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Na podlagi 8. člena Zakona o javnih cestah (Ur. l. RS, št.
33/06 – UPB, 45/08 in 42/09), Pravilnika o vrstah vzdrževalnih
del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
(Ur. l. RS, št. 62/98), Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 23/08), Odloka o koncesiji za
opravljanje gospodarske javne službe v Občini Selnica ob Dravi
(MUV, št. 23/08) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Selnica ob
Dravi (MUV, št. 19/07) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi
na 21. redni seji dne, 24. septembra 2009, sprejel

O dlok
o ureditvi zimske službe
v Občini Selnica ob Dravi

III. NAČIN OPRAVLJANJA ZIMSKE SLUŽBE
4. člen
Zimska služba na območju občine se izvaja kot koncesionirana dejavnost, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske
javne službe, in zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, s
koncesijo podeli fizični ali pravni osebi (v nadaljevanju: izvajalec) v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom na podlagi javnega razpisa in koncesijskega akta za dobo treh let.
IV. NALOGE IZVAJALCA ZIMSKE SLUŽBE

-

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi obseg, način opravljanja, organizacija ter izvajanje zimske službe kot obvezne gospodarske javne
službe na območju Občine Selnica ob Dravi (v nadaljevanju:
občina).

-

II. OBSEG ZIMSKE SLUŽBE
2. člen
Zimska služba se opravlja na občinskih cestah (kategorizirane
javne ceste, lokalne poti in javne poti), drugih javnih prometnih
površinah ter površinah namenjenih pešcem in kolesarjem (v nadaljevanju javne površine).
Zimska služba se lahko opravlja tudi na drugih nekategoriziranih cestah.
3. člen
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
1. Zagotavljanje, postavljanje in vzdrževanje potrebnega števila
prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov;
2. posipanje javnih površin s snovmi za preprečevanje poledice;
3. pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega iz javnih površin;
4. čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervencije in požarno varnost;
5. čiščenje odvodnih jarkov in cestnih požiralnikov v času odjuge;
6. odstranjevanje ledenih sveč s streh in strešnih žlebov, odstranjevanje snega z drevja in grmovja ter odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, če ogrožajo javne površine
in varnost ljudi;
7. obveščanje pristojnih služb in javnosti o stanju cest;
8. čiščenje posipnega materiala, odstranitev prometne signalizacije, opreme ipd. po zaključku časa trajanja zimske službe;
9. druge naloge, ki omogočajo v zimskem času nemoten promet
na javnih prometnih površinah.

-

-

5. člen
Naloge izvajalca zimske službe so:
izdelava izvedbenega programa zimske službe in njegova predložitev v potrditev občinski upravi in županu;
redno vzdrževanje in priprava naprav ter opreme potrebne za
izvajanje zimske službe;
skrb za skladiščenje zadostne količine posipnega materiala in
soli;
uvedba ekološko sprejemljivih in primernejših postopkov ter
materiala za posipavanje;
izvajanje zimske službe po potrjenem izvedbenem programu
zimske službe in prilagajanje sprotnim meteorološkimi napovedim;
posipavanje javnih površin po prednostnem vrstnem redu takoj, ko se na vozišču zazna pojav poledice. Na javnih površinah, za katere je v izvedbenem planu predvideno tudi preventivno posipanje, se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih
se lahko pričakuje poledica;
odstranjevanje novo zapadlega snega praviloma, ko ga zapade
10 cm; višino snega ugotavlja izvajalec sam, po potrebi pa ga
na to opozori pristojni delavec občinske uprave. V izjemnih
primerih, ki jih ugotovi delavec občinske uprave je možno
pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini zapadlega
snega, kot je določeno v tej alineji;
organiziranje 24-urne stalne dežurne službe;
izdelava poročila in analiza izvedbe zimske službe za preteklo
zimsko obdobje, ki se posreduje občini do 31. maja.

6. člen
Izvajalec je dolžan vsako leto do 15. oktobra občinski upravi
in županu v potrditev predložiti letni izvedbeni program zimske
službe.
Izvedbeni program mora obsegati vsaj:
- organizacijsko shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti
izvajalca zimske službe,
- razpored pripravljalnih del,
- načrt cestne mreže oz. javnih površin z oznakami prednostnih
razredov in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
- razpored pripravljalnih del,
- razpored mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev, morebitnih kooperantov ali podizvajalcev za izvajanje
načrtovanih del,
- dežurstva, obveznosti in prisotnosti, stopnje pripravljenosti in
razpored delovnih skupin,
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načrt posipanja proti poledici in odstranjevanje snega,
način poročanja in obveščanja javnosti ter pristojnih služb o
stanju in prevoznosti javnih površin v občini,
- druge sestavine na zahtevo občine.
Letni izvedbeni načrt se javno objavi na spletni strani občine
in občinski oglasni deski.
7. člen
Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do 15. marca.
Izvedbeni program zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje
zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.
V. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
8. člen
Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati prioritete
v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št.
62/98) in letnim izvedbenim programom zimske službe.
Ob tem se upoštevajo med
- prioriteto 1: javne površine, kjer potekajo šolske poti oz. promet do vzgojno izobraževalnih ustanov, zdravstvene postaje,
lekarne in gasilskih domov, glavne lokalne ceste skozi naselja, prehodi za pešce;
- prioriteta 2: druge pomembne občinske ceste, intervencijske
poti;
- prioriteta 3: ostale javne površine in nekategorizirane ceste.
9. člen
Pripravljalna dela se izvajajo pred začetkom zimskega obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske službe.
Pripravljalna dela obsegajo zlasti dela, ki se nanašajo na:
- pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in opreme, posipnega materiala;
- pripravo ceste in njene okolice (namestitev dopolnilne prometne signalizacije na nevarnih mestih, postavitev snežnih kolov,
namestitev naprav in ureditev za zaščito pred snežnimi zameti,
odriv bankin zaradi lažjega odtoka vode z vozišča ipd.);
- usposabljanje in strokovno izobraževanje za dela zimske službe.
10. člen
Sneg mora biti odstranjen:
- s pločnikov tako, da je prostor za pešce, kjer dopuščajo razmere, širok najmanj 1 m;
- z vozišča tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer dopuščajo
razmere, širok najmanj 3 m.
Sneg se praviloma ne sme odmetavati z vozišča na pločnik,
kolikor je širina pločnika manjša od 1 m oz. je v takem primeru
potrebno poskrbeti za odvoz snega.
Če zaradi ožine cest odrivanje snega s plugom ni mogoče, je
izvajalec zimske službe dolžan, na drug način odstraniti sneg z
javnih površin.
Sneg mora biti odstranjen do 5. ure zjutraj oziroma 6 ur po
prenehanju sneženja iz javnih površin prve prioritete in 24 ur po
prenehanju sneženja iz ostalih javnih površin oziroma se sneg odstrani takoj, ko so podani pogoji iz prejšnjega člena tega odloka.
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11. člen
Postajališča avtobusnega prometa morajo biti očiščena v celotni dolžini:
- postajališča izven vozišča se očistijo v celotnem ravnem delu
(brez dolžine uvoznega in izvoznega radia na postajališča);
- postajališča ob robu zunanjega voznega pasu se očistijo v dolžini 20 m.
Na avtobusnih postajališčih v območjih križišč se sneg odpelje, na ostalih avtobusnih postajališčih se snega ne sme odložiti
na pločnikih.
12. člen
Ob pojavu poledice ali ob pričakovanju le-te po meteorološki
napovedi je izvajalec dolžan posipati ceste ter pločnike. Izbira
uporabljenih materialov in način posipanja sta odvisna od strokovne presoje glede na vsakokratne okoliščine v skladu s 5. členom tega odloka.
Prepovedano je posipanje s pepelom, žagovino, smetmi ali
drugim posipnim materialom, ki ni odobren v izvedbenem programu.
13. člen
Po koncu zimskega obdobja mora izvajalec zimske službe z
javnih površin iz 2. člena tega odloka odstraniti ostanek posipnih
materialov (peska), začasno dopolnilno prometno signalizacijo
ter začasno prometno opremo, cestne naprave in ureditve za zavarovanje ceste in prometa v zimskem času.
14. člen
Zgradbe, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža javne
površine, varnost občanov in premoženja, morajo imeti ustrezne
zadrževalne snegolove. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani. Sproti je treba
odstranjevati ledene sveče. Pred odstranjevanjem snega in ledenih
sveč s streh je potrebno površine za pešce ustrezno zavarovati.
Če lastniki zgradb iz prvega odstavka tega člena, ne odstranijo snega in ledenih sveč iz svojih streh ter žlebov, to na njihove
stroške izvede izvajalec zimske službe po odločbi pristojnega inšpekcijskega organa.
15. člen
Pri odstranjevanju snega s streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano zametavati javne površine. Sneg se mora
odlagati tako, da je zagotovljeno odvodnjavanje in 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 z javnih
prometnih površin.
Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo biti
dostopni ob vsakem času.
16. člen
Izvajalec zimske službe je odškodninsko odgovoren za povzročeno škodo, ki je nastala zaradi njegovega nepravilnega ali
malomarnega ravnanja pri izvajanju zimske službe.
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VI. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH
PADAVIN
17. člen
V času izrednih snežnih padavin ali ob velikih odjugah lahko župan poleg izvajalca zimske službe aktivira občinski štab za
civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za
zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru nadzor nad
izvajanjem zimske službe prevzame občinski štab za civilno zaščito.
VII. FINANCIRANJE ZIMSKE SLUŽBE
18. člen
Zimska služba se financira iz proračuna občine.
VIII. NADZOR
19. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo medobčinski
inšpektorat.
V primeru kršitve določil tega odloka medobčinski inšpektorat z odločbo odredi ukrepe za odpravo stanja, uvede postopek za
kaznovanje kršilca odloka in o tem obvesti občino.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje izvajalec zimske službe,
ki stori prekršek iz 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 13. člena tega
odloka.
Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člen odgovorna oseba izvajalca.
21. člen
Z globo 500,00 EUR se kaznuje lastnik-posameznik za prekršek iz 14. in 15. člena tega odloka.
22. člen
Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje lastnik-pravna oseba za
prekršek iz 14. in 15. člena tega odloka.
Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek tudi odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega
člena.
X. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
23. člen
Ne glede na določbe 4. člena, je doba trajanja prve podeljene
koncesije do 31. maja 2011.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o zimski službi v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 35/99).
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem
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