucuje: 
A) Ureditev evidence neprernlcneqa prernozenja Mestne obclne Ljubljana, ki 

zajema: 
1. pridobivanje in proucevanje potrjenih prostorskih dokumentov: 

•	 veljavnih drzavnih in obcinskl prostorskih aktov; 
•	 predlog grajenega javnega dobra; 
•	 predlog dolocitve pripadajoclh zernljisc k objektom - soseske; 
•	 predlog dolocitve prtpadajoclh zemljise k posameznim objektom 

(sole, vrtci, zdravstveni domovi, ...); 
•	 kategorizacije cest; 
•	 gospodarske javne infrastrukture (komunalni vodi). 

2.	 izdelavo strokovnih gradiv in podlag za: 
•	 kategorizacijo obclnsklh cest (do odloka); 
•	 dolocitev grajenega javnega dobra; 
•	 dolocltev prtpadajocih zernljisc k objektom - soseske; 
•	 dolocitev pripadajocih zernljlsc k posameznim objektom (sole, 

vrtci, zdravstveni domovi, ...); 
•	 potrebe zazidalnega preizkusa za nepozidana stavbna zernljlsca 
•	 sprejem odlocitev 0 prodaji ali nakupu zernljlsca. 

3.	 vzpostavitev projekta in izvedbo analiz: 
•	 pridobitev in priprava grafienih podlag in atributnih baz podatkov 5 

strani Mestne obcine Ljubljana in Geodetske uprave RS; 
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PREDLOG 
•	 analiza lastnistva Mestne obcine Ljubljana na javnih povrsinah in 

grajenem javnem dobru ter pregled bremen (na podlagi podatkov 
zernljlske knjige in dokumentacije 0 pridobljenih zernljisclh): 

• pridobitev zernljlskoknjiznih izpiskov in ostale dokumentacije; 
• ogled dejanskega stanja na terenu; 
•	 preverba ali je prostorski akt realiziran na terenu in ee je 

realizacija v skladu s prostorskim aktom (stopnja realizacije po 
veljavnem aktu) in ugotovitev realnosti dokoncanja po aktu 
(izvedba gospodarske javne infrastrukture, izvedba nacrtovanlh 
posegov, itd.); 

•	 izdelava spletnega pregledovalnika za spremljanje izvajanja 
projekta; 

•	 posodobitev podatkov spletnega pregledovalnika. 
4.	 izvedbo geodetskih postopkov v skladu z izvajanjem nalog za ureditev 

evidenc nepremlcneqa prernozenja Mestne obcine Ljubljana skladno z 
dolocbarni Zakona 0 evidentiranju nepremicnin na podlagi rezultatov 
analiz in Zakona 0 geodetski dejavnosti: 

•	 ureditev mej in parcelacija zernljisca: 
• izravnava meje;
 
• oznacltev mej;
 
•	 sprememba vrste rabe; 
•	 dolocltev zernljlsca pod stavbo; 
•	 izdelava elaborata za vpis stavbe in delov stavb v kataster stavb; 
•	 izdelava elaborata za evidentiranje stavbe; 
•	 izdelava akta oziroma sporazuma 0 vzpostavitvi etazne lastnine; 
•	 izdelava geodetskega nacrta: 
•	 vpis gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster 

gospodarske javne infrastrukture; 
•	 vzdrzevanje geodetskih podatkovnih baz (baza digitalnih 

topografskih nacrtov): 
•	 druga geodetska dela za potrebe delovanja Mestne obclne 

Ljubljana, ki so potrebna za izvajanje koncesionirane dejavnosti. 
5.	 izvedbo postopkov za ureditev lastnine neprernlcnln: 

•	 preverba obstojece dokumentacije in primerjava s stanjem v 
zernljiski knjigi in zernljlskern katastru; 

•	 zbiranje podatkov 0 postopkih denacionalizacije, komasacije, ipd.; 
•	 pridobivanje ustreznih potrdil (potrdilo 0 namenski rabi, ipd.), 

zemljisko-katastrsklh prikazov, hlstoricnlh zernljlskoknjlznlh 
izpiskov; 

•	 glede na navodila koncedenta organiziranje cenitev in izdelava 
cenitvenih porocll: 

•	 vodenje razgovorov z lastniki neprernlcnln, ki mejijo na zernljlsca v 
lasti MOL in, ki jih bo rnozno prodati; 

•	 priprava pogodb, prijave na Davcno upravo in overitve; 
•	 glede na navodila koncedenta priprava pogodbe 0 sluznostl: 
•	 priprava zemljiskoknjiznlh predlogov in vlozitev na zernljisko 

knjigo; 
•	 priprava dokumentacije za izpeljavo postopkov za razlastitev 

neprernlcnlne: 
•	 priprava in vlozltev listin za izbris bremen in drugih pravic. 
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PREDLOG 
B) Priprava podatkov za dopolnjevanje in azurlranje evidence neprernicneqa 

oremozenja Mestne obcine Ljubljana. 

8. elen 
(Izkljucne pravice koncesionarja) 

Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem obmocju Mestne obclne 
Ljubljana: 

pravico opravljati koncesionirano dejavnost iz 6. elena tega akta, 
- dolznost zagotavljati vse storitve, ki sodijo v okvir koncesionirane dejavnosti 

skladno s smernicami v dokumentu 0 Vzpostavitvi enotne GIS platforme na 
MOL, stem aktom in s sklenjeno Koncesijsko pogodbo. 

9. elen 
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar) 

Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
1.	 da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in da je 

vpisan v imenik geodetskih podjetij, ki se vodi pri Inzenlrskl zbornici 
Siovenije; 

2.	 da koncesionar in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno 
osebo, ni bil pravnornocno obsojen zaradi kaznivih dejanj, dolocenlh v 
prvem odstavku 42. elena Zakona 0 javnem narocanju (Uradni list RS, st. 
128/06, 16/08, 19/10); 

3.	 da v zadnjih 12 mesecih ni imel blokiranih poslovnih racunov: 
4.	 da ima poravnane vse davke in prispevke; 
5.	 da ima poravnane vse obveznosti do vseh dobaviteljev blaga, podizvajalcev 

in kooperantov, zapadle do datuma revizorjevega porocila, ki ne sme biti 
starejse od 15 dni od roka za oddajo ponudb; 

6.	 da predlofl izhodiscno tarifo za izvajanje koncesionirane dejavnosti in 
financni nacrt iz katerega so razvidni stroskl za izvajanje koncesionirane 
dejavnosti ter da navede vire financiranja za pokritje predvidenih stroskov 
ob upostevanju dolocb 14. elena tega akta; 

7.	 da lzkaze, da je povprecje njegove prihodkovne realizacije v letih 2007, 
2008 in 2009 znasalo vsaj 5 mio EUR. V primeru, da ponudnik v katerem 
izmed let se ni obstajal, se za to leto, ko se ni obstajal, uposteva realizacija 
o EUR. Pri partnerskih ponudbah se prihodkovna realizacija sesteva in 
korigira na naslednji nacln: 

a)	 v primeru partnerske ponudbe dveh partnerjev se prihodkovna 
realizacija obeh partnerjev sesteje in pomnof s koeficientom 0,9 in 
se uposteva tako dobljena prihodkovna realizacija; 

b)	 v primeru partnerske ponudbe treh partnerjev se prihodkovna 
realizacija vseh treh partnerjev sesteje in pornnof s koeficientom 
0,8 in se uposteva tako dobljena prihodkovna realizacija; 

c)	 v primeru partnerske ponudbe stlrih partnerjev se prihodkovna 
realizacija vseh partnerjev sesteje in pornnof s koeficientom 0,7 in 
se uposteva tako dobljena prihodkovna realizacija; 

d)	 v primeru partnerske ponudbe petih partnerjev se prihodkovna 
realizacija vseh partnerjev sesteje in pomnofi s koeficientom 0,6 in 
se uposteva tako dobljena prihodkovna realizacija; 

e)	 v primeru partnerske ponudbe sestih ali vee partnerjev se 
prihodkovna realizacija vseh partnerjev sesteje in pornnof s 
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• PREDLOG 
koeficientom 0,5 in se uposteva tako dobljena prihodkovna 
realizacija; 

8.	 da bo predlozll ustrezen in azuren obrazec BON iz katerega je razvidno, da 
je uvrscen vsaj v bonitetni razred SB3 ali boljse: 

9.	 da bo podal pisno izjavo, s katero bo potrdil, da sprejema vse obveznosti 
dolocene stem aktom, razpisno dokumentacijo in vzorcem koncesijske 
pogodbe; 

10.	 da bo podal pisno izjavo, s katero bo potrdil, da je sposoben zagotavljati 
izvajanje koncesionirane dejavnosti na kontinuiran in kakovosten nacln ob 
upostevanju tega akta, koncesijske pogodbe in veljavnih predpisov; 

11.	 da bo predlozil elaborat 0 opravljanju koncesionirane dejavnosti z vidika 
kadrov s katerim bo dokazal, da izpolnjuje naslednje pogoje: 

a) koncesionar ima najmanj 70 redno zaposlenih (zaposleni za dolocen 
ali nedolocen cas); 

b)	 koncesionar bo oblikoval projektno skupino, odgovorno za izvajanje 
koncesionirane dejavnosti, sestavljeno iz najmanj 26 strokovnjakov 
zaposlenih pri koncesionarju za polni delovni cas, ki jo sestavljajo: 

i.	 vodja projekta z izobrazbo univ.dipl.inz.arh. in z licenco A ter 
10 letnimi delovnimi lzkusnjarnl na podrocju prostorskega 
planiranja; 

ii.	 osem strokovnjakov z izobrazbo univ.dipl.inz.arh. od tega 5 z 
licenco A ali P; 

iii.	 pet strokovnjakov z izobrazbo univ.dipl.inz.kraj.arh. od tega 
dva z licenco KA ali P; 

iv.	 dva strokovnjaka z izobrazbo univ.dipl.inz.grad. - prometna 
smer z licenco G; 

v.	 enega strokovnjaka z izobrazbo univ.dipl.inz.grad. - komunalna 
smer z llcenco G; 

vi.	 dva strokovnjaka z izobrazbo unlv.dlpl.lnf.rac., z delovnimi 
lzkusnjarnl s podrocja geografsko informacijskih sistemov in 
podatkovnih zbirk; 

vii.	 dva strokovnjaka z izobrazbo univ.dipl.prav.; 
VIII.	 pet strokovnjakov z izobrazbo univ.dipl.inz.geod. z licenco Geo; 

c)	 koncesionar mora zagotoviti najmanj 10 geodetskih terenskih ekip, pri 
cemer je vsaka ekipa sestavljena iz treh clanov ekipe. Najmanj dva 
clana ekipe morata imeti geodetsko izkaznico. 

12.	 da bo predloz!l elaborat 0 opravljanju koncesionirane dejavnosti z vidika 
tehnicne opremljenosti, s katerim bo dokazal, da izpolnjuje naslednje 
pogoje: 

a)	 koncesionar razpolaga z najmanj naslednjo geodetsko opremo: 10 
tahimetrov, 10 nivelirjev in 5 GPS; 

b)	 vsa merilna oprema mora imeti deklaracijsko potrdilo izvajalca in 
porocllo 0 kalibraciji lnstrurnenta, ki ni starejse od enega leta; 

c)	 koncesionar razpolaga z najmanj 10 licencami za program AutoCAD 
2008 ali novejsa razlldca: 

d)	 koncesionar razpolaga z najmanj 1 licenco GIS (geografsko 
informacijski sistem) opreme za upravljanje s podatkovnimi bazami, ki 
so kompatibilne s sistemom Mestne obcine Ljubljana (ESRI ARC GIS 
9.2	 ali novejse): 

13.	 da ima ustrezno znanje in lzkusnje z izvajanjem podobnih nalog. Za 
izpolnjevanje navedenega pogoja mora koncesionar izkazati, da je v obdobju 
zadnjih petih let pred rokom za oddajo ponudb: 
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PREDLOG 
a) pridobil uspesne reference pri izdelavi najmanj treh Drzavnlh 

lokacijskih nacrtov oziroma Drzavnih prostorskih nacrtov, pri cemer je 
moral biti vsaj eden na podrocju prometne infrastrukture in vsaj dva 
objavljena v Uradnem listu RS; 

b) pridobil uspesne reference pri izdelavi najmanj petih Obdnsklh 
podrobnih prostorskih nacrtov, pri cemer morajo biti vsaj trije 
objavljeni v Uradnem listu RS; 

c) pridobil uspesne reference pri izdelavi najmanj osmih strokovnih 
podlag za potrebe izdelave prostorskih dokumentov obcine: 

d) pridobil uspesne reference pri izdelavi najmanj petih strokovnih gradiv 
za potrebe dolocitve grajenega javnega dobra; 

e) pridobil uspesne reference pri izdelavi najmanj deset strokovnih 
gradiv za potrebe dolocltve prtpadajocth zemljisc k posameznim 
objektom; 

f)	 pridobil uspesne reference pri izdelavi najmanj dveh strokovnih gradiv 
za potrebe dolocitve prlpadajocth in skupnih zernljisc za celotno 
obrnocje soseske; 

g) pridobil uspesne reference pri izdelavi najmanj dvajset strokovnih 
gradiv za potrebe sprejema odlocitve 0 prodaji oziroma nakupu 
zernljlsca: 

h) pridobil uspesne reference pri izdelavi najmanj petih spletnih aplikacij 
geografsko informacijskih sistemov za vzpostavitev in vzdrzevanje 
baze prostorskih podatkov; 

i)	 pridobil uspesne reference pri izdelavi zernljlsko katastrske izmere za 
najmanj 200 km kategoriziranih cest; 

j) pridobil uspesne reference pri izdelavi najmanj 1.500 parcelacij; 
k) pridobil uspesne reference pri geodetski izmeri za najmanj 250 km 

komunalne infrastrukture; 
14.	 da poda izjavo, da ni podal neresnicnih ali zavajajocih podatkov v ponudbi, 

ki bi lahko vplivali na koncedentovo odlocitev. 

Podrobnejso vsebino pogojev in dokazil za izpolnjevanje pogojev bo koncedent dolodl 
v okviru javnega razpisa. Koncedent si pridrzuje pravico, da v fazi javnega razpisa od 
ponudnikov zahteva, da predlozijo dodatna pojasnila ali dokazila, s katerimi se 
dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev za priznanje sposobnosti. 

10.clen 
(dolmosti koncesionarja) 

Dolmosti koncesionarja so predvsem: 
- izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi 

predpisi in koncesijsko pogodbo; 
pripraviti letna poroclla: 
porocatl koncedentu 0 izvajanju koncesije; 
ornoqocatl koncedentu nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti; 
posredovati koncedentu vse evidence za potrebe vodenja centralne baze 
prostorskih podatkov MOL, v formatu in obliki kot jo navajajo smernice v 
dokumentu 0 Vzpostavitvi enotne GIS platforme na MOL; 
ob prenehanju koncesijskega razmerja predati koncedentu podatke za 
dopolnjevanje in azurlranje evidence in celotno dokumentacijo, ki je nastala 
ob izvajanju koncesionirane dejavnosti v obliki, ki je primerna za arhiviranje 

6 



PREDLOG 
in je v primeru predcasneqa prenehanja koncesije primerna tudi za 
nadaljnjo obdelavo in urejanje neprernicnin. 

t t.clen 
(dolznost koncedenta) 

Dolznost koncedenta je zlasti, da zagotavlja stalnost dogovorjenega nacina 
financiranja koncesionirane dejavnosti skozi celotno koncesijsko obdobje, ob 
upostevanju dolocb 14. elena tega akta. 

12.clen 
(javno pooblastilo) 

Koncedent podeljuje koncesionarju javno pooblastilo, s katerim ta prevzema pripravo 
podatkov za dopolnjevanje in azurlranje vseh evidenc ter za izvajanje geodetskih 
storitev in postopkov za ureditev lastnine nepremlcnln v obsegu in vsebini, ki je 
potrebna za izvedbo koncesionirane dejavnosti, skladno z veljavnimi predpisi. 

13.clen 
(trajanje koncesije) 

Koncesijsko obdobje zacne teci z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Obveznosti, ki 
izhajajo iz koncesije se izvedejo skladno s terminskim planom, ki bo opredeljen v 
koncesijski pogodbi. 

Koncesija se podeli za obdobje 5 let od podpisa pogodbe. Trajanje koncesijskega 
razmerja je opredeljeno s koncesijsko pogodbo. Koncesijsko razmerje preneha iz 
razlogov navedenih v tem aktu. 

Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljsa najvec za polovico koncesijskega 
obdobja. 

14.clen
 
(viri financiranja)
 

Nacin financiranja koncesionirane dejavnosti se dogovori s koncesijsko pogodbo. 

Javni partner bo placlla koncesionarju vezal na dosezene rezultate izvajanja 
koncesionirane dejavnosti. Nacin financiranja bo v tem delu vkljuceval odlog placila v 
casu najmanj 6 mesecev, kar predstavlja najkrajse rnozno obdobje v katerem bo javni 
partner lahko ocenil rezultate izvajanja koncesionirane dejavnosti. 

15.clen 
(izhodiscne tarife in njihovo spreminjanje) 

V lzhodiscnl tarifi za izvajanje koncesionirane dejavnosti morajo biti definirana vsa 
plactla, ki jih koncesionarju placuje koncedent. 

lzhodlscna tarifa za izvajanje koncesionirane dejavnosti bo predmet usklajevanja v 
postopku konkurencneqa dialoga in bo priloga koncesijske pogodbe. Pogoji za njeno 
spreminjanje se dolocljo s koncesijsko pogodbo. 
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PREDLOG
 
16.elen
 

(Ioceno racunovodstvo)
 

Koncesionar mora za izvajanje koncesionirane dejavnosti voditi ioceno racunovodstvo 
skladno z veljavno zakonodajo. 

17.elen 
(nacin podelitve koncesije) 

Koncedent za podelitev koncesije iz 6. elena tega akta izvede postopek javnega 
razpisa. 

Javni razpis se izvede skladno z dolocll! Zakona 0 javno-zasebnem partnerstvu in ob 
smiselni uporabi Zakona 0 javnem narocanju po postopku konkurencneqa dialoga. 

Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Siovenije in v Uradnem glasilu EU, 
lahko pa tudi v dnevnem casoplsju in na portalu Mestne obclne Ljubljana. 

V postopku izbire mora koncedent zagotoviti transparentno in enakopravno 
obravnavanje kandidatov. 

18.elen 
(merila za izbor koncesionarja) 

Koncedent mora v javnem razpisu oblikovati jasna in transparentna merila za izbor 
koncesionarja, ki bode ornoqocila izbor ekonomsko najuqodnejseqa koncesionarja. 

Merilo ekonomsko najuqodnejse ponudbe bo sestavljeno iz naslednjih meril: 
- vislne ponujene lzhodlscne tarife za izvajanje koncesionirane dejavnosti; 

kvalitete izvedene testne projektne naloge; 
ponujenega casa odloga placila. 

19.clen 
(pooblastilo) 

Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire koncesionarja in izbiro 
koncesionarja se pooblasti mestno upravo. 

Za podpis koncesijske pogodbe ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja 
koncesijskega razmerja se pooblasti zupana. 

20.clen 
(strokovna komisija) 

Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih vlog oz. prijav ter 
za pripravo strokovnega poroclla zupan imenuje strokovno komisijo. 

Strokovna komisija ima predsednika in najmanj tri clane. Predsednik in ostali ciani 
strokovne komisije morajo imeti najmanj vlsokosolsko izobrazbo in najmanj 2 leti 
delovnih lzkusenj z delovnega podrocja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog 
oz. prijav. 
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PREDLOG 
Predsednik in vsi ciani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega 
odstavka 52. elena Zakona 0 javno-zasebnem partnerstvu, kar potrdijo s podpisom 
izjave 0 izpolnjevanju tega pogoja. Clana strokovne komisije za katerega se ugotovi, 
da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejsnjeqa stavka, se nemudoma lzlod iz 
strokovne komisije in se imenuje nadomestnega clana. 

Za oceno kvalitete predlofenib testnih projektnih nalog lahko strokovna komisija 
imenuje ozjo ekspertno skupino, ki bo ocenila prejete testne projektne naloge. 

Za strokovno-tehnlcno pornoc in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega 
razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne sluzbe koncedenta ali zunanje 
strokovnjake. Ciani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki 
razpolagajo s speciftcnim znanjem potrebnim za uspesno izbiro koncesionarja. 

Na podlagi poroclle strokovne komisije v imenu koncedenta odloci 0 izboru 
koncesionarja mestna uprava z upravno odlocbo. 

21.clen 
(sklenitev koncesijske pogodbe) 

Koncesionar pridobi pravice in dolfnostl iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo 
koncesijske pogodbe. Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpiseta koncesionar 
in koncedent. 

Odlocba 0 izboru koncesionarja preneha veljati, ce v roku 30 dni ad njene dokoncnosti 
ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja. 

Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s koncesijskim aktom, kot je veljal 
ob sklenitvi pogodbe, je neveljavna. 

22.clen 
(nadzor nad izvajanjem koncesije) 

Redni nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja koncedent. Koncedent lahko 
za posamezna strokovna in druga opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno 
sluzbo mestne uprave ali zunanjega izvajalca. 

Koncedent lahko nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti odredi tudi izreden nadzor. 
Za izvedbo izrednega nadzora zupan imenuje posebno nadzorno komisijo. 0 
izvedenem izrednem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podplseta predstavnik 
koncesionarja in predsednik nadzorne komisije. 

23.clen 
(dolznost porocanja) 

o izvajanju koncesionirane dejavnosti koncesionar redno mesecno poroca koncedentu. 
Porocilo je pogoj za izdajo racuna. 

Koncesionar mora najmanj enkrat letno izdelati skupno porocilo 0 izvajanju 
koncesionirane dejavnosti iz katerega je razvidno ali izpolnjevanje koncesionirane 
dejavnosti poteka skladno z dogovorjenim terminskim planom. 
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PREDLOG
 
Koncesionar mora na zahtevo koncedenta pripraviti pisno izredno porocilo 0 stanju, 
opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih in 
kvaliteti izvajanja koncesije. 

24.clen 
(nadzorni ukrepi) 

Ce koncedent ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje obveznosti iz koncesijskega 
razmerja pravilno, mu lahko nalofi izpolnitev teh obveznosti oziroma drugo ravnanje, 
ki izhaja iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe. 

25.clen 
(nacln! prenehanja koncesijskega razmerja) 

Koncesijska pogodba praviloma preneha s pretekom casa, za katerega je bila 
koncesijska pogodba sklenjena. 

26.clen 
(odpovedjrazdrtje koncesijske pogodbe) 

Konces~ska pogodba lahko preneha z (enostransko) koncedentovo 
odpovedjojrazdrtjem: 

ce je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave, stecaja ali 
likvidacijski postopek, 
ce je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odlocba zaradi krsltve 
predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje 
koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni rnoqoce prlcakovati 
nadaljnjega pravilnega izvajanja koncesije, 
ce je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar 
dal zavajajoce in neresnicne podatke, ki so vplivali na podelitev 
koncesije, 
ce koncesionar koncesijsko pogodbo krsi tako, da je nastala ali bi lahko 
nastala vecja skoda koncedentu, 
ce obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem delu ne bo 
izpolnil svoje obveznosti, 
ce koncesionar kljub pisnemu opozorilu koncedenta ne izpolnjuje 
prevzetih obveznosti na nacln, dolocen stem aktom in koncesijsko 
pogodbo. 

V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve alinee prejsnjeqa odstavka lahko 
zacne koncedent s postopkom za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. 
Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni poti po pravilih pravdnega 
postopka. Postopek za razdrtje koncesijske pogodbe koncedent ustavi (umik tozbe), 
ce je predlog za zacetek stecajnega postopka, postopka prisilne poravnave ali 
likvidacijskega postopka zavrnjen, ce je prisilna poravnava sklenjena ali potrjena, v 
primeru prodaje koncesionarja kot pravne osebe (v stecaju) ali vsake druge, z vidika 
izvajanja koncesijskega razmerja sorodne posledice. Pogoji iz druge oziroma tretje 
alinee prejsnjeqa odstavka, na podlagi katerih lahko zacne koncedent postopek za 
enostransko razdrtje koncesijske pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna 
ali upravna odlocba, s katero je bila koncesionarju izrecena kazenska ali upravna 
sankcija, pravnornocna. Obstoj razlogov iz cetrte, pete in seste allnee prejsnjeqa 
odstavka se podrobneje doloct v koncesijski pogodbi. 
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PREDLOG 

Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, ce je do okoliscin, ki 
bi taksno prenehanje utemeljevale, prlslo zaradi visje sile ali drugih nepredvidljivih in 
nepremagljivih okoliscln. 

27.clen 
(sporazumna razveza koncesijske pogodbe) 

Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi sporazumno razvezeta 
koncesijsko pogodbo. 

Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita, da 
je zaradi bistveno spremenjenih okollscin, ekonomskega ali sistemskega znacaja 
oziroma drugih enakovredno ocenjenih okollscln nadaljnje opravljanje dejavnosti iz 
koncesijske pogodbe nesmotrno ali nernoqoce. 

28.clen 
(odvzem koncesije) 

Koncesijsko razmerje preneha, 
koncesionarju koncesijo odvzame. 

ce koncedent v skladu s koncesijskim aktom 

Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju: 
ce ne zacne z opravljanjem koncesio
koncesijsko pogodbo, dolocenern roku, 

nirane dejavnosti v za to, s 

ce je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot
 
koncesionirana dejavnost,
 
ce dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravocasno,
 
zaradi ponavljajocih krsitev predpisov ali koncesijske pogodbe.
 

Pogoji odvzema koncesije se dolocljo v koncesijski pogodbi. Koncedent mora 
koncesionarju 0 odvzemu koncesije izdati odlocbo. Koncesijsko razmerje preneha z 
dnem pravnornocnostl odlocbe 0 odvzemu koncesije. 

V primeru odvzema iz druge alinee drugega odstavka je koncesionar upravicen do 
odskodnlne po splosnih pravilih odskodnlnskeqa prava. 

29.clen 
(prenos koncesije) 

Koncesionar ne sme brez pisnega soglasja koncedenta prenesti koncesije na tretjo 
osebo. 

Koncesionar lahko izvajanje posameznih nalog iz koncesionirane dejavnosti prenese 
na podizvajalce Ie ob predhodnem pisnem soglasju koncedenta. 

V primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne pravne naslednike 
(pripojitev, spojitev, prenos prernozenja, preoblikovanje, ...) mora koncesionar 0 tem 
obvestiti koncedenta. 
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30.clen 

(uporaba prava) 

Za vse spore, ki izhajajo iz sklenjenega koncesijskega razmerja, se uporabi lzkljucno 
pravo Republike Siovenije. 

31.clen 
(arbitrazna klavzula) 

5 koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za odlocanje 0 sporih med 
koncedentom in koncesionarjem pristojna arbitraza. 

32.clen 
(pricetek veljavnosti odloka) 

Ta akt stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Siovenije. 

Zoran Jankovic 
ZUPAN 

Stevilka: 
Datum: 
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OBRAZLOZITEV: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljanaje na svoji 38. seji dne 19.4.2010 obravnaval in sprejel 
sklep 0 ugotovitvi obstoja javnega interesa, da se projekt »Ureditve evidence nepremicnega 
premozenja mestne obcine Ljubljana« izvede v obliki javno-zasebnega partnerstva ter 
obravnaval in sprejel osnutek Koncesijskega akta za podelitev koncesije za izvajanje storitev 
evidence nepremicnega premozenja Mestne obcine Ljubljana. 

I. PRIPOMBE, PODANE V RAZPRAVI NA MESTNEM SVETU: 

V razpravi so bile podane dolocene pripombe in ugotovitve mestnih svetnikov, na katere v 
nadaljevanju podajamo obrazlozitve: 

PRIPOMBA G. ISTENICA, G. SUSNIKA, G. RUSA:
 
Zakaj naj bi Ljubljancani se enkrat placevali za dolocene storitve, ki smo jih ze placali oz.
 
nam bo nekdo prodajal stare podatke?
 
ODGOVOR: Pri izvedbi projekta bodo kot osnova uporabljena vsa do sedaj ze
 
izdelana gradiva, ki so bila v preteklosti pripravljena za potrebe dolocitve grajenega
 
javnega dobra, analize podatkov za potrebe evidentiranja nepremienin v lasti MOL ter
 
razmejitve med GJD in pripadajociml zemljisei v stanovanjskih soseskah, ki so bile
 
izdelane s strani zunanjih izvajalcev.
 

PRIPOMBA G. ISTENICA, G. GOMISCKA, G. RUSA:
 
Pripomba, da MOL prakticno evidenc mestnega premozenja nima in stem ne ve katera so
 
oz. niso njena zemljisca in da vlada na tern podrocju velik kaos!
 
ODGOVOR: MOL ima Centralno evidenco nepremienin MOL, ki zdruzuje podatke 0
 

nepremicnem premozenju MOL na enem mestu v okviru enotne baze podatkov in je
 
podprta z enotnim informacijskem sistemom MU in usklajena z dolocili Zakona 0
 

stvarnem premozenju drzave, pokrajin in obcin, vendar navedena evidenca ni toena in
 
jo je potrebno dopolniti.
 
Evidenca se vodi loeeno za objekte in zemljisca, vezana je na podatke zemljiskega
 
katastra GURS, register prostorskih enot, kataster stavb, skozi evidentiranje tekoeega
 
dela se vodi pregled zemljlskoknjizne urejenosti posameznih nepremicnin MOL.
 
Evidenca se na ta naein na osnovi postopkov zemljiskoknjiznega urejanja, listin 0
 

pridobitvi ali odtujitvi tekoee azurlra in dopolnjuje v sodelovanju s posameznimi
 
oddelki MOL.
 
V Centralni evidenci nepremienin MOL se loceno vodijo: zemljisca, ki so v evidenci
 
osnovnih sredstev MOL (OFR), zemljisca, ki so dana v upravljanje ter zemljisca, ki so
 
po stanju v zemljiski knjigi sicer vpisana na MOL ali pravne prednike, glede na
 
dejansko stanje v naravi pa so predmet razeiscevanja in urejanja. V okviru evidence
 
nepremienin MOL so zajete tudi kategorizirane obeinske ceste, ne glede na dejansko
 
lastnistvo, ki ga bo potrebno v nadaljevanju urediti.
 
Mestna obeina Ljubljana je v zadnjih dveh letih pristopila k pripravi na sistematicno
 
dopolnjevanje evidenca zemljise s projektom CON (Centralni operativni naert za
 
vzpostavitev evidence nepremienin MOL), z evidentiranjem starih pogodb 0 pridobitvi
 
oz. odtujitvi zemljisc ter z analizo dejanskega lastnistva zemljisc MOL in pravnih
 
prednikov za nekaj katastrskih obcin na osnovi primerjave evidence zemljisc MOL,
 
zemljiske knjige, zemljiskega katastra, stanja v naravi, obstojeeih elaboratov grajenega
 
javnega dobra in prostorskih aktov.
 



Na osnovi teh aktivnosti je bil ugotovljen problem tocnosti evidenc in izpostavljena
 
zahteva za nujno sistematieno dopolnitev in ureditev celotne evidence nepremienega
 
premozenja MOL.
 
MOL zeli na osnovi koncesije izboljsati in dopolniti predvsem evidenco zemljisc s
 
poudarkom na evidenci grajenega javnega dobra (ceste, ploeniki, zelenice, parki,
 
otroska igrisca, itd),
 

PRIPOMBA G. ISTENICA, G. SUSNlKA, G. JAZBINSKA:
 
Postavljena je bila trditev, da je bilo vee kot 80% javnih povrsin popisanih na osnovi 29
 
elaboratov pred dobrimi petimi leti (LUZ, GZS) in, da se je z navedenim problemom
 
ukvarjala deset clanska delovna komisija (porocilo 0 delu za obdobje 2001 do 2006)! Zakaj
 
se to delo od leta 2007 do danes ni izvajalo? Na osnovi izdelanih elaboratov so bile izdane
 
odlocbe 0 grajenemjavnem dobru za 14 katastrskih obcin.
 
ODGOVOR: V okviru projekta za doloeanje GJD, ki je potekal od leta 2001 do 2006 je
 
projektna skupina na osnovi obstojeeih urbanistienih nacrtov, obstojece zakonodaje s
 
tega podroeja in mnenja Ministrstva za okolje in prostor RS, pripravila projektno
 
nalogo za dolocanje GJD, na osnovi katere so bili izdelani elaborati za posamezne
 
katastrske obeine.
 
Tako so bile izdelane strokovne podlage za doloeanje GJD (grajeno javno dobro) za 29
 
katastrskih obein od skupno 57, kolikor jih je na obmoeju Mestne obeine Ljubljana. V
 
skladu z 212. cl. Zakona 0 graditvi objektov in na osnovi kategorizacije cest je bilo
 
izdanih 14 odloeb 0 razglasitvi grajenega javnega dobra za 14 katastrskih obein (samo
 
ceste), kar pa ne predstavlja vseh javnih povrsin v teh katastrskih obeinah, saj so bila
 
razglasena samo tista zemljisca, ki so bila v zemljiski knjigi vpisana kot druzbena
 
lastnina v splosni rabi ali v lasti pravnih prednikov MOL.
 
Dokonena ureditev obcinskih cest in poti ter ostalega grajenega javnega dobra bo
 
zahtevala izdelavo delilnih naertov in lastnisko ureditev v korist MOL tudi na osnovi
 
novelacije ze izdelanih elaboratov in gradiv skladno s spremembami zakonodaje
 
zemljiskega katastra in zemljiske knjige.
 
V letu 2007 je MOL pristopila k CON - Celovitemu operativnemu naertu ureditve
 
evidenc nepremienin v lasti MOL in uskladitvi raeunalniske aplikacije Centralne
 
evidence nepremienin v lasti MOL z doloeili Zakona in Uredbe 0 stvarnem
 
premozenju drzave, pokrajin in obein.
 
Kadrovska zasedba mestne uprave pa zaradi mnozice tekoeega dela in sirme
 
problematike evidence, ureditve in razglasitve grajenega javnega dobra v preteklih
 
letih ni dopuscala, da bi se dela in aktivnosti izvajala tako hitro kot bi si vsi zeleli in kot
 
bi bilo potrebno.
 

PRIPOMBA G. ISTENICA, G. KOPACA, G. JAZBINSKA, G. RUSA:
 
Ali je bila pripravljena projektna dokumentaeija oz. naloga (analiza stanja, plan del, faze,
 
oeena tveganj, analiza stroskov)? Koliko sredstev bo priteklo v mestno blagajno od prodaje
 
zemljisc, ki jih obcina ne potrebuje?
 
ODGOVOR: Izdelan je bil testni primer obdelave ene katastrske obeine (Trnovsko
 
predmestje) v okviru katerega so bile identificirane naloge, ki jih bo moral prevzeti
 
bodoci koncesionar in so sedaj povzete v 7. clenu koncesijskega akta (vsebina projektne
 
naloge). Na podlagi pridobljenih podatkov, je bila pripravljena analiza obstojeeega
 
stanja, ugotovljene in ocenjene so bile tudi bodoce potrebe po delu. Pray tako je bila na
 
tej podlagi pripravljena ocena prihodkov in stroskov ter pripravljena razdelitev
 
tveganj med bodocima partnerjema projekta.
 



Vsebina projektne naloge je bila deloma podana tudi v vlogi promotorja, katero je 
strokovna komisija pregledala in ocenila ter svoje pripombe podala v poroeilu, ki je 
bilo predlozeno za obravnavo na Mestnem svetu MOL. 
Koncna vsebina projekta, metodologija izvedbe projekta, nacin financiranja projekta 
in kontrola izvedbe projekta bo nataneneje postavljena in dogovorjena v koncesijski 
pogodbi. Nacin in pogoji izvajanja koncesijske pogodbe pa bodo opredeljeni in 
usklajeni v fazi javnega razpisa, konkretno v drugi fazi konkurencnega dialoga. 
Dejanski prihodki v mestno blagajno bodo odvisni od bodocega Izvedbenega 
prostorskega naerta (IPN), ugotovljenega obsega zemljise, ki jih je mozno prodati, od 
dosezenih prodajnih cen glede na stanje nepremicninskega trga (cenitve), obstojece 
zakonodaje in odziva potencialnih kupcev. Zemljisea, ki jih bo mozno prodati, nikakor 
ne bodo predstavljala grajenega javnega dobra. 

PRIPOMBA G. ISTENICA, G. JAZBINSKA: 
Kako bo potekaia prodaja mestnega premozenja? Kako se bo dolocila cene zemljisc, ki naj bi 
se prodajala in kako se bodo dolocila zemljisca, ki naj bi se prodaIa? 
ODGOVOR: Prodajala se bodo manjsa nezazidljiva zemljisca, ki niso samostojne 
gradbene parcele, torej zemljisea, ki lahko predstavljajo Ie funkcionalno zaokrozitev k 
sosednji parceli in ne predstavljajo grajenega javnega dobra, glede na sprejete 
urbanistiene naerte, 
Prodaja zemljisc bo potekala skladno z doloeili Zakona in Uredbe 0 stvarnem 
premozenju drzave, pokrajin in obcin, Postopek prodaje mestnega premozenja bo v 
celoti ostal v pristojnosti MOL, ki bo v celoti samostojno za vsako konkretno 
nepremicnino, skladno s svojimi interesi, odlocila ali bo doloceno nepremienino uvrstila 
v prodajo ali nee Vsa zemljisea, ki se bodo prodajala bodo uvrscena v plan prodaje 
(razpolaganja), ki ga obravnava in sprejme Mestni svet MOL, za vsa zemljisca bo 
pripravljen posamicni program prodaje nepremienine in izdelana cenitev 
nepremienine, 

PRIPOMBA G. ISTENICA:
 
Zakaj v gradivo za sejo MS ni bila vkljucena vloga promotorja in Porocilo 0 delu projektne
 
skupine od 2001 do 2006 .
 
ODGOVOR: Vloga promotorja je bila v bistvenih elementih povzeta v Poroeilu 

strokovne komisije javnega partnerja 0 opravljenem pregledu prispele vloge 
promotorja, ki je bila kot priloga posredovana k obravnavi osnutka koncesijskega akta 
na Mestnem svetu. Porcello 0 delu projektne skupine od leta 2001 do 2006 nima 
neposredne zveze s Koncesijskim aktom, bodo pa rezultati analize in ze izdelani 
elaborati uporabljeni kot osnovno gradivo pri dopolnjevanju in urejanju evidence 
V navedena gradiva je mozen vpogled v casu uradnih ur, po predhodni najavi, na 
Oddelku za ravnanje z nepremieninami v casu do obravnave tega akta na Mestnem 
svetu MOL. 

PRIPOMBA G. KOPACA: 
Na osnovi pogojev, ki jih mora izpoinjevati koncesionar, je rnozna izbira Ie enega ponudnika 
v Sioveniji. 
ODGOVOR: Javni razpis za izbiro koncesionarja bo objavljen tudi v uradnem glasilu 
EV, zato je relevanten trg ponudnikov trg EV. Kljub temu, da so postavljeni pogoji 
strogi, so v celoti povezani s predmetom javnega razpisa in sorazmerni glede na 
zahtevnost projekta in predviden kratek terminski plan realizacije projekta. Ponudniki 
lahko oddajo tudi partnerske ponudbe in na ta nacin skupaj izpolnijo postavljen pogoje 
za priznanje sposobnosti. Glede na poznavanje trga ponudnikov v Sloveniji 



------------------------ --------------------------------- - - - --

ocenjujemo, da je mozno pricakovati vee kot samo eno ponudbo ponudnikov s sedezem 
v Sioveniji. 

PRIPOMBA G. JAZBINSKA: 
S koncesijskim aktom se predvideva tudi priprava podatkov do odloka 0 kategorizaciji 
obcinskih cest? 
ODGOVOR: V okviru izvajanja projekta (2. toeka 7. elena koncesijskega akta) je 
predvidena v skladu s prostorsko izvedbenimi naerti priprava podatkov in izvedba 
potrebnih aktivnosti (parcelacij in ureditev lastnistva zemljisc), na osnovi katerih bo 
mozno novelirati - spremeniti oz. dopolniti obstojeei Odlok 0 kategorizaciji cest. 

PRIPOMBA G. JAZBINSKA: 
Ugotovitev, da je za petdeset stanovanjskih sosesk pred leti ze bila izvedena preglednica 
mestne lastnine! 
ODGOVOR: MOL razpolaga z evidenco in bazo podatkov, ki ni popolna in jo je 
potrebno dopolniti z manjkajoeimi podatki 0 zemljiselh, 
Raziskava iz leta 2005 je bila narejena za nekatere veestanovanjske soseske v Ljubljani 
in se je nanasala Ie na ugotovitev lastnistva zemljise na osnovi uradnih podatkov iz 
zemljiske knjige, ni pa bila narejena raziskava v smislu razmejitve grajenega javnega 
dobra od pripadajoeih zemljise k stanovanjskim objektom oz. soseskam. Izsledki 
raziskav in analiz, ki so bile v preteklosti izdelane, bodo po potrebi novelirane in 
uporabljene kot ena od osnov pri urejanju evidence zemljise v lasti MOL. 

PRIPOMBA G. SUSNIK: 
Navedba iz porocila strokovne komisije 0 opravljenem pregledu prispele vloge glede 
financiranja izvedbe projekta: »V fazi javnega razpisa bo potrebno posebno pozomost 
nameniti vprasanju financiranja izvedbe projekta, da se bo vzpostavil taksen nacin 
financiranja, ki bo omogocal, da se projekt financira pretezno iz premozenja, ki bo 
identificirano v okviru projekta in ga bo mozno prodati.« Na podlagi te navedbe ni razvidno 
kaksen bo sistem financiranja. Ali se bodo placila koncesionarju izvajala na osnovi odstotkov 
od izkupicka podaje ali po fiksnih cenah? 
ODGOVOR: Predlog koncesijskega akta v 14. clenu predvideva, da bo javni partner 
plaeila koncesionarju vezal na dosezene rezultate izvajanja koncesionirane dejavnosti. 
Naein financiranja bo v tern delu vkljuceval odlog plaeila v casu najmanj 6 mesecev, 
kar predstavlja najkrajse mozno obdobje v katerem bo javni partner lahko ocenil 
rezultate izvajanja koncesionirane dejavnosti. Javni partner si bo s koncesijsko 
pogodbo zagotovil moznost, da projekt prekine v primeru, da se bo izkazalo, da ne bo 
evidentiranega dovolj premozenja MOL primernega za prodajo, da bi to zadosealo za 
pokritje stroskov izvajanja projekta. 
Koncesijski akt v 15. elenu predvideva, da se bodo plaeila izvajala na podlagi tarife po 
dejansko izvedenih delih. Tak naein plaeil MOL zagotavlja najvisjo stopnjo nadzora. 
Naein financiranja, ki bi temeljil na odstotku od izkupieka prodaje je bil v fazi 
priprave koncesijskega akta zavrnjen iz razloga, ker bi posegal v izvirno pravico MOL, 
da odloea 0 prodaji nepremicnega premozenja in bi bil tako lahko ogrozen javni 
interes, da se z nepremicnim premozenjem MOL razpolaga izkljueno v javnem interesu 
oz. interesu MOL. Tak sistem bi projekt lahko izpostavil pretirani »komercializaciji«, 
kar bi lahko ogrozilo temeljni namen projekta - ureditev evidence 



PRIPOMBA G. SUSNlKA, G. RUS, G. ISTENICA: 
Predlagano je bilo, da se projekt razdeli na vee sklopov, kar bi omogocili izbiro vee 
izvajalcev in bi privedlo do vecje konkurencnosti, S predlagano varianto javno-zasebnega 
partnerstva naj bi obstajala velika verjetnost nastanka monopola na podrocju projekta. 
ODGOVOR: Razdelitev projekta na sklope bi bila problematiena z vidika koordinacije 
dela razlienih izvajalcev in stem povezanim nadzorom ter bi lahko ogrozilo pravoeasno 
in kvalitetno izvedbo projekta. Glede na dejstvo, da sta v 6. elenu koncesijskega akta 
obseg in vsebina izvajanja geodetskih storitev in postopkov za ureditev lastnine 
nepremicnin vezana izkljueno na izvedbo koncesionirane dejavnosti, ni verjetno, da bi s 
podelitvijo koncesije prislo do vzpostavitve monopolnega polozaja na trgu. 

PRIPOMBA G. SUSNlKA: 
Opredelitev tveganj projektaje pomanjkljiva. 
ODGOVOR: V fazi priprave koncesijskega akta so bila identificirana tveganja 
oblikovanja projektne naloge, razpolozljivosti kadrovskih, tehnienih in drugih 
resursov, uspesnosti projekta, kvalitetne izvedbe prevzetih obveznosti, dodatnih del in 
vee del, financiranja, tveganje rentabilnosti projekta, tveganje sposobnosti izvajalca. 
Glede na zgoraj navedena tveganja je potrebno ugotoviti, da zasebni partner v celoti 
prevzema tveganje razpolozljlvosti kadrovskih, tehnienih in drugih resursov, tveganje 
uspesnosti projekta, tveganje kvalitetne izvedbe prevzetih obveznosti, tveganje 
dodatnih del in vee del ter tveganje financiranja. Medtem ko si tveganje oblikovanja 
projektne naloge, tveganje rentabilnosti projekta in tveganje sposobnosti izvajalca, 
partnerja delita. Podrobnejsa opredelitev ter njihova razdelitev bo predmet faze 
dialoga, v okviru katere se bo usklajevala vsebina koncesijske pogodbe. V tej fazi bo 
pomembno, da bodo vsa potencialna tveganja identificirana. Naloga javnega partnerja 
v fazi javnega razpisa pa bo, da tveganja natancno opredeli ter predvidi mehanizme s 
katerimi se bodo ta tveganja najbolj racionalno obvladovala. Enako velja tudi za 
tveganja financiranja in rentabilnosti projekta, ki jima bo namenjena se posebna 
pozornost. 

PRIPOMBA G. RUSA: 
Koncesionar bo urejal evidenco Ie na obmocjih, kjer bo moznost vecje prodaje zemljisc in s 
tem vecji in hitrejsi pritok financnih sredstev in ustvarjanje vecje ekonomske koristi. 
ODGOVOR: MOL si bo s koncesijsko pogodbo zagotovila pravico, da bo opredelila 
vrstni red obmoeij po katerih bo projekt potekal. Posamezno obmoeje bo obsegalo 
celotno katastrsko obeino. MOL si bo s koncesijsko pogodbo zagotovila tudi pravico, da 
od koncesionarja zahteva, da prioritetno, skladno s potrebami MOL, uredi evidenco 
dolocenega obmoeja, 

PRIPOMBA G. RUSA: 
Predlog, da MOL zahteva ustanovitev samostojnega podjetja, ki bi ga ustanovil izbrani 
koncesionar, Ie za potrebe izvedbe projekta. 
ODGOVOR: Ustanovitev projektnega podjetja bi terjala, da koncesionar potrebne 
kadrovske, tehnicne in druge resurse prenese na novo ustavljeno podjetje, kar bi lahko 
povzroeilo podrazitev projekta, saj ponudniki teh resursov ne bi smeli uporabljati za 
druge naloge iz svojega rednega poslovanja. 
Koncesionar mora skladno z 16. elenom koncesijskega akta za izvajanje koncesionirane 
dejavnosti voditi loceno racunovodstvo skladno z veljavno zakonodajo. 



PRIPOMBA G. JAZBINSKA:
 
Prenos evidence zelenih povrsin na JP Snago in rezultati tega?
 
ODGOVOR: V skladu s prostorsko izvedbenimi nacrti v skladu z 8. clenom Odloka 0
 

urejanju in ciscenju cest in javnih zelenih povrsin mora koncesionar voditi kataster
 
zelenih povrsin, Centralna evidenca nepremienin MOL bo vsebovala tudi kataster
 
zelenih povrsin,
 

PRIPOMBA G. ISTENICA:
 
Ali bo razpis za izbiro izvajalca mednarodni?
 
ODGOVOR: Da, javni razpis bo objavljen tudi v uradnem glasilu EU.
 

Pred obravnavo Predlogov skIepa ° javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta
 
»Dreditev evidence nepremicnega premozenja Mestne obcine Ljubljana« na 38. seji
 
Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana dne 19.4.2010, sta bili pisno podani dye pripombi:
 

SVET CETRTNE SKUPNOSTI CENTER je pisno podal sledeco pripombo oz. sklep: 
Svet Cetrtne skupnosti center se strinja, da se izvajanje geodetskih storitev v obsegu in 
vsebini, ki je potrebna za pripravo podatkov za dopolnjevanje in azuriranje evidence 
nepremicnega premozenja MOL izvede zjavnim narocilom usposobljenemu podjetju, ne 
strinja pa se z ugotovitvijo obstojajavnega interesa, da se projekt »ureditev evidence 
nepremicnega premozenja MOL« izvede v obliki javno-zasebnega partnerstva. Menimo, da 
je v MOL dovolj usposobljenega kadra, da lahko opravlja te naloge. 
ODGOVOR: Eden izmed razlogov, da MOL sklepa javno-zasebno partnerstvo za 
izvedbo projekta ureditve evidence nepremicnega premozenja Mestne obcine Ljubljana 
je ravno v tern, da nima dovolj kadrovskih in tehnienih resursov, da bi ob izvajanju 
tekocih nalog, lahko v primerljivem casu samostojno izvedla predmeten projekt. 
Realizacija projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva omogoca, da s projektom 
prienemo takoj. MOL ocenjuje, da je bolj gospodarno in javnofinaneno vzdrfno 
projekt realizirati v obliki javno-zasebnega partnerstva (odlog placila), 
Da bo Centralna evidenca nepremienega premozenja izkazovala popolno in urejeno 
stanje, je nujno potrebno nadaljevati s postopki urejanja, vendar je to glede na 
obstojeco kadrovsko zasedbo MOL v doglednem casu praktieno nemogoee izpeljati. 
Znotraj uprave bi bilo nalogo mozno izpeljati Ie z bistveno veejim stevilom zaposlenih, 
ki bi jih zaposlili sarno za cas trajanja projekta. Sedanje stevilo zaposlenih je polno 
zasedeno z vsakodnevnimi vlogami obcanov, aktivnostmi v zvezi z zupanovimi projekti, 
z nalogami vezanimi na spremembe prostorskih aktov in na izvajanje dejavnosti 
obcinskega pomena. Izvedba projekta ureditve evidenc nepremicnin MOL bo zahtevala 
od zaposlenih v MU MOL dodatno angaziranje v smislu nadzora izvajanja del 
koncesionarja, posredovanja potrebnih podatkov, dopolnitve evidence in odlocitev 0 

urejanju ter prodaji zemljisc na osnovi rezultatov koncesije. 

SVETNISKI KLUB NSI je pisno podal amandma na osnutek Koncesijskega akta:
 
V Koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidence
 
nepremicnega premozenja MOL se v 8. tocki 9. elena »SB5« zamenja s »SB3«.
 
ODGOVOR: Predlagan amandma je upostevan v predlogu koncesijskega akta in je 

skladen z interesom MOL, da izbere financno sposobnega koncesionarja, ki bo 
sposoben kvalitetno izvesti prevzete naloge. V casu financne in gospodarske krize je 
navedeno vprasanja se toliko pomembnejse, saj se sposobnost ponudnikov pomembno 
meri ravno pri vprasanju njihove financne sposobnosti in bonitetne ocene. 



II. SPREMEMBE AKTA OD OSNUTKA DO PREDLOGA 

1. elen:
 
V drugem odstavku se besedilo: » s poudarkom na evidenci grajenega javnega dobra in
 
javnih povrsin.e spremeni kot navedeno:
 

»s poudarkom na evidenci grajenega javnega dobra« 

o bra z I 0 zit e v:
 
Popravek je tehnicne narave, ze opredelitev grajenega javnega dobra obsega zemljisca in
 
infrastruktume objekte, katerih uporaba je namenjena vsem: obcinske ceste, povrsine za
 
pesce, parkirisca na j avnih povrsinah, zelene povrsine (parki, zelenice), j avna otroska igrisca,
 
javna sportna igrisca in rekreacijske povrsine, trznice, trge, pokopalisca itd ..
 

2. elen: 
V zaeetku elena se besedilo: »Mestna obeina Ljubljana skladno s prvo, tretjo in peto 
alinejo 2. odstavka 21. elena Zakona 0 lokalni samoupravi, v povezavi s 4. odstavkom 
35. elena Zakona 0 stvarnem premozenju drzave, pokrajin in obein in v povezavi s 26. 
elenom Zakona 0 geodetski dejavnosti« spremeni kot navedeno: 

»Mestna obeina Ljubljana skladno s prvo, tretjo in peto alinejo 2. odstavka 21. elena 
Zakona 0 lokalni samoupravi, v povezavi s 4. odstavkom 35. elena Zakona 0 stvarnem 
premozenju drzave, pokrajin in obein, v povezavi s 26. elenom Zakona 0 geodetski 
dejavnosti, v povezavi z 32. in 33. elenom Zakona 0 gospodarskih javnih sluzbah ter v 
povezavi z 21., 211., 212 in 213. elenom Zakona 0 graditvi objektov« 

o bra z I 0 zit e v: 
V 2. clenu je dodatno naveden Zakon 0 gospodarskih javnih sluzbah in Zakon 0 graditvi 
objektov kot pravna podlaga za ugotovitev statusa grajenega javnega dobra in ureditev 
statusa se neurejenih, ze obstojecih objektov, ki jih je mogoce opredeliti kot grajeno javno 
dobro. Dopolnitev evidence zemljisc, ki predstavljajo javno dobro, in njihova ureditev je 
bistvena naloga koncesije. 

4. elen:
 
V zaeetku elena se besedilo: » Pojmi uporabljeni v tem odloku imajo« spremeni kot
 
navedeno:
 

»Pojmi uporabljeni v tem aktu imajo« 

o bra z I 0 zit e v:
 
Besedilo je popravljeno zaradi tipkarske napake.
 

8. elen:
 
V drugi alineji se besedilo »skladno stem aktom in sklenjeno Koncesijsko pogodbo«
 
spremeni kot navedeno:
 

»skladno s smernicami v dokumentu 0 Vzpostavitvi enotne GIS platforme na MOL, s 
tem aktom in s sklenjeno Koncesijsko pogodbo«, 



o bra z I 0 zit e v:
 
Lastnlstvo nad podatki se ne zagotavlja, da lastnik (MOL) s podatki samostojno in
 
prosto razpolaga in jih lahko pri svojem delu tudi aktivno uporablja. Omejitve so
 
doloeene s predpisi, upostevati pa je treba tudi notranjo ureditev. MOL pripravlja
 
dokument 0 Vzpostavitvi enotne GIS platforme, namenjen vzpostavitvi in ureditvi
 
centralne baze prostorskih podatkov skladno s sodobnimi principi, vsebino pa bi bilo
 
treba vkljueiti tudi v koncesijski akt.
 
V koncesijskem aktu mora biti predviden nacm povezovanja centralnega
 
informacijskega sistema MOL (koncedenta) z informacijskim sistemom pogodbenega
 
izvajalca (koncesionarja). Ce to ne bo reseno na naein, kot predvideva predlog obeh
 
amandmajev, se bo zgodilo, da koncedent ne bo mogel uporabljati podatkov, ki jih bo
 
koncesionar pridobil in ustvaril na podlagi dela po koncesijski pogodbi, ker koncedent
 
ne bo razpolagal s programskimi resitvami, ki jih bo koncesionar razvil za potrebe
 
izvajanja del po koncesijski pogodbi, niti bo usposobljen za uporabo teh resitev (strojna
 
in programska oprema ter kadri), Za potrebe MOL mora kot koncedent sam zagotoviti
 
ustrezne resitve skladno z dokumentom 0 Vzpostavitvi enotne GIS platforme na
 
MOL. Te resitve morajo omogociti vsaj izvajanje nadzora nad koncesionarjem in
 
morda uporabo podatkov za druge namene (na primer nacrtovanje prostora in
 
vzdrzevanje objektov ter naprav). Koncesionar pa mora zagotoviti podatke v
 
ustreznem formatu in na nacin, kot je predviden v predlogu amandmaja, in v enotni
 
GIS platformi MOL. Na ta nacin ne bo prislo do situacije, da koncesionar razpolaga s
 
podatki, ki za potrebe koncedenta niso direktno uporabni, ker zahtevajo se veliko dela,
 
ki ga lahko opravi samo koncesionar za upravieeno dodatno plaeilo, ce to ne bi bilo
 
predmet koncesijske pogodbe.
 

9. clen:
 
V osmi tocki se besedilo »SB5« nadomesti z besedilom »SB3«.
 

o bra z I 0 zit e v: 
Predlog amandmaja je skladen z interesom MOL, da izbere financno sposobnega 
koncesionarja, ki bo sposoben kvalitetno izvesti prevzete naloge. V casu financne in 
gospodarske krize je navedeno vprasanja se toliko pornembnejse, saj se sposobnost 
ponudnikov pomembno meri ravno pri vprasanju njihove financne sposobnosti in bonitetne 
ocene. 

10. clen:
 
Kot peta alineja se doda besedilo kot sledi:
 

» - posredovati koncedentu vse evidence za potrebe vodenja centralne baze prostorskih 
podatkov MOL, v formatu in obliki kot jo navajajo smernice v dokumentu 0 

Vzpostavitvi enotne GIS platforme na MOL;« 

o bra z I 0 zit e v:
 
Predlog amandmaja je v povezavi s predhodnim amandmajem, saj Je za zagotovitev
 
nemotenega delovanja centralne baze prostorskih podatkov treba zagotoviti redne prenose
 
podatkov in evidenc, ki bodo izdelane v skladu s koncesijsko pogodbo.
 



18. clen 
V drugem odstavku se besedilo:«Merilo ekonomsko najugodnejsa ponudba bo 
sestavljeno iz naslednjih meril: 

visina ponujene izhodiscne tarife za izvajanje koncesionirane dejavnosti; 
kvaliteta izvedene testne projektne naloge; 
ponujen cas odloga placila.« 

spremeni kot navedeno: 

»Merilo ekonomsko najugodnejse ponudbe bo sestavljeno iz naslednjih meril: 
visine ponujene izhodiscne tarife za izvajanje koncesionirane dejavnosti; 
kvalitete izvedene testne projektne naloge; 
ponujenega casa odloga placila.« 

o bra z I 0 zit e v:
 
Besedilo je popravljeno zaradi tipkarskih napak.
 

32. clen:
 
V zacetku elena se besedilo: »Ta odlok vstopi v veljavo« spremeni kot sledi:
 

»Ta akt stopi v veljavo« 

o bra z I 0 zit e v:
 
Besedilo je popravljeno zaradi tipkarske napake.
 

III. BESEDILO TISTIH DOLOCB DOPOLNJENEGA OSNUTKA 
KONCESIJSKEGA AKTA, ZA KATERE SE PREDLAGA SPREMEMBE ALI 
DOPOLNITVE V PREDLOGU KONCESIJSKEGA AKTA 

1. clen 
(vsebina akta) 

Ta akt vsebuje odlocitev 0 ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega 
partnerstva in izbor optimalne oblike javno-zasebnega partnerstva. 

Stem aktom Mestna obcina Ljubljana, kot koncedent, doloca predmet in pogoje za podelitev 
koncesije za izvajanje storitev ureditve evidence nepremicnega premozenja Mestne obcine 
Ljubljana, predvsem v delu, ki se nanasa na evidenco zcmljisc, s poudarkom na e:videnci 
grajenega ja;rnega dobra in ja1lnih pOllrsin s poudarkom na evidenci grajenega javnega 
dobra. 

2. clen
 
(javni interes)
 

~4estna obeina Ljubljana skladno s pr;Te~ tretjo in pete alinejo 2. odstU'/ka 21. elena Zakena ° 
lokalni sameupralli~ \T pe1leza1li s 4. odsta\Tkem 35. elena Zakena ° st'lamem premozenju 
drza;Te~ pokrajin in ebein in \T po;reza'li s 26. clenom Zakona 0 geodetski deja'lnosti stem 



aktom sprejema odlocitev, da obstajajavni interes za podelitev koncesije za izvajanje storitev 
ureditve evidence nepremicnega premozenja Mestne oMine Ljubljana. 
Mestna obcina Ljubljana skladno s prvo, tretjo in pete alinejo 2. odstavka 21. elena Zakona 0 

lokalni samoupravi, v povezavi s 4. odstavkom 35. elena Zakona 0 stvamem premozenju 
drzave, pokrajin in obcin , v povezavi s 26. clenom Zakona 0 geodetski dejavnosti, v 
povezavi z 32. in 33. clenom Zakona 0 gospodarskih javnih sluzbah ter v povezavi z 21., 
211.,212 in 213. clenom Zakona 0 graditvi objektov. 

4. clen 
(definicije) 

Pojmi uporabljeni v tern odloku aktu imajo poleg pomena iz Zakona 0 gospodarskihjavnih 
sluzbah in Zakona 0 javno-zasebnem partnerstvu se naslednji pomen: 

koncedent: je Mestna obcina Ljubljana oz. MOL; 
koncesionar: je fizicna ali pravna oseba, ki bo izvajala koncesionirano dejavnost iz 6. 
elena tega akta na podlagi podeljene koncesije. 

8. clen 
(izkljucne pravice koncesionarja) 

Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem obmocju Mestne obcine 
Ljubljana: 

- pravico opravljati koncesionirano dejavnost iz 6. elena tega akta , 
- dolznost zagotavljati vse storitve , ki sodijo v okvir koncesionirane dejavnosti skl-a-tl-Htt-S 
k:'lH tlkh)fH- ffi-4ktt.tt'HH-.K:t+tl€t'sijskH -I)H~.'~,*lht \-skladno s smemicami v dokumentu 0 

Vzpostavitvi enotne GIS platforme na MOL, stem aktom in s sklenjeno Koncesijsko 
pogodbo. 

9. clen 
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar) 

Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
1.	 da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in da je vpisan 

v imenik geodetskih podjetij, ki se vodi pri Inzenirski zbomici Slovenije; 
2.	 da koncesionar in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, 

ni bil pravnomocno obsojen zaradi kaznivih dejanj , dolocenih v prvem odstavku 
42. elena Zakona 0 javnem narocanju (Uradni list RS, St. 128/06, 16108, 19/1 0); 

3.	 da v zadnjih 12 mesecih ni imel blokiranih poslovnih racunov; 
4.	 da ima poravnane vse davke in prispevke; 
5.	 da ima poravnane vse obveznosti do vseh dobaviteljev blaga, podizvajalcev in 

kooperantov, zapadle do datuma revizorjevega porocila, ki ne sme biti starejse od 
15 dni od roka za oddajo ponudb ; 

6.	 da predlozi izhodiscno tarifo za izvajanje koncesionirane dejavnosti in financni 
nacrt iz katerega so razvidni stroski za izvajanje koncesionirane dejavnosti ter da 
navede vire financiranja za pokritje predvidenih stroskov ob upostevanju doloeb 
14. elena tega akta; 

7.	 da izkazaze, daje povprecje njegove prihodkovne realizacije v letih 2007 , 2008 in 
2009 znasalo vsaj 5 mio EUR. V primeru, da ponudnik v katerem izmed let se ni 
obstajal , se za to leta, ko se ni obstajal, uposteva realizacija 0 EUR. Pri 



8. 

9. 

10. 

11. 

12.
 

partnerskih ponudbah se prihodkovna realizacija sesteva in korigira na naslednji 
nacin: 

a) v primeru partnerske ponudbe dveh partnerjev se prihodkovna 
realizacija obeh partnerjev sesteje in pomnozi s koeficientom 0,9 in se 
uposteva tako dobljena prihodkovna realizacija; 

b)	 v primeru partnerske ponudbe treh partnerjev se prihodkovna 
realizacija vseh treh partnerjev sesteje in pomnozi s koeficientom 0,8 
in se uposteva tako dobljena prihodkovna realizacija; 

c)	 v primeru partnerske ponudbe stirih partnerjev se prihodkovna 
realizacija vseh partnerjev sesteje in pornnozi s koeficientom 0,7 in se 
uposteva tako dobljena prihodkovna realizacija; 

d)	 v primeru partnerske ponudbe petih partnerjev se prihodkovna 
realizacija vseh partnerjev sesteje in pomnozi s koeficientom 0,6 in se 
uposteva tako dobljena prihodkovna realizacija; 

e)	 v primeru partnerske ponudbe sestih ali vee partnerjev se prihodkovna 
realizacija vseh partnerjev sesteje in pomnozi s koeficientom 0,5 in se 
uposteva tako dobljena prihodkovna realizacija; 

da bo predlozil ustrezen ill azuren obrazec BON iz katerega je razvidno, da je 
uvrscen vsaj v bonitetni razred ~ SB3 ali boljse; 
da bo podal pisno izjavo, s katero bo potrdil, da sprejema vse obveznosti dolocene 
stem aktom, razpisno dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe; 
da bo podal pisno izjavo, s katero bo potrdil, da je sposoben zagotavljati izvajanje 
koncesionirane dejavnosti na kontinuiran in kakovosten nacin ob upostevanju 
tega akta, koncesijske pogodbe in veljavnih predpisov; 
da bo predlozil elaborat 0 opravljanju koncesionirane dejavnosti z vidika kadrov s 
katerim bo dokazal, da izpolnjuje naslednje pogoje: 

a) koncesionar ima najmanj 70 redno zaposlenih (zaposleni za dolocen ali 
nedolocen cas); 

b) koncesionar bo oblikoval projektno skupino, odgovorno za izvajanje 
koncesionirane dejavnosti, sestavljeno iz najmanj 26 strokovnjakov 
zaposlenih pri koncesionarju za polni delovni cas, ki jo sestavljajo: 

i.	 vodja projekta z izobrazbo univ.dipl.inz.arh. in z licenco A ter 10 
letnimi delovnimi izkusnjami na podrocju prostorskega planiranja; 

11.	 osem strokovnjakov z izobrazbo univ.dipl.inz.arh. od tega 5 z 
licenco A ali P; 

111.	 pet strokovnjakov z izobrazbo univ.dipl.inz.kraj.arh. od tega dva z 
licenco KA ali P; 

IV.	 dva strokovnjaka z izobrazbo univ.dipl.inz.grad. - prometna smer 
z licenco G; 

v.	 enega strokovnjaka z izobrazbo univ.dipl.inz.grad, - komunalna 
smer z licenco G; 

VI.	 dva strokovnjaka z izobrazbo univ.dipl.inz.rac., z delovnimi 
izkusnjami s podrocja geografsko informacijskih sistemov in 
podatkovnih zbirk; 

vii.	 dva strokovnjaka z izobrazbo univ.dipl.prav.; 
VIII.	 pet strokovnjakov z izobrazbo univ.dipl.inz.geod. z licenco Geo; 

c)	 koncesionar mora zagotoviti najmanj 10 geodetskih terenskih ekip, pri 
cemer je vsaka ekipa sestavljena iz treh clanov ekipe. Najmanj dva clana 
ekipe morata imeti geodetsko izkaznico. 

da bo predlozil elaborat 0 opravljanju koncesionirane dejavnosti z vidika tehnicne 
oprernljenosti, s katerim bo dokazal, da izpolnjuje naslednje pogoje: 
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a) koncesionar razpolaga z najmanj naslednjo geodetsko opremo: 10 

tahimetrov, 10 nivelirjev in 5 GPS; 
b) vsa merilna oprema mora imeti deklaracijsko potrdilo izvajalca in porocilo 

o kalibraciji instrumenta, ki ni starejse od enega leta; 
c) koncesionar razpolaga z najmanj 10 licencami za program AutoCAD 2008 

ali novejsa razlicica; 
d)	 koncesionar razpolaga z najmanj 1 licenco GIS (geografsko informacijski 

sistem) opreme za upravljanje s podatkovnimi bazami, ki so kompatibilne 
s sistemom Mestne obcine Ljubljana (ESRI ARC GIS 9.2 ali novejse); 

13.	 da ima ustrezno znanje in izkusnje z izvajanjem podobnih nalog. Za 
izpolnjevanje navedenega pogoja mora koncesionar izkazati, da je v obdobju 
zadnjih petih let pred rokom za oddajo ponudb: 

a)	 pridobil uspesne reference pri izdelavi najmanj treh Drzavnih lokacijskih 
nacrtov oziroma Drzavnih prostorskih nacrtov, pri cemer je moral biti vsaj 
eden na podrocju prometne infrastrukture in vsaj dva objavljena v 
Uradnem listu RS; 

b)	 pridobil uspesne reference pri izdelavi najmanj petih Obcinskih podrobnih 
prostorskih nacrtov, pri cemer morajo biti vsaj trije objavljeni v Uradnem 
listu RS; 

c) pridobil uspesne reference pri izdelavi najmanj osmih strokovnih podlag 
za potrebe izdelave prostorskih dokumentov obcine; 

d) pridobil uspesne reference pri izdelavi najmanj petih strokovnih gradiv za 
potrebe dolocitve grajenegajavnega dobra; 

e) pridobil uspesne reference pri izdelavi najmanj deset strokovnih gradiv za 
potrebe dolocitve pripadajocih zemljisc k posameznim objektom; 

f)	 pridobil uspesne reference pri izdelavi najmanj dveh strokovnih gradiv za 
potrebe dolocitve pripadajocih in skupnih zernljisc za celotno obmocje 
soseske; 

g)	 pridobil uspesne reference pri izdelavi najmanj dvajset strokovnih gradiv 
za potrebe sprejema odlocitve 0 prodaji oziroma nakupu zemljisca; 

h)	 pridobil uspesne reference pri izdelavi najmanj petih spletnih aplikacij 
geografsko informacijskih sistemov za vzpostavitev in vzdrzevanje baze 
prostorskih podatkov; 

i)	 pridobil uspesne reference pri izdelavi zemljisko katastrske izmere za 
najmanj 200 kIn kategoriziranih cest; 

j) pridobil uspesne reference pri izdelavi najmanj 1.500 parcelacij; 
k) pridobil uspesne reference pri geodetski izmeri za najmanj 250 km 

komunalne infrastrukture; 
14.	 da poda izjavo, da ni podal neresnicnih ali zavajajocih podatkov v ponudbi, ki bi 

lahko vplivali na koncedentovo odlocitev. 

Podrobnejso vsebino pogojev in dokazil za izpolnjevanje pogojev bo koncedent dolocil v 
okviru javnega razpisa. Koncedent si pridrzuje pravico, da v fazi javnega razpisa od 
ponudnikov zahteva, da predlozijo dodatna pojasnila ali dokazila, s katerimi se dokazuje 
izpolnjevanje postavljenih pogojev za priznanje sposobnosti. 



10. clen 
(dolznosti koncesionarja) 

Dolznosti koncesionarja so predvsem: 
izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi 
predpisi in koncesijsko pogodbo; 
pripraviti letna porocila; I 

porocati koncedentu 0 izvajanju koncesije; I 

omogocati koncedentu nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti; I 

posredovati koncedentu vse evidence za potrebe vodenja centralne baze 
prostorskih podatkov MOL, v formatu in obliki kot jo navajajo smemice vi 
dokumentu 0 Vzpostavitvi enotne GIS platforme na MOL; 
ob prenehanju koncesijskega razmerja predati koncedentu podatke za 
dopolnjevanje in azuriranje evidence in celotno dokumentacijo, ki je nastala 
ob izvajanju koncesionirane dejavnosti v obliki, ki je primema za arhiviranje 
in je v primeru predcasnega prenehanja koncesije primema tudi za nadaljnjo I 
obdelavo in urejanje nepremicnin. 

18. clen 
(merila za izbor koncesionarja) 

Koncedent mora v javnem razpisu oblikovati jasna in transparentna merila za izbor 
koncesionarja, ki bodo omogocila izbor ekonomsko najugodnejsega koncesionarja. 

~4erilo ekonomsko najugodnejsa ponudba be sesta'lljene iz naslednjih meril: 
'lisina ponujene izhodiscne tarife za iZ1lajanje koncesionirane deja1inosti; 
k'laliteta iZ'ledene testne projektne naloge; 

-ponujen cas odloga placila.« 
spremeni kot navedeno: 

Merilo ekonomsko najugodnejse ponudbe bo sestavljeno iz naslednjih meril: 
visine ponujene izhodiscne tarife za izvajanje koncesionirane dejavnosti; 
kvalitete izvedene testne projektne naloge; 
ponujenega casa odloga placila.« 

32. clen 
(pricetek veljavnosti odloka) 

Ta edlek 'vstopi akt stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

I 
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IV. OCENA FINANCNIH POSLEDIC, KI BI JIH IMEL SPREJEM AKTA 

Financne posledice bodo enake kot je bilo to navedeno ze v obrazlozitvah k predlogu za 
obravnavo Sklepov 0 javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »UREDITVE 
EVIDENCE NEPREMICNEGA PREMOZENJA MESTNE OBCINE LJUBLJANA« na 
Mestnem svetu Mestne obcine Ljubljana ob osnutku Koncesijskega akta. 


