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1. SPLOŠNO 

V skladu z določili Zakona o javnih cestah (Ur.l.RS št. 33/06), Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih 
cest (Ur.l.RS št. 38/2016) in Odlokom o občinskih cestah v Občini Žirovnica (Ur.l.RS št. 43/2012) je 
potrebno za izvajanje rednega vzdrževanja cest pripraviti izvedbeni program rednega vzdrževanja 
cest.  

Izvedbeni program rednega vzdrževanja cest pripravi izvajalec rednega vzdrževanja cest, pri tem pa 
mora upoštevati razpoložljiva finančna sredstva, ki mu jih dodeli upravljavec ceste. Predlog 
izvedbenega programa predloži izvajalec do 15.10. za tekoče leto. Strokovni nadzor do 31.10. 
tekočega leta pripravi pripombe. S 1.11. tekočega leta preide program v izvajanje. 

Jeko, d.o.o., izvaja redno vzdrževanje občinskih cest in ostalih javnih površin, ki so opredeljene v 
tem izvedbenem programu v občini Žirovnica.  

OSNOVNI PODATKI 
Podatki o izvajalcu 

Tabela 1: Podatki o izvajalcu rednega vzdrževanja cest: 
Naziv: JEKO, d.o.o. 
Naslov: Cesta Maršala Tita 51, 4270 Jesenice 
ID DDV: SI67496717 
Odgovorna oseba podjetja: Direktor: Uroš Bučar, uni. dipl. ekon. 
Vodja vzdrževanja javnih površin : Vodja del: Adel Numanović, inž. gr.  
 
 
Zakonska določila 

OBČINA ŽIROVNICA  

PREDPIS OBJAVA 
Zakon o  cestah Ur.l.RS št.109/10, 48/12, 36/14, 46/15, 10/18 
Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest Ur.l.RS št. 38/2016 
Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih občine Žirovnica Ur.l. RS št.: 101/2006, 74/15 
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Žirovnica Ur.l. RS št.: 19/13, 58/13, 24/14, 24/15, 80/17 

in spr. 
Odlok o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja d.o.o., Jesenice Ur.l.RS št.94/05, 104/11, 13/17 
Zakon o delovnih razmerjih  Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – 

ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US 
in 22/19  

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih  

Ur. l. RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1 
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Območje izvajanja rednega vzdrževanja cest in ostalih prometnih površin 

Redno vzdrževanje se izvaja na celotnem območju občine Žirovnica in obsega vzdrževanje 
kategoriziranih občinskih cest, pločnikov, parkirišč in ostalih javnih površin in ne kategoriziranih 
površin katere določi upravljavec in so opredeljene v tem izvedbenem programu. Zbirni kataster 
vzdrževanih javnih površin in objektov ter izvedbeni program rednega vzdrževanja cest so 
predstavljeni v Geografskem informacijskem sistemu Piso > Splošni katastri: Vzdrževanje cest 
zimska služba, Redno letno vzdrževanje cest in Cestni objekti. 
 
V občini Žirovnica so po Odloku o kategorizaciji občinske ceste razdeljene po kategorijah, namenu 
uporabe in glede na vrsto cestnega prometa. 
 

2. OBRAZLOŽITEV  IZVEDEBENEGA PROGRAMA LETNEGA VZDRŽEVANJA 
 
Temeljni predpis za izdelavo Izvedbenega programa vzdrževanja cest in njegovo izvajanje je Pravilnik 
o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur.l.RS št. 38/2016).  
Namen rednega vzdrževanja je zagotavljanje in ohranjanje prometnih, tehničnih in varnostnih 
lastnosti javnih cest. Njegovo izvajanje se vrši tako, da se v največji možni meri zaščiti okolje pred 
škodljivimi vplivi prometa. 

NAČRTOVANJE IN NAČIN IZVAJANJA DEL REDNEGA VZDRŽEVANJA (povzeto 4.člen) 
Redno vzdrževanje cest se izvaja: vestno, strokovno, z uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije 
ter s strokovno usposobljenimi izvajalci rednega vzdrževanja cest. Strokovni nadzor nad rednim 
vzdrževanjem izvaja upravljavec cest. 
Redno vzdrževanje se začne takoj po predaji ceste v uporabo. Izvajanje rednega vzdrževanja se izvaja 
v najprimernejših vremenskih, prometnih in drugih situacijah, ki vplivajo na izvedbo del. 
Območja del je potrebno označiti in urediti v skladu s Pravilnikom o načinu označevanja in 
zavarovanja del na javnih cestah. Začasna prometna signalizacija se odstrani takoj, ko ni več 
potrebna. 
Upravljavec ceste je enkrat letno dolžan izdelati poročilo o stanju cest s podatki o posameznih delih 
rednega vzdrževanja cest. Ti podatki so podlaga za izdelavo letnega plana rednega vzdrževanja cest, v 
katerem so določena potrebna finančna sredstva za izvajanje rednega vzdrževanja cest za naslednje 
leto. 
Dela rednega vzdrževanja, ki so potrebna za zagotavljanje varnega prometa in ohranitev dobrega 
stanja cest so določena v poglavju opisa prioritet. Dela so razvrščena v prednostne razrede glede na 
kategorijo ceste in pomembnost opravila. 
Finančna sredstva za redno vzdrževanje se razporedijo tako, da se za neodložljiva dela v prvem 
prednostnem razredu zagotovijo vsa potrebna finančna sredstva . Za dela v drugem in tretjem 
prednostnem razredu se izdela program glede na preostala razpoložljiva finančna sredstva. 
 
OBVEŠČANJE JAVNOSTI (povzeto 5. člen) 
Upravljavec ceste organizira zbiranje podatkov o stanju in prevoznosti cest ter o tem obvešča javnost.  
Če se zaradi vremenskih razmer, rednega vzdrževanja ceste, naravnih ali prometnih nesreč ter drugih 
izrednih dogodkov na cesti ali ob njej spremenijo pogoji za odvijanje prometna, upravljavec zagotovi 
sprotno obveščanje javnosti.  
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IZVEDBENI PROGRAM (povzeto 6. člen) 
Izvajalec rednega vzdrževanja cest pripravi za vsak koledarski mesec mesečni izvedbeni program 
rednega vzdrževanja cest, v katerem so določeni posamezni ukrepi  na cestah za naslednji mesec.  
Z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest se določijo obdobja in razpored opravljanja 
posameznih del, tehnološki postopki, roki izvedbe ter drugi pogoji za opravljanje rednega vzdrževanja 
cest   

 
3. NADZOR NAD STANJEM CEST 

 
NADZOR NAD STANJEM CEST (povzeto po 7. člen) 
Nadzor nad stanjem cest zagotavlja upravljavec ceste s pregledi cest in izvajanjem rednega 
vzdrževanj cest s pregledniško službo. Upravljavec zbira podatke ugotovljene s pregledi cest in 
cestnih objektov ter vodi podatke o stanju cest in cestnih objektov. Ugotovitve s pregledov cest in 
cestnih objektov so podlaga za določanje potrebnih vzdrževalnih ukrepov. 
 
OBDOBNI PREGLEDNI CEST IN CESTNIH OBJEKTOV (povzeto člen 8.) 
Obdobni pregledi cest se izvajajo po potrebi in v obsegu, ki ga določi upravljavec. 

OBDOBNI PREGLEDI CESTNIH OBJEKTOV 
Obdobni pregledi cestnih objektov se opravljajo najmanj enkrat na šest let . Jekleni in leseni cestni 
objekti se pregledajo najmanj enkrat na leto. Pregledajo se vsi deli cestnega objekta in na zahtevo 
upravljavca ceste izvedejo meritve in preizkusi. 
Obdobne preglede se zaključi s poročilom o stanju pregledanega dela ceste ali cestnega objekta, ki 
vsebuje predloge o potrebnih vzdrževalnih ukrepih. 
 
IZREDNI PREGLEDI CEST IN CESTNIH OBJEKTOV (povzeto 9.člen) 
Izredni pregledi cest in cestnih objektov se opravljajo neposredno ali takoj po dogodkih kot so:  

- naravne nesreče, hude prometne nesreče, požar, eksplozija, posedanje terena, izredni 
prevozi in drugi izredni dogodki, ki vplivajo na cesto, oziroma takrat, ko ogrožajo varnost 
cestnega prometa, 

- ob pojavu nenadnih večjih poškodb posameznih elementov ceste ali cestnega objekta, 
- pri ugotavljanju sposobnosti ceste ali cestnega objekta za prevzemanje dodatnih ali izrednih 

prometnih obremenitev, 
- pred potekom garancijske dobe za cesto ali cestni objekt, 

Upravljavec ceste določi vsebino in obseg izrednega pregleda ter imenuje komisijo za opravljanje 
izrednega pregleda. Komisija o svojih ugotovitvah sestavi poročilo s pregledom potrebnih ukrepov in 
določi pogoje za začasno oziroma stalno uporabo ceste in cestnega objekta. 
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4. REDNO VZDRŽEVANJE CEST 
 
Redno vzdrževanje cest se opravlja v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest. 
Izvajalec rednega vzdrževanja cest o svojem delu vodi podatke iz katerih mora biti razvidno, kdaj in 
katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje del, poraba materialov, uporabljena delovna sila in 
mehanizacija ter druge pomembne podatke. Redno vzdrževanje cest se opravlja praviloma v času 
zmanjšanega prometa in če je mogoče brez omejitev prometa. 

DELA REDNEGA VZDRŽEVANJA (povzeto 10.člen) 
- Pregledniška služba,  
- redno vzdrževanje prometnih površin, 
- redno vzdrževanje cestnih objektov, 
- redno vzdrževanje bankin, 
- redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, 
- redno vzdrževanje brežin in berm, 
- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, 
- redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev, 
- redno vzdrževanje vegetacije, 
- zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste, 
- čiščenje cest, 
- redno vzdrževanje mejnikov, 
- redno vzdrževanju drugih funkcionalnih površin, 
- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, 
- intervencijski ukrepi in 
- zimska služba. 
 

PREGLEDNIŠKA SLUŽBA (povzeto 11.člen) 
Pregledniška služba nadzira vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, ter z vizualnim 
pregledom preverja stanje vseh sestavnih delov ceste. Pregledniška služba opravlja tudi manjša 
vzdrževalna ali zavarovalna dela in meritve na cesti, ki jih je mogoče opraviti s predpisano 
pregledniško opremo in sredstvi, ki so potrebna za izvajanje zimske službe. 
Med manjša ali zavarovalna dela na cesti, ki jih opravlja pregledniška služba, spadajo zlasti: 

- takojšnje zavarovanje nevarnih mest in ovir na cesti, 
- odstranjevanje predmetov, ki ogrožajo varnost prometa, z vozišča in drugih prometnih 

površin, 
- preprečevanje drsnosti vozišča ob razlitju oljnih tekočin, razsutega tovora, nanosov blata, 
- preverjanje in preprečevanje posegov v cestno telo ali varovalni pas, 
- čiščenje sistema za odvodnjavanje, če bi zastajajoča voda ogrožala cesto ali varnost prometa, 
- popravilo in čiščenje vertikalne prometne signalizacije, 
- čiščenje in manjša popravila prometne opreme, 
- obsekovanje in obrezovanje rastlinja za zagotovitev vidnosti prometne signalizacije v 

preglednem polju in pregledni bermi, 
- ravnanje smernikov in stebričkov za zaznamovanje mejnikov, 
- ravnanje in ponovna postavitev zimskih kolov, 
- manjša popravila bankin, 
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- ročna košnja v preglednem polju, 
- krpanje udarnih jam, 
- kontrola stanja in vidnosti mejnikov, 
- zagotavljanje prostega profila ceste, 
- nadziranje postavitve in delovanja začasne prometne signalizacije, 
- nadziranje stanja brežin in naprav za zaščito ceste pred padajočim kamenjem, 
- preverjanje stanja in ustreznosti varnostnih in varovalnih ograj, 
- čiščenje območja ceste. 

 
Podatke o ugotovitvah s pregledov in o opravljenih delih mora izvajalec rednega vzdrževanja ceste 
zapisovati in hraniti ter jih posredovati upravljavcu cest. 
 Pregledniška služba opravlja preglede cest najmanj: 

- enkrat tedensko na regionalnih cestah s PLDP do 4000, lokalnih cestah, mestnih ali krajevnih 
cestah ter na kolesarskih poteh. 

- Na cestah nižjih kategorij (npr. javna pot) pogostost pregledov določi upravljavec ceste glede 
na pomen ceste, prometne obremenitve, geografsko-klimatske razmere ter druge posebne 
razmere. 

V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na 
njej, je treba pogostost in obseg pregledov prilagoditi razmeram. Pregled se opravi takoj, ko to 
omogočajo vremenske razmere ali ko preneha nevarnost, zaradi katere je lahko ogrožena varnost 
cestnega preglednika. Glede na potek ceste v prostoru in ogroženost cestnega prometa lahko 
upravljavec ceste določi pogostnost pregledov glede na stopnjo ogroženosti (npr. padajoče kamenje, 
zdrsi pobočij, zavarovanje zožitev zaradi usadov). 
Pregledniška služba najmanj enkrat na tri mesece vizualno pregleda cestne objekte, pri čemer mora 
pregledati zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost cestnega 
objekta ter varnost prometa (npr. pregled dilatacije, naprav za odvodnjavanje, opornih in podpornih 
konstrukcij). 
Pregledniško službo opravljajo cestni pregledniki. Nadzor nad delom pregledniške službe opravlja 
upravljavec cest. 
 
REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN (povzeto 12. člen) 
Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, obsega njihovo čiščenje in 
popravila lokalnih poškodb (npr. krpanje udarnih jam in mrežastih razpok) oziroma polaganje asfaltne 
prevleke preko vozišča in robnih pasov, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih 
in neravnih asfaltnih površin ali izdelavo asfaltnih prevlek preko zglajenih površin ter popravila drugih 
podobnih poškodb. 
 
REDNO VZDRŽEVANJE BANKIN (povzeto 13. člen) 
Bankine se vzdržujejo tako, da zagotavljajo bočno stabilnost vozišča, omogočajo razpršeno odtekanje 
vode z vozišča in postavitev prometne signalizacije in prometne opreme. 
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REDNO VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ODVODNJAVANJE (povzeto 14. člen) 
Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti 
pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za 
odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in 
da je z vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvajanje vode. 
Ne glede na prejšnji odstavek je v posameznih delih naprav za odvodnjavanje zastajanje vode 
dovoljeno (npr. peskolovi, usedalnik). 
 
REDNO VZDRŽEVANJE BREŽIN IN BERM (povzeto 15. člen) 
Brežine usekov, zasekov in nasipov ceste se vzdržujejo tako, da sta zagotovljena stabilen nagib in 
oblika, da se na njih utrjuje ali odstranjuje nestabilen material in da se ohranjajo obstoječe tehnične 
in biološke ureditve oziroma zaščite. Redna vzdrževalna dela na brežinah in bermah obsegajo zlasti: 

- vzdrževanje vegetacije, 
- utrjevanje in odstranjevanje nestabilnega materiala, 
- čiščenje in širitev površin ter vzdrževanje tehničnih zaščitnih naprav. 

 
REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE IN PROMETNE OPREME (povzeto 16. člen) 
Redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme obsega čiščenje ter 
dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule 
prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in 
prometna oprema na cestah morata biti redno vzdrževani tako, da so zagotovljeni njuna 
stabilnost, brezhibno delovanje in vidnost ter izpolnjevanje zahtev iz pravilnika, ki ureja 
prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah. 
 
REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNE RAZSVETLAJVE, NAPRAV IN UREDITEV (povzeto 17. člen) 
Cestna razsvetljava, naprave in ureditve se vzdržujejo tako, da je zagotovljeno njihovo brezhibno 
delovanje. Vzroke, ki to preprečujejo, je treba nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti 
ustrezne začasne rešitve in zavarovalne ukrepe. 
Posebne naprave in kontrolni sistemi, ki so vgrajeni v cesto ali cestne objekte in so namenjeni 
urejanju in nadzoru prometa, nadzoru nad stanjem ceste, meritvam, obveščanju, pobiranju cestnine, 
telekomunikacijske naprave, energetski kabli, prezračevalne, zaščitne in varnostne naprave ter 
ureditve in naprave na počivališčih, se vzdržujejo v skladu z navodili in predpisi za delovanje teh 
naprav in tako, da ne ogrožajo varnosti prometa. 
 
REDNO VZDRŽEVANJE VEGETACIJE (povzeto 18. člen) 
Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacija kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, 
da sta zagotovljena prosti profil ceste in predpisana preglednost, da so vidne in dostopne prometna 
signalizacija in prometna oprema ter cestne naprave in druge ureditve. 
Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa in druge zasaditve, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na 
njej. 
Hortikulturne ureditve v območju cestnega sveta državnih cest v naselju, brežine cestnega telesa z 
urejenimi površinami za odvijanje kolesarskega in peš prometa ter vegetacijo v profilu traktorske poti 
vzdržujejo občine. 
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ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI (povzeto 19. člen) 
Pregledno polje se vzdržuje tako, da je zagotovljena preglednost, če to ni mogoče, pa tako, da je 
glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost. 
 
ČIŠČENJE CEST (povzeto 20. člen) 
Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na njihovo 
funkcionalnost, varnost prometa in varovanje okolja. 
 
REDNO VZDRŽEVANJE PROSTEGA PROFILA (povzeto 21. člen) 
Prosti profil ceste se vzdržuje tako, da vanj ne segajo fizične ovire. Če fizične ovire ni mogoče 
odstraniti, se ovira označi s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo. 
 
REDNO VZDRŽEVANJE MEJNIKOV (povzeto 22. člen) 
Mejniki posestnih meja upravljavca cest se vzdržujejo tako, da je zagotovljena njihova vidnost. 
Za stalnost in nepoškodovanost mejnikov skrbita lastnik zemljišča, ki meji na cestni svet, in 
upravljavec ceste. 
 
REDNO VZDRŽEVANJE DRUGIH FUNKCIONALNIH POVRŠIN (povzeto 23. člen) 
Redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin za umestitev cestnih naprav, objektov in drugih 
ureditev, namenjenih varnosti, vodenju in nadzoru prometa, vozil ter voznikov, zaščiti ceste in 
cestnega telesa ter zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij prometa obsega popravila, obnove, 
čiščenje in urejenost travnatih in drugih površin ter redno vzdrževanje opreme na teh površinah. 
 
REDNO VZDRŽEVANJE CESTNIH OBJEKTOV (povzeto 24. člen) 
 Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu in prostoru okoli cestnega objekta 
pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in 
trajnost cestnega objekta ter varnost cestnega prometa. 
Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov spada zlasti čiščenje: 

- prometnih površin in prometne opreme na cestnem objektu, 
– prostora neposredno okoli cestnega objekta, 
- ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov cestnega objekta, 
- naprav za odvodnjavanje, 
- naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža cestni objekt ali cestni promet, 
- obodnih sten predora, 
- grafitov in drugih napisov. 

Poleg del iz prejšnjega odstavka se v okviru rednega vzdrževanja cestnega objekta opravljajo tudi 
manjša popravila: 

- poškodb prometnih površin (npr. krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin, 
popravilo in nadomestitev izpadlih robnikov), 

- posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih cestnega objekta (npr. krpanje 
odkruškov, zapolnjevanje fug, popravila zaščitne plasti armature, razmajanih kamnov), 

- protikorozijske zaščite, 
- hidroizolacije in odvodnjavanja, 
- izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij. 
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INTERVENCIJSKI UKREPI (povzeto 25. člen) 
Izvajalec rednega vzdrževanja ceste organizira dežurno službo in delovne skupine za izvajanje 
intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O izvajanju intervencijskega ukrepa in 
vzrokih zanj, predvsem v primeru elementarnih dogodkov, izvajalec rednega vzdrževanja ceste takoj 
obvesti upravljavca ceste, če je ogrožen ali oviran cestni promet, pa tudi policijo. 
Pri naravnih nesrečah (npr. neurje, poplava, plaz, potres, žled), hudih prometnih nesrečah in drugih 
izrednih dogodkih izvajalec rednega vzdrževanja ceste takoj odpravi vzroke (npr. poškodbe ceste, 
ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen cestni promet oziroma zaradi katerih bi lahko 
prišlo do hujših poškodb ceste in večje materialne škode. Če to ni mogoče, izvajalec rednega 
vzdrževanja ceste označi ovire in zavaruje promet s predpisano prometno signalizacijo in prometno 
opremo, izvede nujne ukrepe za zavarovanje ceste in, če okoliščine dopuščajo, vzpostavi prevoznost 
ceste. 

5. PODROČJE DELA 
 
Dela rednega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin potekajo na kategoriziranih površinah občine 
Žirovnica. Ostala področja vključena v redno vzdrževanje določi upravljavec in jih vzdrževalcu 
posreduje v pisni obliki. Osnova za določanje področja vzdrževanja cest je kategorizacijska karta  
občine Žirovnica. Regionalni cesti R2 in R3 vzdržuje Gorenjska gradbena družba. 
 
DOLOČITEV PREDNOSTNIH RAZREDOV CEST GLEDE NA KATEGORIZACIJO  

Vrsta  Ceste Občina Žirovnica 
LC Lokalne ceste  8,077 km 
LZ Zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste   
LK Mestne ceste ali krajevne ceste  
JP Javne poti  31,655 km 

Skupaj: 39,732km 
 
Lokacije in načina vzdrževanje so opredeljene v Geografskem informacijskem sistemu: Piso > 
Splošni katastri: Vzdrževanje cest zimska služba, Redno letno vzdrževanje cest in Cestni objekti. 
 
RAZVRSTITEV DEL REDNEGA VZDRŽEVANJA V PREDNOSTNE RAZREDE 
Posamezna dela znotraj rednega vzdrževanja cest so razdeljena v tri prednostne razrede: 

- neodložljiva dela; opustitev teh del lahko ogrozi cesto in varnost prometa na njej kot tudi 
samo cesto (opravljajo se v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest 
oziroma nemudoma po ugotovitvi pomanjkljivosti),    

- dela ki so nujno potrebna; opravljajo se v rokih določenih v izvedbenem programu rednega 
vzdrževanja cest in ob upoštevanju zagotovljene višine finančnih sredstev za to vrsto del, 

- dela, katerih opustitev neposredno ne ogroža ceste in varnosti prometa, so pa potrebna za 
ohranitev funkcionalnosti in urejenosti ceste (opravljajo se v skladu z izvedbenim programom 
rednega vzdrževanja cest oziroma po ugotovitvah pomanjkljivosti in ob upoštevanju 
zagotovljene višine finančnih sredstev za to vrsto del). 
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6. NAČRTOVANJE IZVAJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA 
 
ENOTA ZA IZVAJANJE REDNEGA VZDRŽEVANJA  
Potrebno število zaposlenih za izvajanje rednega vzdrževanje cest in ostalih prometnih površin se 
določi glede na razpoložljiva finančna sredstva, izkustveno podlago preteklih let, razpoložljivo 
mehanizacijo in predviden obseg del, ki se ga opredeli v izvedbenem programu.  
Enota vzdrževanja javnih površin v občini Žirovnica sestavljata dva cestna delavca in del t.i. gradbene 
enote, ki se vključuje v redno vzdrževanje ob povečanem obsegu dela in posameznih planiranih delih 
v okviru rednega vzdrževanja. 
V situacijah povečanega obsega del, nezadostnih lastnih delovnih kapacitet ter zagotavljanja 
potrebne strojne mehanizacije, si enota zagotavlja potrebne delovne kapacitete preko pogodbenih 
izvajalcev. Pogodbeni izvajalci so ustrezno usposobljeni in imajo prijavljeno ter zavarovano dejavnost 
iz področja del za katera imamo z njimi sklenjeno pogodbeno razmerje. Dobavljeni gradbeni materiali 
imajo ustrezne certifikate in izjave o lastnostih za gradbene proizvode. Posamezni materiali s 
področja komunalne infrastrukture (kanalski pokrovi, PVC UK cev, drobni material…) se nabavljajo v 
okviru sukcesivne nabave materiala v sklopu celotnega podjetja. 
 
OBRAČUNAVANJEV STORITEV 
Storitve izvajanja rednega vzdrževanja se obračunavajo na podlagi sprejetega in s strani občinskega 
sveta potrjenega cenika, v kolikor ni drugače dogovorjeno. Za potrjevanje izvedenih del se vodi 
dnevnik vzdrževanja javnih površin, ki se tedensko oddajajo v podpis nadzornemu organu.  
Enkrat mesečno se pregleda in uskladi finančna sredstva po posameznih finančnih postavkah.  
 
IZOBRAŽEVANJE 
V tekočem letu se ne načrtujejo izobraževanja, ki niso predmet obligacij v okviru delovno pravne 
zakonodaje. 
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FINANČNI PLAN S PREDVIDENO TERMINSKO PORABO SREDSTEV 
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ORGANIGRAM DELOVNE ORGANIZACIJE V ENOTI VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodja delovnega procesa vzdrževanja javnih površin 
1. Adel Numanović,  inž. gr. 
- vodja del, vodja zimske službe 
- kontaktiranje in komuniciranje s strankami, izvajalci in občani, 
- priprava dela: (izvedbeni plani, ponudbe, kalkulacije, idejne zasnove 
projektov, izdelava poročil, prometne ureditve), 
- operativno vodenje in izvajanje vseh vrst gradbenih  in vzdrževalnih 
del, 
- gradbeni obračun (gradbene knjige, obračunski načrti, vnos 
obračuna) 
- nadzor nad izvedbo in opravljenimi deli, 
- urejanje pritožb in reklamacijskih zahtevkov, 
- spremljanje transportne in prometne zakonodaje, 
- nadomeščanje odsotnosti operativnega vodje, obračuna, delovodij. 
 

Operativni vodja dela 
2. Janez Kosi, gr. tehnik. 
- vodja operativnih del, vodja dežurne službe 
- izvajanje dežurne službe, 
- operativno vodenje in izvajanje gradbenih in vzdrževalnih del, 
- kontaktiranje in komuniciranje s strankami, izvajalci in občani, 
- pripravljalna dela: (naročila materiala, zahtevnice, posredovanje 
podatkov za naročilnice),  
-  gradbeni obračun (vodenje gradbenega dnevnika in dnevnika 
vzdrževanja javnih površin), 
-nadzor nad izvedbo in opravljenimi deli, 
- skrb za delovno disciplino in področje varstva pri delu, 
- vodenje transportne dokumentacije in opravljanje z voznim 
parkom, 
- nadomeščanje odsotnosti  vodja procesa, delovodja. 

Administrativno obračunska dela 
3. Urška Janežič, dipl. inž. tehnol. prom. 
- vnos obračunskih podatkov, 
- urejanje obračunskih evidenc, 
- priprava obračunskih podatkov in izpisov, 
- oblikovanje in priprava dopisov,  
- odgovornost za pravočasno posredovanje obračunskih 
podatkov, 
- kontaktiranje in komuniciranje s strankami, izvajalci in 
občani, nadaljnje posredovanje informacij. 

Gradbena enota vzdrževanja javnih površin 
6. Sulejman Alibabič, asfalter, skupinovodja 
asfalterska dela, dežurni letno vzdrževanje. 
7. Jože Krulič, tesar, preglednik 
8. Amir Hafizović, inštalater, strojnik 
9. Edham Mušič, tesar 
10. Robert Žepek, avtomehanik, strojnik 
11. Knific Uroš, avtomehanik, strojnik 
12. Mehmed Mušič, zidar 
13. Uroš Gogala, pečar 
- dela po navodilih vodje procesa, operativnega 
vodje, delovodje in v skladu s priloženim planom 
- dela v skladu s situacijo na terenu, 
- skrb za delovno disciplino in varstvo pri delu. 
 

Delovodja vzdrževanja javnih površin  
4. Karmen Hrovat, vrtnarka 
5. Jure Podlpnik, grafični oblikovalec 
- delovodja za področje vzdrževanja javnih površin, javno 
snago in lokalnih cestarjev na relacijah Občine Jesenice. 
- organiziranje dela v skladu  z izvedbenimi plani letnega in 
zimskega vzdrževanja ter ostalimi plani,  
- priprava delovnih nalogov za obračun, 
- pripravljalna dela: (naročila materiala, zahtevnice, 
posredovanje podatkov za naročilnice),  
-  obračun (vodenje dnevnika vzdrževanja javnih površin), 
- nadzor nad izvedbo in opravljenimi deli. 
- skrb za delovno disciplino in področje varstva pri delu. 

Dežurni vodje v zimski službi 
1. Janez Kosi, gr. tehnik  
2. Andrej Kolar, preglednik 
3. Matija Bregant, tehnik mehatronike 
4. Jure Podlipnik, grafični oblikovalec 
5. Milenko Lukić, gr.tehnik 
 

Ekipa rednega vzdrževanja in javne snage 
Občina Žirovnica: 
17. Legat Tomaž, cestni delavec 
18. Miha Regovc,  kovač 
- dela po navodilih vodje procesa, operativnega vodje, 
delovodje in v skladu s priloženim planom 
- dela v skladu s situacijo na terenu, 
- skrb za delovno disciplino in varstvo pri delu. 
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7. PLAN REDNEGA VZDRŽEVANJA CEST IN OSTALIH PROMETNIH POVRŠIN 
 
Plan rednega vzdrževanja cest in ostalih prometnih površin je izdelan na podlagi predloga 
proračuna, ki ga upravljavec posreduje občinskemu svetu v sklopu potrjevanja letnega 
proračuna. Postavke finančnega plana so opredeljene kot izvedbena dela rednega 
vzdrževanja. 
 
2.0. REDNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST  
 
Ž21 PRGLEDNIŠKA SLUŽBA 
Pregledniška služba se izvaja na podlagi 11. člena Pravilnika o rednem vzdrževanju cest (Ur.l.RS št. 
38/2016). V njem je določeno, da mora pregledniška služba najmanj enkrat tedensko pregledati 
lokalne ceste, frekvenco pregleda javnih poti pa določi upravljavce cest. V Občini Žirovnica je 
upravljavec cest določil pregled javnih poti (JP) dvakrat mesečno.  
V sklop pregledniške službe je upravljavec, občina Žirovnica dodal tudi tedenski pregled otroških 
igrišč: Rodine, Vrba in Glenca. Časovno je pregledniška služba opredeljena na 6 ur tedensko. 
Za izvajanje pregledniške službe se pripravi plan, ki je preglednikom navodilo za izvajanje pregleda in 
del. Plan je sestavljen iz opisnega in grafičnega dela in je priloga letnemu planu. Ostala dela 
pregledniške službe se izvajajo v skladu z določili Pravilnika o rednem vzdrževanju cest. 

 
Ž22 CESTARJI NA RELACIJAH Z JAVNO SNAGO 
Cestarja na relacijah sta razporejena tako, da je ekipa na izvajanju del v posameznem krajevnem 
območju prisotni v določenem dnevu tedna. V času sezonskih del košnje, pometanja po zimski službi 
cestarja preideta na tekoče izvajanje sezonskega dela. Tedensko izvajata praznjenje košev in pasjih 
wc-jev, ter interventna dela, ki jih zaznata ali so jima odrejena.   
Dela cestarjev na relacijah so razdeljena na dela javne snage in dela iz področja cestnega 
gospodarstva. Sodelujeta in pomagata tudi pri delih urejanja zelenic, cvetličnih ureditev in sezonske 
košnje. Ekipa se glede na obseg del dopolnjuje iz preostalega dela enote javnih površin, v kolikor pa 
delovnih kapacitet znotraj enote javnih površin ni, pa s pogodbenimi izvajalci.  
Natančnejša opredelitev del in razporeditev po krajevnih območjih je priloga izvedbenemu planu 
rednega, letnega vzdrževanja – Piso > redno letno vzdrževanje cest. Sestavljena je iz opisnega in 
grafičnega dela, in služi kot navodilo delavcem pri izvajanju del.   
 
Ž23 ČIŠČENJE NAPRAV ZA ODVODNJAVANJE 
Naprave za odvodnjavanje se čisti in zagotavlja njihovo normalno odvajanje vode preko celega leta z 
ekipo cestnih delavcev na relacijah. Redno letno čiščenje z odstranjevanjem usedlin in njihovim 
pregledom pa se vrši enkrat letno v jesenskem obdobju. Dela izvaja proces odvajanja meteornih in 
fekalnih vod. 
Dela se izvajajo strojno z visokotlačnim čistilcem. Ugotovljene poškodbe se vnašajo v pregledniški 
dnevnik. Odpadni material za katerega je izdelana ocena odpadka se začasno deponira na deponiji ob 
Zbirnem centru Jesenice in se nato transportira na deponijo Mala Mežaklja v postopek deponiranja. 
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Ž24 KOŠNJA PREGLEDNIH BANKIN, PREGLEDNIH BERM IN OBREZ GRMIČEVJA 
Košnja bankin, preglednih berm in obrez grmičevja se izvaja v obsegu kategorizacije občinskih cest. 
Zagotavljanje preglednosti križišč in preglednih berm mora zagotoviti ekipa cestnih delavcev na 
relaciji. Košnja bankin se izvaja strojno z bočno traktorsko kosilnico in enoosnimi traktorji.  
 
Ž25 OBREŽNE IN PODPORNE ZAŠČITE 
Vzdrževanje in urejanje obrežnih in podpornih zaščit zajema dela na področju vzdrževanja 
protierozijskih mrež, njihovo dopolnjevanje, urejanje in čiščenje. Sem sodi tudi urejanje manjših 
zemeljskih usadov s sonaravnimi obrežnimi zaščitami kot so lesene kašte, in vzdrževanje armirano 
betonskih konstrukcij.  

Ž26 POPRAVILO CESTNIH OBJEKTOV, NAPRAV IN BANKIN 
Dela zajemajo celoten področje gradbeno vzdrževalnih del na cestah. Gre za sanacijo objektov in 
naprav odvajanja padavinskih vod, cestnih robnikov, sanacijo neravnin, izgradnjo manjših opornih in 
podpornih konstrukcij ter urejanje in utrjevanje bankin. 
Vodilo pri organizaciji dela je pregledniški dnevnik, na podlagi katerega se določijo prioritete. 
 
Ž27 VZDRŽEVANJE ASFALTNIH VOZIŠČ 
Način vgrajevanja asfaltnih zmesi na poškodovana  vozišča je odvisno od kakovosti spodnjih neveznih 
nosilnih plasti: 

 Rezkanje obrabnega sloja se izvaja na odsekih katerih spodnje nevezne plasti prenašajo 
ustrezne tlačne obremenitve. Prekopi se preplastijo z asfaltno zmesjo AC 8 surf B 50/70. 

 Preplastitve na odsekih z neustrezno podlago se izvedejo s predhodnim izkop zemljine, 
vgradnjo ustreznih certificiranih  agregatov z utrjevanjem in preplastitvijo z veznimi nosilnimi 
plastmi in obrabnim slojem. Ob tem se uredi tudi odvajanje padavinskih voda in vgradnja ali 
obnova ostale komunalne infrastrukture v kolikor je to potrebno. 

 Površinske prevleke se vgrajujejo na odsekih s slabo torno sposobnostjo vozišča in na 
odsekih, katerih spodnje nevezne nosilne plasti zagotavljajo ustrezno nosilnost. Vgrajujejo se 
v slojih od enega do tri nanose. Dela se izvajajo v skladu; TSC 08.311/1 : 2005 in TSC 06.417 : 
2001. 

Asfaltne zmesi ki jih vgrajujemo imajo agregatni del dolomitnega izvora. Asfaltne zmesi z agregati 
eruptivnih in žlindrnih materialov se uporabljajo samo pri posegih v državno cesto ali na odsekih kjer 
je potrebna večja torna sposobnost vozišča. 
Vgradnja asfalta se izvaja ročno, ob večjem obsegu z uporabo bagra s planirno žlico in višinskih 
distančnikov. Ob preplastitvah posameznih večjih in širših odsekov se uporablja klasičen način strojne 
vgradnje. 
Za izvajanje asfalterskih del se v aprilu pripravi plan, ki je sestavljen pretežno iz izpisov 
pregledniškega dnevnika. Dela je potrebno uskladiti z izvedbo letne obnove talnih oznak in z 
predvidenimi investicijskimi deli. 
 
Ž28 VZDRŽEVANJE VARNOSTNIH OGRAJ 
Varnostne ograje se vzdržujejo na podlagi zapisov v pregledniški dnevnik in pobud, ki jih prejme 
občina Žirovnica. Dela se izvajajo enkrat do dvakrat letno, na podlagi pripravljenega seznama in 
pridobljenih ponudb. Dela se izvajajo v lastni režiji ali glede na tehnično situacijo s pogodbenim 
izvajalcem. 
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Ž29 ZALIVANJE RAZPOK 
Zalivanje razpok se izvaja na odsekih, ki so dobro ohranjeni in struktura poškodb še ni v takem 
obsegu, da je potrebna preplastitev. Smiselno je tudi zalivanje nastalih dilatacij med različnimi 
materiali kot so cestni robniki in asfaltne podlage.  
Dela se začnejo izvajati, na prehodu v poletje, ko temperature omogočajo kakovostno vgradnjo in 
sprijem bitumenskega materiala z asfaltom. 
Za izvedbo del se pripravi seznam in pridobi ponudbe. Dela v celoti izvaja pogodbeni izvajalec.  
 
Ž210 INTERVNECIJSKA DELA OBČINA ŽIROVNICA 
Postavka pokriva intervencijsko posredovanje v primerih izrednih vremenskih in drugih dogodkov, ki 
zahtevajo takojšnji odziv na situacijo. 
 
Ž211 VZDRŽEVANJE MAKEDAMSKIH VOZIŠČ 
Krpanje makadamskih vozišč se izvaja strojno s planiranjem, čiščenjem in utrjevanjem, glede na 
potrebni obseg dela in finančna sredstva. Na odsekih, kjer strojna izvedba ni možna se dela izvajajo 
ročno. Material za krpanje makadamskih vozišč je mešanica posameznih frakcij kamnitega materiala, 
ki ima zadostno koherentno sposobnost in trajnost. Operativni kataster makadamskih vozišč; Piso > 
redno letno vzdrževanje > makadamska vozišča. 
 
Ž212 STROJNO ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN 
Strojno čiščenje javnih površin se izvaja v obdobju po zaključku zimske službe. Dela se izvajajo enkrat 
letno, izmenično iz smeri Brega proti Rodinam.  Ob tem se izvaja tudi ročno čiščenje vozišč. 
Dela se izvajajo z lastnim strojem za pometanje, v primeru tehničnih težav pa se vpokliče zunanjega 
izvajalca.  
 
2.0. OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA 
 
Ž213 VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJ 
Vzdrževanje avtobusnih postaj zajema čiščenje stekel, odstranjevanje grafitov in manjša vzdrževalna 
dela na konstrukcijah.  Dela se izvajajo po potrebi, preko celega leta. 
 
Ž214 PRAZNJENJE PASJIH WC-JEC, VZDRŽEVANJE KLOPI, EKO OTOKOV, ZABOJEV ZA SMETI 
Dela se izvajajo na lokacijah kjer so postavljeni zaboji. Pasja stranišča se polnijo z vrečkami za 
pobiranje pasjih iztrebkov. Zaboje praznita lokalna cestarja na tedenskem obhodu. Finančna postavka 
pokriva tudi vzdrževanje in menjavo klopi, čiščenje in urejanje eko otokov ter zabojev za smeti. 
Operativni kataster; Piso > javne zelene površine > koši za smeti, zaboji za pasje iztrebke 
 
Ž215 KOMUNALNI ODPAD OD PRAZNJENJA ZABOJEV 
Cestna delavca v občini Žirovnica odvažata komunalni odpad v zbirni center. Odpadni material se 
nato v sklopu odvoza odpadkov iz zbirnega centra transportira na deponijo Mala Mežakla na 
deponiranje. Finančna postavka je bremenjena tudi z odvozom odpadkov iz odjemnega mesta 
Završnica. 
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Ž216 PRIPRAVLJENOST NA DOMU 
Pripravljenost na domu  je organizirana kot obvezna dežurna služba izvajalca rednega vzdrževanja 
cest, ki jo določa Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest. Dežurstvo je organizirano preko celega 
leta, v sestavi glede na vremensko situacijo in ostale potrebe po delavcih Jeko na rednem vzdrževanju 
javnih cest. 
 
Ž217 VZDRŽEVANJE VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE 
Osnova za vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije je pregledniški dnevnik. V njem se zabeleži 
poškodovana in dotrajana prometna signalizacije. Pooblaščeni nadzornik nadalje odloča o zamenjavi 
in posreduje naročilo zavedeno z zabeležko v pregledniškem dnevniku.  
Nova prometna signalizacija se postavlja na podlagi sklepa občine Žirovnica. Na podlagi sklepa se 
novo postavljena prometna signalizacija vnese v bazo cestnih podatkov.   
Obračun se izvaja na podlagi enote mere s tremi postavkami (A, B, C). Dela, ki jih ni možno zaračunati 
na tak način, se obračunajo po režijski postavki delovne ure. 
 
Ž217 VZDRŽEVANJE TALNIH OZNAČB 
Talne označbe se vzdržujejo v skladu z letnim planom vzdrževanja v mesecu juniju in juliju tekočega 
leta. Dela se izvajajo na podlagi katastra talnih označb in dodatnih naročil upravljavca cest. 

3.0. ZIMSKA SLUŽBA 
Izvedbeni program zimske službe se pripravi kot svoj dokument in se pošlje v potrditev do 15.10. 
tekočega leta. 
 
 
 


