
 
 

 

                              

              
OBČINA MUTA 

Glavni trg 17, 2366  Muta, tel.: +386 (0)2 88-79-600, fax: +386 (0)2 88-79-606  
http://www.muta.si; e-mail: obcina.muta@muta.si 

 
Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-
ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 30/10-ZUKN in 57/11), 16. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list 
RS, št. 109/10), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno 
besedilo) in 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 29/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
15/10) je občinski svet občine Muta na 12. redni seji dne 21. junija 2012 sprejel 
 
 

O D L O K 

o zimski službi v Občini Muta 

 

I. Splošne določbe 

 

1. člen 

S tem odlokom se določa način opravljanja, organizacija in izvajanje zimske službe na 
območju Občine Muta (v nadaljevanju: občina). 
 

2. člen 

Zimska služba se izvaja na naslednjih površinah  v občini: 
- lokalnih cestah, javnih poteh, občinskih kolesarskih poteh, pločnikih ter drugih 

javnih površinah; 
- gozdnih cestah, po katerih potekajo šolske poti. 

 
 

II. Obseg zimske službe 

 

3. člen 

Zimska služba obsega: 
- pluženje in odstranjevanje snega s površin, navedenih v 2. členu tega odloka, 
- odvažanje snega s pločnikov in drugih prometnih površin, 
- pluženje snega z glavnih pešpoti, 
- posipavanje cest in pločnikov ob poledici s snovmi za preprečevanje poledice, 
- postavitev, čiščenje in odstranjevanje prometne signalizacije, snežnih kolov ter 

smernikov, 
- sodelovanje stanovalcev večstanovanjskih stavb pri čiščenju parkirnih prostorov 

(odmik avtomobilov in ostalih prometnih sredstev), 
- obveščanje občinskega inšpektorja ali javnega uslužbenca občinske uprave o stanju 

cest, 
- ostale naloge, ki v zimskem času omogočajo promet na cestah, 
- obveščanje o stanju cest v sredstvih javnega obveščanja. 

 
 
 



 
 

 

                              

III. Izvajanje zimske službe 

 

4. člen 

(1)Izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe zimskega vzdrževanja občinskih 
javnih cest je vsakokratni pooblaščeni koncesionar, ki mu je podeljena koncesija v skladu 
z veljavnim občinskim koncesijskim aktom. 
 
(2)Izvajalca javne službe zimskega vzdrževanja javnih gozdnih cest izbereta pristojna 
območna enota Zavoda za gozdove in občina. Režim vzdrževanja javnih gozdnih cest je 
sestavni del operativnega programa, ki ga pripravi Zavod za gozdove do 15. oktobra 
tekočega leta. 
 
 

5. člen 

 
Naloge izvajalca zimske službe: 
- izdelava operativnega plana zimske službe in predložitev v potrditev občini do 15. 

oktobra tekočega leta, 
- priprava mehanizacije, prometne signalizacije in opreme ter posipnega materiala, 
- izvajanje zimske službe po planu z upoštevanjem prioritet, 
- pluženje ob 10 cm novozapadlega snega, 
- namestitev dopolnilne signalizacije na mestih, kjer se poledica pogosteje pojavlja, 
- organiziranje dežurne službe, 
- izdelava in predložitev poročila  o izvedbi zimske službe za preteklo zimsko obdobje 

občini do 15. aprila tekočega leta. 
 
 

6. člen 

 
(1)Pri izvajanju zimske službe veljajo za izvajalce naslednji prednostni vrstni red: 
1. prednostni red: 

- javne ceste in javne poti, po katerih potekajo šolski prevozi ter avtobusna postajališča 
ob teh progah, 

- javne ceste in javne poti ter pločniki, ki vodijo do zdravstvene postaje, šole in drugih 
javnih ustanov. 

2. prednostni red: 

- ostale kategorizirane ceste  in pločniki v naseljih. 
3. prednostni red: 

- druge ceste in javne površine. 
Podrobneje se prioritete opredelijo v operativnem programu zimske službe. 
 
(2)Na površinah 1. prednostnega reda je potrebno zagotavljati prevoznost v času med 5. 
in 22. uro. Na površinah 2. prednostnega reda mora biti sneg odstranjen najkasneje do 10. 
ure, na površinah 3. prednostnega reda pa mora biti sneg odstranjen najkasneje do 13. 
ure. 
 
(3)Sneg mora biti odstranjen: 
- z vozišča, da je prometni pas širok vsaj 3 m, 
- s pločnikov, najmanj v širini pločnika, 
- na avtobusnih postajališčih v celotni dolžini. 



 
 

 

                              

7. člen 

 
(1)Če širina cest odrivanja snega s plugom ne omogoča, je izvajalec zimske službe dolžan 
odvoziti sneg z vozišč, pločnikov, mostov, cest in drugih javnih površin. 
 
(2)Sneg je mogoče odlagati samo na mestih, ki se določijo z operativnim programom 
zimske službe. 
 
(3)O odvozu snega se izvajalec zimske službe predhodno dogovori z upravljavcem 
občinskih cest (občinsko upravo). 
 
 

8. člen 

 

(1)Posipavanje cest in drugih javnih površin se izvaja, kadar je po meteorološki napovedi 
pričakovati nastanek poledice, ali kadar cesta ni prevozna z zimsko opremo. Izvajalci 
zimske službe so dolžni posipavati ceste in druge površine po prioritetnem vrstnem redu 
iz prvega odstavka 6. člena tega odloka. 
 
(2)Posipava se lahko s peskom ali soljo. Prepovedano je posipavanje s pepelom, žaganjem 
ali drugimi posipnimi materiali. 
 
(3)Podrobnejši način in izvedba posipavanja se določita z operativnim programom 
zimske službe. 
 
 

9. člen 

 

(1)Sneg se mora odlagati ob rob vozišča, pri čemer mora biti zagotovljen odvod vode, ali 
na površini, kjer odstranjeni sneg ne ovira prehodnosti oziroma prevoznosti udeležencev 
v prometu. 
 
(2)V času izvajanja zimske službe po tem odloku, so lastniki vozil dolžni  odstraniti svoja 
vozila s prometnih površin. Prehodne morajo biti intervencijske poti in dostopnost do 
hidrantov, ki so namenjeni požarni varnosti. 
 
(3)Izvajalci zimske službe so dolžni, predvsem v času odjuge, očistiti odvodne jarke in 
cestne požiralnike za odtok vode. 
 
 

10. člen 

 

(1)Lastniki zemljišč, stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ali njihovi 
najemniki, v večstanovanjskih stavbah pa upravniki so dolžni okoli svojih stavb, ki mejijo 
na javne površine in ne glede na to, ali je to javna površina, funkcionalna površina ali 
skupna funkcionalna površina, opraviti naslednje: 
- odstraniti ledene sveče, ki visijo s streh in žlebov, 
- namestiti in vzdrževati žlebove in odtoke meteornih voda ter snegobrane na pročeljih 

stavb, ki so obrnjene na javno površino, 
- odstraniti sneg vsut sneg s streh stavb s pločnikov in ostalih javnih površin, 



 
 

 

                              

- odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za intervencijsko požarno varnost. 
 
(2)Pred odstranjevanjem snega s streh je potrebno na pločniku postaviti znak za 
nevarnost. Sneg z dvorišč in drugih površin se sme odvažati le na mesta, ki so za to 
določena. 
 
 

11. člen 

 
Prepovedano je metati sneg na vozišča (ceste) in pločnike, s katerih je sneg že odstranjen, 
na cestne požiralnike in cestne jarke, ki odvajajo vodo, zasipati hidrante, prometne znake, 
oglasne deske in podobno. 
 

12. člen 

 
V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjug lahko župan, poleg izvajalcev zimske 
službe, aktivira tudi občinski štab civilne zaščite ter enote, službe in druge operativne 
sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V takem primeru nadzor nad izvajanjem 
zimske službe prevzame občinski štab civilne zaščite. 
 

13. člen 

 
(1)Po koncu zimskega obdobja oz. najkasneje do 1. maja je potrebno s površin iz 2. člena 
tega odloka odstraniti ostanek posipnih materialov (peska), začasno dopolnilno 
prometno signalizacijo ter začasno prometno opremo, cestne naprave za zavarovanje 
ceste in prometa v zimskem obdobju. 
 
(1)Dokončno je potrebno do 1. maja odpraviti tudi morebitne okvare na voziščih, ki so 
posledica opravljanja zimske službe (poškodovane varnostne ograje, robniki, pokrovi 
cestnih jaškov ipd.). 
 
 
IV. Financiranje zimske službe 

 
14. člen 

 
Izvajanje zimske službe se financira iz proračuna občine iz sredstev za zimsko 
vzdrževanje občinskih in gozdnih cest ter iz sredstev države. 
 
 
V. Nadzor 

 

15. člen 

 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata občinska uprava in pristojni občinski 
inšpektor za ceste. 
 

 
 

 




