Številka: 3710-2/202218
Datum: 16. 2. 2022

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI

ZADEVA:

Izvedbeni program rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji
v letu 2022

Predlagatelj: Župan Občine Šmartno pri Litiji, Rajko Meserko
Poročevalec na seji: Aleš Krže
Pravna podlaga:
- 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18),
- 1. odstavek 24. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah v Občini Šmartno pri Litiji
(Uradni list RS, št. 49/15),
- 6. člen Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 28/16).
Namen: Obravnava in sprejem Izvedbenega programa rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini
Šmartno pri Litiji za leto 2022.
Predhodna obravnava: Odbor za GI.
Občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji se po opravljeni razpravi predlaga v sprejem naslednji
sklep:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Izvedbeni program rednega vzdrževanja
cest v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2022.
S spoštovanjem!
Pripravil:
Aleš Krže

Župan Občine Šmartno pri Litiji:
Rajko Meserko

Priloge:
- Obrazložitev,
- Izvedbeni program rednega vzdrževanja cest v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2022

Obrazložitev:
6. člen Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest določa, da se redno vzdrževanje cest opravlja v
skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest, ki ga ob upoštevanju razpoložljivih
finančnih sredstev pripravi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in ga predloži v potrditev upravljavcu
cest.
1. odstavek 24. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah v Občini Šmartno pri Litiji
predvideva, da se obseg, časovno razdobje in način vzdrževanja, višina sredstev in dinamika izvedbe
določi z letnim programom, ki ga pripravi izvajalec v soglasju z upravo Občine Šmartno pri Litiji, do
30. 9. za prihodnje leto, v 30. dneh po sprejemu proračuna za naslednje leto pa ga prilagodi sredstvom
v proračunu, potrdi pa ga občinski svet občine.
Za leto 2022 je pripravljen plan, ki vsebuje samo dela rednega vzdrževanja, investicijska vzdrževalna
dela so bodo financirala iz posebne proračunske postavke.
Zaradi omenjenega razloga je bil pripravljen plan, ki je nujno potreben za normalno vzdrževanje cest
in temu planu se bodo prilagodila proračunska sredstva.
Izvajalec vzdrževanja cest v Občini Šmartno pri Litiji (Trgograd d.o.o.) je pripravil in 3. 2. 2022
upravljavcu cest (Občini Šmartno pri Litiji) posredoval predlog vzdrževanja cest v letu 2022, v višini
420.002,54 EUR (z DDV.
Prometna signalizacija (vertikalna in horizontalna) se financira iz posebne proračunske postavke, zato
v planu rednega vzdrževanja ni upoštevana, prav tako se iz posebne proračunske postavke financira
postavitev varovalnih ograj (investicijsko vzdrževanje cest).
V primerjavi s preteklimi leti, razen za preteklo leto, ko je bil plan že prikazan v taki obliki, je bil plan
razdeljen in prikazan po posameznem odseku ceste. Plan za leto 2022 je prikazan na nivoju del, ki se
bodo tekom leta izvedla, dela po odsekih pa se bodo izvajala na podlagi mesečnih planov izvajalca.
Razlog za tak način je v tem, da je posamezna dela po cestah težko napovedati, saj se tekom leto
kažejo različne potrebe po posameznih odsekih cest. Zaradi velikosti občine predvsem pa različnih
mikroklimatskih področij je po posameznem odseku ceste težko napovedovati potrebo po izvedbi
posameznih del, način, kot je predlagan, pa omogoča sledenje finančnim omejitvam, ter sprotnemu
prilagajanju potrebam.
V letu 2022 se največ del rednega vzdrževanja načrtuje na makadamskih voziščih (krpanje
gramoznih vozišč, gramoziranje makadamskih vozišč) saj so makadamska vozišča najbolj
dovzetna na vremenske razmere (nevihte, neurja), na urejanju bankin na asfaltnih cestah, ter na
obsekovanju ob cestah.
Način vzdrževanja je opredeljen v opisu postavk rednega vzdrževanja v koncesijski pogodbi.
Izvajalec rednega vzdrževanja pripravi za vsak koledarski mesec mesečni izvedbeni program rednega
vzdrževanja cest, v katerem so določeni posamezni ukrepi na cestah za naslednji mesec in ga potrdi
upravljavec cest (občina). Z letom 2022 se ukinja zunanji nadzor nad izvajanjem rednega vzdrževanja
cest. Nadzor nad izvajajnjem del je bil dodeljen v izvajanje občinski upravi.
Finančne posledice: v okviru zagotovljenih sredstev občinskega proračuna, t.j. cca 420.000 EUR.

Pripravil:
Aleš Krže

