Na podlagi 24. in 44. člena Zakona o javnih cestah (ZJC) (Uradni list RS št. 29/97), 26. člena
Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS št. 8/99) in Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na
javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS št. 62/98) in 20. člena
statuta Občine Vrhnika ( Uradni list RS št. 99/99, 39/00, in 36/01) je Občinski svet na svoji
28. seji, dne 17.11.2005, sprejel
NAVODILO ZA PRIPRAVO LETNIH PROGRAMOV REDNEGA VZDRŽEVANJA CEST V
OBČINI VRHNIKA
1. člen
Uvodna določba
To navodilo določa področje, pristojnosti, način in ukrepe rednega vzdrževanja javnih
kategoriziranih cest v Občini Vrhnika.
2. člen
Splošno
Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega letno in zimsko
vzdrževanje na javnih kategoriziranih cestah.
3. člen
Področje urejanja
Na področju Občine Vrhnika se ceste delijo na kategorizirane in nekategorizirane:
na podlagi Zakona o javnih cestah (Uradni list RS št. 29/97) in Odloka o kategorizacij cest v
Občini Vrhnika ( Uradni list RS št. 8/99)
Kategorizirane ceste so:
- LC – lokalne ceste
LK – lokalne krajevne ceste
LZ – lokalne zbirne ceste
JP1 – javne poti
JP2 – javne poti
Nekategorizirane ceste so:
-

gozdne poti
kolovozi
poljske poti

Nekategorizirane ceste niso predmet tega navodila.
4. člen
Pristojnosti upravljanja
Občina Vrhnika je pristojna za upravljanje vseh kategoriziranih občinskih cest:

5. člen
Postopek izbora izvajalca
Izbor izvajalca za redno vzdrževanje cest ( v nadaljevanju izvajalec ) je določen na podlagi
»Javnega razpisa«, s podpisom pogodbe za dobo največ treh let. Razpis se izvede
najkasneje do meseca septembra. Cene so fiksne za tekoče leto in se revalorizirajo na
podlagi indeksa razlik v ceni - gradbena dela, enkrat letno z podpisom aneksa. V razpisnih
pogojih se poleg ostalih določil določijo tudi tehnična opremljenost izvajalca, število in
sestava ekip za posamezni sklop.
6. člen
Organiziranost
Župan s Sklepom o pričetku Javnega razpisa določi sklope javnega razpisa.
7. člen
Namen
Prevoznost občinskih cest je zagotavljena z:
-

rednim vzdrževanjem cestnega telesa;
rednim vzdrževanjem odvodnjavanja;
rednim vzdrževanjem prometne signalizacije;
rednim vzdrževanjem brežin in vegetacije;
izvajanjem pluženja in posipanja ;
izvajanjem intervencijskih ukrepov;
zagotavljanjem preglednosti.
8. člen
Obdobje vzdrževanja

Posamezna služba se zagotavlja v obdobju:
-

letno vzdrževanje – se zagotavlja od 1.1. do 31. 12. v tekočem letu;
zimsko vzdrževanje – se zagotavlja od 15. 11. do 15. 3. naslednjega leta.
9. člen
Plan letnega vzdrževanja

Izvajalec je dolžan do 15. 2. v tekočem letu pripraviti plan letnega vzdrževanja, katerega
potrdi župan do 10.3.
10. člen
Naloge letnega vzdrževanja
Naloge letnega vzdrževanja so:
-

redna obnova cest – izvajalec pripravi plan dela do 25. v tekočem mesecu za
naslednji mesec;

-

izvajanje pregledne službe – izvaja se redno čez celo leto;
urejanje makadamskih cest po zimski službi – se izvede do 15. 4.;
popravila asfaltnih cest po zimskem obdobju – se izvede do 15. 4.;
pregled signalizacije - se izvaja enkrat letno v sodelovanju s komisijo Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu;
redna obnova signalizacije – se izvaja tekoče;
vzdrževanje brežin in vegetacije – se izvaja dvakrat letno ( 1x v maju, 1x v avgustu);
priprava cest za zimsko vzdrževanje – se izvaja do 1. 11.
11. člen
Ukrepi pri letnem vzdrževanju cest so naslednji

Ukrepi pri letnem vzdrževanju cest so naslednji:
-

zelo nujni ukrepi;
nujni ukrepi;
potrebni ukrepi:
12. člen
Zelo nujni ukrepi

Zelo nujni ukrepi so :
-

sanacija vzdolžnih jarkov, spranega vozišča, zmrzlinskih poškodb;
preprečitev nevarnosti zamakanja voziščne konstrukcije, čiščenje, zamašenega ali
nadomestitev porušenega propusta, preprečitev prelivanja vode čez cestišče, rezanje
previsokih bankin;
izvajanje lokalne sanacije udarnih jam in poškodb;
povečanje torne sposobnosti;
sanacijo razpok ob usadih in razpoke širše od 1 cm;
sanacija poškodba z izrazitimi robovi;
sanacija podbetoniranja temeljev zidov in objektov ter drugi ukrepi za ohranjanje;
stabilnosti in nosilnosti
označitev nevarnih mest, popravilo porušene vertikalne signalizacije in snežnih kolov;
zagotavljanje preglednosti.
13. člen
Nujni ukrepi

Nujni ukrepi so:
-

sanacija udarnih jam in prečnih reber;
ureditev obstoječega odvodnjavanja in preprečitev zaostajanja vode v obcestju;
sanacija močnejših poškodb na večjih površinah;
sanacija zelo razpokane obrabne plasti – potrebna preplastitev;
sanacija razpok širine od 0,5 do 1 cm;
sanacija široke odprtine sredinskega stika;
ureditev dilatacij in odvodnjavanja;
ureditev vodljivost prometa.

14. člen
Potrebni ukrepi
Potrebni ukrepi so:
-

strojna izravnava vozišča in dodajanje manjkajočega materiala;
izboljšanje odvodnjavanja;
sanacija poškodb na velikih površinah;
sanacija razpok širine do 0,5 cm;
15. člen
Zimsko vzdrževanje

Izvajalec je dolžan do 15. 10 v tekočem letu pripraviti plan zimskega vzdrževanja za tekočo
sezono, katerega potrdi župan do 10. 11.
V planu zimskega vzdrževanja se določi organiziranost pluženja, razporeditev mehanizacije,
način posipanja proti poledici in način zbiranja podatkov za obveščanje o stanju prevoznosti
cest.
16. člen
Naloge zimskega vzdrževanja
Naloge zimskega vzdrževanja so:
-

postavitev snežnih kolov do 15.11.;
pluženje cest, ko zapade nad 10 cm snega;
zagotavljanje prevoznosti na občinskih kategoriziranih cestah po določeni prioriteti v
17. členu;
posipanje cestišč za preprečevanje poledice;
označitev kritičnih mest, kjer se pogosto pojavi poledica;
čiščenje prometne signalizacije;
odvoz snega iz parkirišč, pločnikov, trgov in cest;
čiščenje kanalov in odtočnih mrež.
17. člen
Prioriteta izvajanja zimskega vzdrževanja

Prioriteta zimskega vzdrževanja kategoriziranih cest v Občini Vrhnika je določena po
sledečem vrstnem redu:
-

-

-

PRVA PRIORITETA - lokalne ceste, poti do javnih ustanov, avtobusna postajališča,
šolske poti, proge avtobusa(primestnega in šolskega), čiščenje prehodov za pešce se
izvede najkasneje 5 ur po končanem sneženju oziroma najkasneje 24 ur po
končanem močnem sneženju;
DRUGA PRIORITETA – lokalne krajevne, lokalne zbirne, javne poti1, javne poti 2,
poti do pokopališč, cerkva, pločniki ter čiščenje kanalov in odtočnih mrež se izvede
najkasneje 12 ur po končanem sneženju oziroma najkasneje 24 ur po končanem
močnem sneženju,
TRETJA PRIORITETA – parkirišča, odvoz snega

Prioritetna lista je sestavni del plana zimskega vzdrževanja.
18. člen
Dežurstvo
V zimskem času je izvajalec dolžan organizirati dežurstvo, spremljati vremenske razmere in
organizirati ekipe tako, da so v času pričetka sneženja v stanju pripravljenosti za pluženje.
19. člen
Evidenca dela
Izvajalec zimskega in letnega programa je dolžan voditi evidenco (gradbeni dnevnik), iz
katerega mora biti razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del,
poraba materiala, uporabljena delovna sila in mehanizacija ter drugi potrebni podatki za
obračun.
Evidenco opravljenega dela rednega vzdrževanja mora izvajalec posredovati do 8. v
mesecu občinskemu organu pristojnemu za ceste v pregled katerega ta potrdi do 15 v
mesecu. Evidenco opravljenih del zimskega vzdrževanja, ki so bila izvedena v preteklih 24
urah mora izvajalec posredovati do 8 ure zjutraj občinskemu pristojnemu organu za ceste v
pregled.
20. člen
Prehodne določbe
Člena 16 in 17 tega navodila se pričneta uporabljati s 30.6.2006.
21. člen
To navodilo se objavi v uradnem občinskem glasilu Naš časopis in stopi v veljavo 15 dni po
objavi.
Številka: 5/01 344-01-11/2004
Vrhnika, 18. 11. 2005

ŽUPAN
OBČINA VRHNIKA
dr. Marjan RIHAR l.r.

