
 

 

Številka: 3710-22/2022-2 

Datum: 6. 10. 2022 

 

 

OBČINSKEMU SVETU  

OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI 

 

 

Zadeva: IZVEDBENI PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE ZA SEZONO 2022/2023 

 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Šmartno pri Litiji na podlagi 26. člena Odloka o 

občinskih cestah in javnih površinah v Občini Šmartno pri Litiji. 

  

POROČEVALEC NA SEJI: Aleš Krže 

 

Pravna podlaga: 26. člen Odloka o občinskih cestah in javnih površinah v Občini Šmartno 

pri Litiji  (Uradni list RS, št. 49/15),  27. člen Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest 

(Uradni list RS, št. 38/16), 9. člen Pogodbe za izvajanje obvezne gospodarske javne službe 

»Vzdrževanje občinskih cest«. 

 

Namen: Obravnava in sprejem izvedbenega programa zimske službe za sezono 2022/2023 v 

Občini Šmartno pri Litiji. 

 

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 zimske službe 

za sezono 2022/2023.  

 

Pripravil:       Župan Občine Šmartno pri Litiji: 

Aleš Krže        Rajko Meserko 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- Izvedbeni program zimske službe za sezono 2022/2023



 

 

Obrazložitev:  

27. člen Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest določa, da se v zimskem obdobju, ki 

praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta oziroma v 

obdobju trajanja zimskih razmer, ceste vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske 

službe, ki ga pripravi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in ga predloži v potrditev 

upravljavcu cest najkasneje do 15. oktobra tekočega leta. 

26. člen Odloka o občinskih cestah in javnih površinah v Občini Šmartno pri Litiji določa, da 

Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme do 15. 10. vsako leto, za tekoče zimsko 

obdobje izvedbeni program/načrt zimske službe, ki ga na predlog izvajalca pripravi občinska 

uprava. 

9. člen Pogodbe za izvajanje obvezne gospodarske javne službe »Vzdrževanje občinskih cest« 

določa, da koncesionar izvaja koncesionirano gospodarsko javno službo na podlagi 

izvedbenega programa zimske službe, ki ga potrdi Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji. 

Predlog izvedbenega programa za prihodnje leto pripravi koncesionar in ga posreduje 

koncedentu najkasneje do 15. oktobra tekočega leta. 

 

 

Izvedbeni program zimske službe za sezono 2022/2023 je glede na prejšnje programe doživel 

manjše spremembe zaradi asfaltiranja nekaterih površin na območju občine. 

 

Zimska služba se opravlja na cca 212 km cest (128.046 m asfaltov in 83.793 m makadamov) 

in na cca 15.000 m2 ostalih površin. 

 

Spisek nekategorizirani cest na katerih se redno ali občasno opravlja zimska službe je 

vključen v program zimske službe, prav tako pločniki, kolesarske poti in ostale javne 

površine. 

 

Finančne posledice sprejema Izvedbenega programa zimske službe: 

Izkušnje zadnjih let kažejo, da je strošek opravljanja zimske službe cca. 150.000 EUR letno, z 

odstopanjem navzgor za sezono 2017/2018 v višini 270.000,00 EUR ter odstopanjem navzdol 

v sezoni 2019/2020 v višini 71.883,54 EUR. V sezoni 2021/2022 je bil strošek izvajanja 

zimske službe 161.666,25 EUR (od tega samo izvajanje v višini 159.468,37 EUR) 

 

 

 

Pripravil: 

Aleš Krže  

 
 


