Na podlagi 3.in 7 člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.list RS, št. 32/93), 4. in 6.
člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Škofljica (Ur. list RS, št. 56/96), Zakona o
lokalni samoupravi (Ur.list RS, št. 72/93; 6/94-odločba US RS, št.U-I-13/94; 45/94-odločba US
RS, št. U-I-144/94; 57/94, 14/95, 20/95-odločba US RS, št. U-1-285/94) in 16. člena Statuta
občine Škofljica (Ur. list RS, št.47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 8. redni seji dne
13.07.1999 sprejel
ODLOK
O ZIMSKI SLUŽBI V OBČINI ŠKOFLJICA

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi način opravljanja, organizacije in izvajanje zimske službe, ki je
sestavni del vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti, kot obvezne gospodarske javne službe na
območju občine Škofljica.
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in
varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih
pojavov (sneg, poledica in drugo), ogroženo normalno odvijanje prometa.
2. člen
Zimska služba se opravlja na naslednjih javnih prometnih površinah:
 lokalne ceste,
 javne poti,
 avtobusna postajališča,
 površine za pešce - pločniki, trgi,
 kolesarske steze,
 javna parkirišča,
 intervencijske poti.
Zimska služba je obveznost izvajalca zimske službe in zavezancev - lastnikov zemljišč,
stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ali njihovih najemnikov, v večstanovanjskih
hišah pa upravnikov, če je upravljanje hiše s pogodbo preneseno nanje.
II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
3. člen
V zimsko službo sodijo naslednja dela:
 Posipanje poledice na vozišču.
 Odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih površin.
 Pripravljenost delovnih skupin.
 Priprava deponij za odvoz snega.
 Postavitev palisad.
 Postavitev snežnih kolov.
 Postavitev in vzdrževanje dopolnilne prometne signalizacije (prometni znaki, obvestilne
table, zapore,…).
 Preventivno posipavanje javnih prometnih površin s snovmi za preprečevanje poledice.
 Odstranjevanje snega z glavnih pešpoti na javnih zelenih površinah, otresanje snega z
drevja in grmovja ter odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo
varnost ljudi in premoženja.
 Čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervencije in požarno varnost.
 Čiščenje odtokov uličnih požiralnikov v času odjuge.

 Odstranjevanje ledenih sveč s streh in strešnih žlebov.
 Namestitev in vzdrževanje snegobranov na strehah, s katerih lahko zdrsne sneg in s tem






ogrozi varnost občanov in premoženja.
Ureditev in vzdrževanje žlebov in strešnih odtočnih cevi.
Obveščanje javnosti o stanju cest.
Začasna popravila vozišča (krpanje s hladno maso).
Ostale naloge, ki v zimskem času omogočajo promet na cestah.
Dela po koncu zimskega obdobja: odstranitev dopolnilne prometne signalizacije, čiščenje
cest.

III. NALOGE IZVAJALCA ZIMSKE SLUŽBE
4. člen
Zimsko službo na območju občine Škofljica opravlja fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju:
izvajalec zimske službe) na podlagi dodeljene koncesije skladno z Zakonom o gospodarskih
javnih službah (Ur.list RS, št. 32/93).
5. člen
Izvajalca zimske službe na podlagi javnega razpisa skladno z Zakonom o javnih naročilih (Ur.list
RS, št. 24/97) izbere občina Škofljica.
Medsebojne pravice in obveznosti izvajalca zimske službe in naročnika se uredijo s koncesijsko
pogodbo, ki jo podpiše župan občine Škofljica.
Koncesijska pogodbe se sklepa za 3 leta in jo je po preteku tega časa možno podaljšati.
6. člen
V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca
naslednjega leta se ceste vzdržujejo skladno z izvedbenim programom zimske službe.
Izvedbeni program zimske službe pripravi izvajalec zimske službe in ga predloži v sprejem
strokovni službi najkasneje do 15. oktobra tekočega leta.
Z izvedbenim programom zimske službe se določijo zlasti:
 organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske službe,
 razpored pripravljalnih del,
 načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za izvajanje
zimske službe,
 razpored mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih
del,
 dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih skupin,
 načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,
 mesta in način izločanja posameznih vrst vozil ob neugodnih razmerah na cesti,
 način zbiranja podatkov in shema obveščanja o stanju in prevoznosti cest.
7. člen
Pripravljalna dela se izvajajo pred pričetkom zimskega obdobja z namenom, da se omogoči
učinkovito delo zimske službe. Pripravljalna dela obsegajo dela, ki se nanašajo zlasti na:
 pripravo mehanizacije, prometne signalizacije, opreme in posipnega materiala,
 pripravo ceste in njene okolice (namestitev dopolnilne prometne signaliazcije na nevarnih
mestih, postavitev snežnih kolov, namestitev naprav in ureditev za zaščito pred snežnimi
zameti),
 usposabljanje in strokovno izobraževanje delavcev za izvajanje zimske službe.
8. člen
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V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in prometno nevarni deli cest
posipajo proti poledici. Mesta in način posipanja se določijo glede na geografsko-klimatske
razmere, lego, naklon in kategorijo ceste ter druge lokalne razmere.
Na delih ceste, kjer se poledica pogosto pojavlja, je potrebno namestiti dopolnilno prometno
signalizacijo, ki opozarja na to nevarnost.
Okolju neprijazna topilna sredstva za sneg in led je dovoljeno uporabljati le v minimalnih
potrebnih količinah. Za posipanje topilnih sredstev je dovoljeno uporabljati le takšne naprave, ki
omogočajo natančno odmerjanje količin. Pri odmerjanju količin posipa je treba upoštevati
količino topilnega sredstva, ki je že na vozišču.
9. člen
Načrti pluženja, mesta odvažanja in mesta odlaganja snega se določijo z izvedbenim
programom zimske službe. Mehanizirano odstranjevanje snega je treba izvajati tako, da ne
pride do poškodb ceste, če pa to ni mogoče, je dela potrebno izvesti ročno. V naseljih morajo
biti omogočeni prehodi za pešce. Ob taljenju snega in ledu mora biti omogočen odtok vode z
vozišča.
10. člen
Po koncu zimskega obdobja je potrebno s cest odstraniti ostanke posipnih materialov (peska),
začasno dopolnilno prometno signalizacijo ter začasno prometno opremo, cestne naprave in
ureditve za zavarovanje ceste in prometa v zimskem obdobju.
11. člen
Naloge izvajalca zimske službe so:
 Izvajanje zimske službe (opredeljeno v 3. členu tega odloka) skladno z izvedbenim
programom, določenim v 6. členu tega odloka.
 Odstranjevanje snega, ko je višina snega na cestišču od 10 - 15 cm. V izjemnih primerih se,
po nalogu odgovornega delavca občinske uprave, lahko začne z odstranjevanjem snega
tudi pri višini zapadlega snega manjši kot 10 cm.
 Organiziranje 24- urne dežurne službe.
 Izdelovanje poročila in analize zimske službe za preteklo zimsko obdobje.
 Omogočanje občanom nakup soli in drugega posipnega materiala.
12. člen
Izvajalec zimske službe mora pri pluženju snega strogo upoštevati izvedbeni program zimske
službe. Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega ne presega 15 cm, promet
vozil je možen z uporabo zimske opreme. Na pomembnejših lokalnih cestah mora biti
zagotovljena prevoznost med 05.00 in 20.00 uro (možnost zastojev do 2 uri), na ostalih lokalnih
cestah med 07.00 in 20.00 uro (možni krajši zastoji), pri javnih poteh pa je potrebno upoštevati
krajevne potrebe, z možnostjo zastojev do enega dne oz. ob močnem sneženju možnost
večdnevnih zastojev.
V obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni
nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in
poledice ni možno odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi. V teh primerih mora občina
zagotoviti redno oskrbo prebivalcev s hrano in medicinsko pomočjo.
13. člen
Sneg mora biti odstranjen:
 s pločnikov tako, da je prosta širina očiščenega pločnika široka 1m (kjer to dopuščajo
razmere),
 s ceste tako, da je prosta širina očiščenega vozišča široka 3m (kjer to dopuščajo razmere),
 z dostopov do semaforjev, da je omogočen dostop do tipke za vklop semaforja

328/02/2008D:\Delo\Skofljica\DOPISI-STARA-STRAN\Objavi\Odlokozimskisluzbi.doc

3

Sneg se praviloma ne sme odmetavati na pločnik, v kolikor je širina pločnika manjša od 1m.
V načrtu zimske službe se določi pločnike, ki jih očisti izvajalec in tiste, ki jih čistijo zavezanci,
izvajalec zimske službe pa potem sneg samo odpelje.
14. člen
Postajališča avtobusnega prometa morajo biti očiščena v celotni dolžini:
 postajališča izven vozišča se očistijo v celotnem ravnem delu (brez dolžine uvoznega in
izvoznega radija na postajališču),
 postajališča ob robu zunanjega voznega pasu se očistijo v dolžini 20 m.
Na postajališčih v območju križišč se sneg odpelje, na ostalih postajališčih pa se sneg ne sme
odložiti na pločnike.

15. člen
Župan na področju zimske službe:
 potrjuje izvedbeni program zimske službe,
 spremlja izvajanje sprejetega izvedbenega programa zimske službe,
 zagotavlja finančna sredstva po sprejetem izvedbenem programu za tekoče leto.
IV. OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV V ČASU ZIMSKIH RAZMER
16. člen
Zavezanci iz drugega odstavka 2. člena tega odloka so dolžni okrog svoje zgradbe, ne glede na
to, ali je to javna površina, funkcionalna površina ali skupna funkcionalna površina:
1. Sproti odstraniti s strehe in žlebov ledene sveče;
2. Sproti posipati pločnike za pešce ob poledici;
3. Skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteorne vode in snegolovi na
strehah, s katerih bi lahko padajoči sneg ogrozil varnost ljudi in premoženja;
4. Odstraniti novozapadli sneg s pločnikov, parkirnih površin in drugih dohodov do objektov
najkasneje do 07.00 ure zjutraj, podnevi pa so ga v času snežnih padavin dolžni odstraniti,
ko je višina zapadlega snega 10 cm.
5. Odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za požarne in druge intervencije.
Zavezanci iz prvega odstavka tega člena so dolžni izpolnjevati svoje obveznosti tudi, če pločniki
ne potekajo neposredno ob objektu, ampak so med objektom in pločnikom funkcionalne
površine (zelenice, parkirišča, prehodi,…)
Za obveznosti iz tega člena ob nezazidanih stavbnih zemljiščih je dolžan skrbeti
lastnik oz. najemnik zemljišča.
Zavezanci odstranjenega snega ne smejo metati na vozišče.
17.člen
Ledene sveče na nadvozih so dolžni odstranjevati upravljavci teh objektov.
18. člen
Če pooblaščena oseba za izvajanje nadzora ugotovi, da zavezanci niso izpolnili svojih
obveznosti iz 16. In 17. člena tega odloka, odredi odstranitev snega in sveč izvajalcu zimske
službe na stroške zavezanca.
19. člen
Pločniki in pešpoti se ob snegu in poledici lahko posipajo samo s soljo ali peskom ter drugim
ustreznim materialom.
Prepovedano je posipanje s pepelom, žaganjem, smetmi ali drugim neustreznim materialom.
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20. člen
Zgradbe, s katerih se lahko usuje na cesto sneg in s tem ogroža varnost ljudi in premoženja,
morajo imeti ustrezne zadrževalne snegolove. Žlebovi in odtočne naprave za odvajanje
meteorne vode ne smejo biti poškodovani. Ledene sveče se morajo sproti odstranjevati. Pred
odstranjevanjem le-teh je potrebno prostor pred objektom primerno zavarovati.
21. člen
Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh, funkcionalnih in drugih površin, je
prepovedano zametavati javne površine ali objekte in naprave, ki so družbenega pomena. Sneg
se mora odlagati na rob vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje vozišča, ali na
mesta, kjer odstranjeni sneg ne ovira hoje in prometa z vozili.
V času odstranjevanja snega s površin, določenih s tem odlokom, so lastniki vozil dolžni
odstraniti svoja vozila, da ne ovirajo izvajanja zimske službe.
Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.
V. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN
22. člen
V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjug lahko župan, poleg izvajalca rednega
vzdrževanja, aktivira občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne
sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini Škofljica. V tem primeru nadzor nad izvajanjem
zimske službe prevzame občinski štab za civilno zaščito.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ZIMSKE SLUŽBE
23. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni nadzornik oz. druga pooblaščena oseba
občinske uprave.
Ta oseba opravlja nad izvajanjem del izvajalca po tem odloku
 kvalitativni in kvantitativni nadzor,
 vodi akcije v primerih, ko je potrebno odstopiti od načrta zimske službe,
 daje pobude izvajalcu za izboljšanje organizacije dela.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
24. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 SIT se kaznuje izvajalec zimske službe, ki stori prekršek
v zvezi z opravljanjem del, če ne izvaja nalog, določenih s tem odlokom.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000,00 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena
odgovorna oseba pravne osebe.
25. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000,00 SIT se kaznuje za prekršek na kraju samem pravno
osebo ali posameznika, če:
 ne izvaja del skladno z določili 16.člena,
 ne odstrani snega in ne odstrani vozila kot to določa 20. člen tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000,00 SIT se kaznuje za prekršek na kraju samem tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Lastniki ali pooblaščeni upravljavci objektov ob cestah, s katerih lahko na cesto
zdrsne sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove najkasneje v devetih mesecih po
uveljavitvi tega odloka.
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Škofljica - Glasnik.

Št.: ……………………………………...
Škofljica, dne ……………………………

Občina Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl.inž.
ŽUPAN
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