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Občine Vransko
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mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
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Uvodoma župan Franc Sušnik pozdravi vse, ki so se
odzvali povabilu na konstitutivno sejo in v nadaljevanju
predlaga sprejem naslednjega
DNEVNEGA REDA:
1.
•
•
•

OBVESTILA
4. OBVESTILO o izvajanju zimske službe na
območju občine Vransko za zimsko obdobje
2010/2011

•
•
•

ZAPISNIKI
1. Zapisnik 1. konstitutivne seje Občinskega sveta
Občine Vransko
ZAPISNIK
1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine
Vransko, ki je bila v torek, dne 02.11.2010 ob 18. uri
v dvorani Inovacijskega centra, Vransko 66 a.
Navzoči izvoljeni člani občinskega sveta:
Vladimir Rančigaj, Ivan Kokovnik, Aleksander
Reberšek, Janez Lencl, Justin Sedeljšak, Anica
Bogataj, Nataša Urankar, Nataša Juhart, Anton Homšak
in Marjan Pečovnik.
Ostali navzoči:
1. Občinska volilna komisija: Brigita Miklavc, Miha
Pečovnik, Lidija Goričan, Rafael Novak, Rafael
Učakar, Ludvika Čulk, Boštjan Semprimožnik;
2. RS UE Žalec: Marjan Žohar, načelnik
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Franc Sušnik, župan
Jadranka Kramar, direktorica občinske uprave
sredstva javnega obveščanja: TV Celje; Tone
Tavčar

KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA:
Ugotovitev prisotnosti izvoljenih članov občinskega
sveta na podlagi potrdil o izvolitvi;
Imenovanje mandatne komisije;
Obravnava Poročila Občinske volilne komisije:
o izidu volitev članov občinskega sveta z dne
10.10.2010 in
o izidu volitev za župana dne 10.10.2010
obravnava predloga odločitve mandatne
komisije o morebitnih pritožbah kandidatov oz.
predstavnikov kandidatur – za člane
občinskega sveta in župana;
Potrditev mandatov članom občinskega sveta
Občine Vransko;
Potrditev mandata županu Občine Vransko;
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja (kot svoje stalno
delovno telo).

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, zato se
sprejme ugotovitveni
Sklep št. 1
Sprejme se predlagani dnevni red 1. konstitutivne
seje občinskega sveta.
•

Ugotovitev prisotnosti izvoljenih članov
občinskega sveta na podlagi potrdil o
izvolitvi

Na osnovi predloženih potrdil o izvolitvi župan ugotovi,
da je prisotnih vseh 11 izvoljenih članov občinskega
sveta, zato je seja sklepčna ter se lahko prične z delom.
•

Imenovanje mandatne komisije

Skladno z 2. odstavkom 9. člena Poslovnika občinskega
sveta Občine Vransko na prvi seji občinski svet izmed
navzočih članov najprej imenuje tri člansko mandatno
komisijo.

Številka 4/2010 – 30. 11. 2010
Župan poda predlog za imenovanje v sestavi: Urankar
Nataša, Matko Jože in Ivan Kokovnik ter poda predlog v
obravnavo. Pripomb na predlog ni, zato sledi glasovanje
za potrditev predloga: 11 glasov ZA. Ugotovi se, da je
predlog soglasno sprejet.
Sklep št. 2
Imenuje se 3 - članska mandatna komisija v sestavi:
1. Nataša Urankar
2. Jože Matko
3. Ivan Kokovnik
•

Obravnava Poročila OVK o izidu volitev

Poročilo o izidu glasovanja o izvolitvi članov občinskega
sveta in izvolitvi župana je bilo skladno z določbo 90.
člena Zakona o lokalnih volitvah poslano županu
Občine Vransko, Republiški volilni komisiji, objavljeno
pa je bilo tudi na uradni spletni strani Občine Vransko,
oglasni deski Občine Vransko in občinskem uradnem
glasilu – Občinski informator. Ugotovi se, da pritožb na
vročeno in objavljeno Poročilo ni bilo.
Župan se zahvali Občinski volilni komisiji za korektno
opravljeno delo in odpre razpravo javno objavljenih
poročilih, oziroma povpraša, ali so kakršna koli
vprašanja v zvezi z delom Občinske volilne komisije ali
samo izvedbo lokalnih volitev v Občini Vransko. Prisotni
niso imeli pripomb, niti vprašanj, zato se sprejme
ugotovitveni
Sklep št. 3
Potrdi se Poročilo Občinske volilne komisije o izidu
volitev župana in članov občinskega sveta v Občini
Vransko na lokalnih volitvah z dne 10.10.2010.
•

Potrditev mandatov članom občinskega
sveta

Župan povpraša, ali obstaja kakšen zadržek, da se
glasuje o potrditvi mandatov izvoljenim članom
občinskega sveta.
Ker zadržkov ni bilo, župan na predlog mandatne
komisije predlaga glasovanje o potrditvi mandatov
izvoljenim članom občinskega sveta ter jih navede
poimensko kot je to navedeno v poročilu Občinske
volilne komisije.
Sledi glasovanje za potrditev mandatov vsem 11
izvoljenim članom občinskega sveta: 11 glasov ZA.
Sklep št. 4
Soglasno se potrdijo mandati naslednjim članom
občinskega sveta občine Vransko, izvoljenim na
lokalnih volitvah dne 10.10.2010:
1. LENCL Janezu, Prekopa 11 c, 3305 Vransko,
2. REBERŠEK Aleksandru, Čeplje 8, 3305 Vransko,
3. JUHART Nataši, Brode 12 b, 3305 Vransko,
4. PEČOVNIK Marjanu, Vransko 130, 3305 Vransko,
5. BOGATAJ Anici, Vransko 110 b, 3305 Vransko,
6. RANČIGAJ Vladimirju, Vransko 52, 3305 Vransko,
7. HOMŠAK Antonu, Ločica pri Vranskem 4, 3305
Vransko,
8. URANKAR Nataši, Zahomce 15, 3305 Vransko,
9. SEDELJŠAK Justinu, Prapreče 25, 3305 Vransko,
10. KOKOVNIK Ivanu, Stopnik 41, 3305 Vransko,
11. MATKO Jožetu, Selo pri Vranskem 17, 3305
Vransko.
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•

Potrditev mandata županu Občine Vransko

Župan povpraša, ali obstaja kakšen zadržek, da se
glasuje o potrditvi mandata izvoljenemu županu. Ker
zadržkov ni bilo, sledi glasovanje o potrditvi mandata
županu: 11 glasov ZA.
Sklep št. 5
Potrdi se mandat županu Občine Vransko g. Francu
SUŠNIKU, Čeplje 1 c, 3305 Vransko, izvoljenemu na
lokalnih volitvah dne 10.10.2010.
•

Imenovanje
Komisije
za
mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
(kot stalno delovno telo)

Skladno z določbami Statuta Občine Vransko in
poslovniškimi določili ter na osnovi prejetih predlogov
političnih strank župan poda predlog za imenovanje 5
članske Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja v sestavi: Janez Lencl,
Aleksander Reberšek, Anica Bogataj, Nataša Juhart,
Vladimir Rančigaj ter predlog poda v obravnavo.
Pripomb na predlog ni bilo, zato svetniki pristopijo h
glasovanju za sprejem predloga: 11 glasov ZA.
Sklep št. 6
Imenuje se Komisija za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja v naslednji sestavi:
1. Janez Lencl
2. Aleksander Reberšek
3. Anica Bogataj
4. Nataša Juhart
5. Vladimir Rančigaj
Ob zaključku se župan še enkrat zahvali Občinski volilni
komisiji za opravljeno delo, novoizvoljenim članom
občinskega sveta pa zaželi uspešno delo.
Seja je bila zaključena ob 18.15 uri.
Številka: 0320/2010
Vransko, 2. 11. 2010
Zapisala:
Jadranka Kramar l. r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
ZAPISNIK
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v ponedeljek, dne 15 .11. 2010, ob 19. uri v
sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59.
Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena
zapisniku):
- člani občinskega sveta ob 19. uri: Vladimir Rančigaj,
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Ivan Kokovnik, Aleksander Reberšek, Anica Bogataj,
Nataša Urankar, Justin Sedeljšak, Anton Homšak,
Nataša Juhart, Jože Matko, Janez Lencl.
- opravičeno odsoten: Marjan Pečovnik;
- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU: Rudolf
Pušnik (zapisnikar);
- ostali prisotni: Marko Krajnc (Energetika Vransko,
d.o.o.);
- predstavniki medijev: Metka Pirc (Večer).
Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri
prisotnih 10 članov občinskega sveta, zato je seja
sklepčna.
Sprejem dnevnega reda:
Župan poda predlog za razširitev dnevnega reda seje z
drugo točko: »Problematika oskrbe z vodo na območju
Prapreč in Merince«.
G. Reberšek poda predlog za dopolnitev dnevnega reda
seje s točko: »Pobude in vprašanja svetnikov«.
Sledi glasovanje:
- 7 glasov ZA razširitev dnevnega reda s točko
»Problematika oskrbe z vodo na območju Prapreč in
Merince«
- 10 glasov ZA razširitev dnevnega reda s točko
»Pobude in vprašanja svetnikov«
Sklep št. 7
Sprejme se razširitev dnevnega reda 1. izredne seje
s točko »Problematika oskrbe z vodo na območju
Prapreč in Merince«.
Sklep št. 8
Sprejme se razširitev dnevnega reda 1. izredne seje
s točko »Pobude in vprašanja svetnikov«.
V skladu z izglasovanima razširitvama dnevnega reda
1. izredne seje, se le-ta preštevilči kot sledi:
1. Pobude in vprašanja svetnikov
2. Problematika oskrbe z vodo na območju Prapreč in
Merince
3. Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave ob
LC 490251 Vransko-Brode – potrditev Dokumenta
identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
Sledi glasovanje o dnevnem redu 1. izredne seje kot
celoti: 10 glasov ZA sprejem dnevnega reda
Sklep št. 9
Sprejme se naslednji dnevni red 1. izredne seje:
1. Pobude in vprašanja svetnikov
2. Problematika oskrbe z vodo na območju Prapreč
in Merince
3. Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave
ob LC 490251 Vransko-Brode – potrditev
Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
(DIIP)
Ad1: Pobude in vprašanja svetnikov
- g. Reberšek: Kdaj se bo začela izgradnja MČN
Prekopa in kanalizacije Prekopa, Stopnik, Čeplje?
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Župan: Izgradnja se bo začela, ko bo podpisana
pogodba za sofinanciranje s Službo Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
(SVRL). 11. novembra smo namreč prejeli sklep o
sofinanciranju projekta iz namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko. Izvedba prvih priključkov bo mogoča
predvidoma leta 2011.
- g. Reberšek: Kako je s prekategorizacijo oz. ukinitvijo
JP 992811 Čeplje-Rojšek, o kateri je bilo govora na
sestanku z DRSC-jem prejšnji teden?
Župan: Na sestanku je DRSC zagotovil, da bo v roku
enega meseca pripravil predlog na to temo, tako da je
potrebno počakati na njihov predlog. Seveda pa bodo
morali svoje mnenje o tem podati tudi krajani Čepelj in
Prekope na zboru občanov.
- g. Reberšek: Kdaj bodo zamenjane vodovodne cevi v
Čepljah? Ali je res, da so tukaj še vedno vgrajene
azbestne cevi?
Župan:V Čepljah so vgrajene kovinske cevi, ki pa se
bodo menjale hkrati z izgradnjo kanalizacije.
- g. Reberšek: Ali namerava občina sanirati pot pri
Kladnikovem kozolcu za Bolsko?
Župan: Gre za nekategorizirano poljsko pot, katere
občina ni dolžna sanirati, kljub temu pa je že
dogovorjena sanacija zadnje tretjine poti z asfaltnim
rezkancem .
- ga. Urankar: Ali je predvideno kakšno urejanje križišča
na Ločici, ki je problematično z vidika prometne
varnosti?
Župan: Kljub temu, da je križišče primerno urejeno s
cestnoprometno signalizacijo, pregledno in osvetljeno,
je res problematično. Menim, da bi bila najboljša rešitev
izgradnja krožišča, zato predlagam, da tudi občinski
svet podpre iskanje rešitve v tej smeri. Pobudo pa bo
nato občina posredovala na Direkcijo Republike
Slovenije za ceste.
- g. Reberšek: Je potok, ki teče skozi Čeplje v zasebni
lasti oz. kdo je pristojen za njegovo čiščenje?
Župan: Potok je v lasti obrežnih lastnikov in v skladu z
Zakonom o vodah so lastniki pristojni za njegovo
urejanje, čiščenje itd. V sklopu izgradnje avtoceste nam
ga je uspelo do neke mere urediti, sicer pa je potok
sedaj poln fekalnih odplak. Pričakujemo, da bo problem
rešen z izgradnjo kanalizacije.
- g. Reberšek: Se bo v času izgradnje kanalizacije v
Čepljah razmišljalo tudi o izgradnji pločnika in javne
razsvetljave, predvsem na kritičnih točkah, npr. pri
mostu?
Župan: Predlog o izgradnji pločnika je bil krajanom
Čepelj že posredovan, vendar pa so bili odzivi nanj zelo
različni. Kar se tiče javne razsvetljave so trenutno v vasi
tri luči, dve pa sta bili demontirani, ker sta bili večkrat
poškodovani. Vse je odvisno od želja krajanov. Največji
problem pri tem pa bo gotovo lastništvo zemljišč, saj je
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lokalna cesta odkupljena samo v delu od križišča z
regionalno cesto do Žnidarjeve kapele.

vrednostjo zasebnega vodovoda, ki preide v last in
upravljanje občine.

- ga. Juhart: Kako je s poškodovano cesto oz. mostom
do Centra varne vožnje Vransko?

Po končani razpravi župan predlaga občinskemu svetu,
da poda soglasje k vključitvi zasebnega vodovoda
Prapreče – Merinca v javni vodovodni sistem in prenosu
v upravljanje pooblaščenemu upravljavcu, seveda v
primeru, da se uporabniki zasebnega vodovoda odločijo
za priključitev na javni vodovod. Sledi glasovanje: 10
glasov ZA

Župan: Dogovorjeno je že, da se bo cesta oz. most
sanirala z grobim asfaltom in sicer v sklopu zaključnih
asfalterskih del v prvi fazi rekonstrukcije lokalne ceste
Vransko – Prapreče.
- g. Homšak: Ali se bo saniral plaz na Brcah?
Župan: Od poplav sta minila že dva meseca, vendar
občina ni prejela še nobenih interventnih sredstev,
kakor je bilo običajno pri prejšnjih poplavah. Izdelana
imamo osnovna geološka poročila za plazove na cestah
in plazove, ki ogrožajo stanovanjske objekte. Po izjavah
geologa je plaz na Brcah med najbolj problematičnimi,
zato ga bomo sanirali takoj, ko bo mogoče.

Sklep št. 10
Občinski svet Občine Vransko soglaša, da se
zasebni vodovod Prapreče – Merinca vključi v javni
vodovodni sistem in prenese v upravljanje
pooblaščenemu upravljavcu.
Ad3: Izgradnja hodnika za pešce in javne
razsvetljave ob LC 490251 Vransko-Brode –
potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega
projekta (DIIP)

- g. Matko: Kdaj se bo asfaltirala cesta na Tešovo?
Župan: Če bo šlo vse po načrtih, bomo v letih 2011 in
2012 sanirali in na novo asfaltirali cesti na Tešovo in na
Vologo.
- g. Lencl: Potrebno bi bilo očistiti odvodni jarek na levi
strani ceste proti Šmartnem.
Župan: Potrebo bo očiščenju bomo posredovali
vzdrževalcu lokalnih cest in javnih poti v občini.
- g. Kokovnik: Kako je s plazom v Stopniku, pri Pavlinu?
Na Mežnarjevem klancu je nekaj udarnih jam, ki bi jih
bilo potrebno zakrpati.
Župan: Tudi za ta plaz je bilo narejeno geološko
poročilo. Škoda je bila pravočasno vnesena v aplikacijo
za popis škode, vendar kot je bilo že rečeno, od države
še vedno nismo prejeli nobenih interventnih sredstev za
sanacijo škode. Pri tem plazu bo potrebno poskrbeti tudi
za odvajanje meteorne vode iz ogroženih objektov.
Potrebo bo krpanju udarnih jam na Mežnarjevem klancu
bomo posredovali vzdrževalcu lokalnih cest in javnih
poti v občini.
Ad2: Problematika oskrbe z vodo na območju
Prapreč in Merince
Uvodno obrazložitev točke poda župan. Župan občinski
svet seznani tudi z zahtevo oz. prošnjo uporabnikov
zasebnega vodovoda Prapreče – Merinca, da jim v
primeru priključitve na javni vodovod občina pokrije
stroške nabave števcev. Zatem župan predlaga, da se
uporabnikom vodovoda Prapreče – Merinca, v primeru
odločitve, da se priključijo na javni vodovodni sistem
obračuna komunalni prispevek, vendar se le-ta nato
kompenzira z vrednostjo vodovoda, ki preide v last in
upravljanje občine.
Po daljši razpravi, v kateri sodelujejo g. Sedeljšak, g.
Lencl in g. Rančigaj, je občinski svet mnenja, da z vidika
spoštovanja enakosti pred zakonom, pokritje stroškov
nabave števcev s strani občine ni mogoče, da pa se
plačilo komunalnega prispevka lahko kompenzira z

Župan poda uvodno obrazložitev, nato preda besedo
predstavniku izdelovalca DIIP-a, g. Krajncu. Poročilu g.
Krajnca sledi razprava. Po končani razpravi župan
predlaga občinskemu svetu, da potrdi DIIP. Sledi
glasovanje: 10 glasov ZA
Sklep št. 11
Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega
projekta za projekt »Izgradnja hodnika za pešce in
javne razsvetljave ob LC 490251 Vransko-Brode«.
35

Seja je bila zaključena ob 20 .
Številka: 0320/2010
Vransko, 15. 11. 2010
Zapisal:
Rudolf Pušnik l. r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3. Zapisnik 1. konstitutivne seje Komisije za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja
ZAPISNIK
1. konstitutivne seje Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja,
ki je bila dne 02.11.2010 ob 18.20 uri v prostorih
Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66.
Navzoči člani komisije:
Janez Lencl, Aleksander Reberšek, Nataša Juhart,
Anica Bogataj in Vladimir Rančigaj
Ugotovitev:
Ker so prisotni vsi imenovani člani komisije, župan,
sklicatelj 1. seje ugotovi, da je seja sklepčna, zato
komisija lahko prične z delom.
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Številka 4/2010 – 30. 11. 2010

V nadaljevanju predlaga naslednji dnevni red: 1.
izvolitev predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja. Ker ni pripomb, poda
predlog na glasovanje: 5 glasov ZA.

Sklep št. 1
Za predsednika komisije je soglasno izvoljen g.
Janez LENCL, Prekopa 11 c, 3305 Vransko.

DNEVNI RED:
1. Izvolitev predsednika komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

Ad1: Izvolitev predsednika komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

Zapisala:
Jadranka Kramar l. r.

Za predsednika komisije je bil predlagan Janez Lencl, ki
je k izvolitvi podal ustno soglasje.

Predsednik komisije:
Janez Lencl l. r.

Številka: 012/2010
Vransko, 2. 11. 2010

Člani so nato o predlogu glasovali: 4 glasovi ZA.
Ugotovi se, da je predlog sprejet. →→→→→→→→→

OBVESTILA
4. Obvestilo o izvajanju zimske službe na območju občine Vransko za zimsko obdobje 2010/2011

Glede na bližajočo se zimsko sezono objavljamo seznam izvajalcev zimske službe na območju občine Vransko skupaj z
njihovimi kontaktnimi podatki, hkrati pa vas seznanjamo z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje:
Izvajalci zimske službe na območju občine Vransko za zimsko obdobje 2010/2011
Zap. št.
1.
2.

Cesta

Izvajalec

LC R 447-Zaplanina-Volčje jame, JP Učakar, JP
Dežman, Krivec
LC Križišče za Zahomce-Ravne, JP Podbregar

Razboršek Mirko s.p. 041 626 596
Kajbič Martin

041 907 454

3.

LC R 447 Trafela-križ. za Ravne-Zahomce, JP Male
Zahomce, Dolinšek, Bistan

Jerman Rado

041 264 824

4.

JP R 447 Jakov dol, odcep Bokal, odcep Cencelj,
Pečovnik

Homšak Anton

041 714 306

5.

JP R 447-Osredek, JP Osredek-Loka

Brvar Herman

031 280 175

6.

LC Vransko-Prapreče-Vologa-Lipa, JP Kale, GC
Jeseničnik, GC Orehovec, JP Merinca, Sedeljšak,
Dolinšek, Cencelj, Kos, Zdešar, Kovk, Škrabar, Križnik

Slapnik Sandi

041 361 452

7.

JP Klance - Klokočovec - Semprimožnik

Semprimožnik Zlatko 041 724 199

8.

Pikl Marjan

5 725 542

JP Ropasija - Planina z odcepi
9.

Anderlič Miran
LC Vransko-Tešova-Ropasija, JP Tešova –
Klokočovec, JP Tabor, Bergant, Izlakar, Pečovnik, JP v
naselju Brode, JP Tešova-Brode grič, JP Selo, Selski
graben

10.
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11.

JP v naselju Vransko, parkirišča, JP Podrigel, Podgozd,
Podgorica, Čistilna

12.

LC Šmartno - Prekopa z odcepi, JP Vindija, JP
Grabnar Alojz s.p.
Prekopa-Blate, Ribarič, Prekopa Vranič- Jevše,
Prekopa-Jagodič -Stopnik, Žnidaršič, Stopnik - Stari
grad z odcepi, Prekopa-Stopnik-Čeplje, JP Čeplje-PruhPrekopa-Banovič

13.

Energetika

703 42 61

041 666 302

Remic Franc

5 725 065

LC Ropasija - Čreta
14.

JP Zg. Limovce-Prosivnik

Ferme Anton

031 760 670

15.

JP Prosivnik–Vrhovnik-Merinca

Cencelj Anton

050 331 347

16.

JP R 447-Zajasovnik-Hrastovec

Hrastovec Anton

041 466 962

17.

JP R 447-Ločica-Kajbič-Felicijan-Strah

Jerman Rado

041 264 824

18.

JP Jevše-Dešnikar-Dolar

Kokovnik Ivan

5 725 385

19.

JP Čeplje-Pondor z odcepi, JP Brode-Tršča-ZajcLesjak Matjaž s.p.
Mošnik, JP R 447-cesta na poligon, JP Brode-pov. cesta
na poligon, JP Čeplje obrtna cona-Zbirni center, JP na
Fabriko, Vršnik,Vinogradi

20.

JP Sp. Limovce-Poljanšek

Cukjati Janez

21.

JP Male Prapreče

Križnik Jože

22.

JP Zahomce Eberlinc-Dol pri Taboru

Eberlinc Jože

041 628 534

01 723 32 60
5 725 417
041 480 819

Zakonodaja:
1) Odlok o občinskih cestah (Ur. list RS, št. 97/09)
46. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)
Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne
povzroča škoda.
Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi
njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter
postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti,
hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.
Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene
snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti
udeležencev v prometu.

2) Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur. list RS, št. 62/98)
31. člen
Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste
razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe.
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Razvrstitev cest po prednostnih razredih določi strokovna služba tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne
mreže. Tabela 1, ki določa prednostne razrede za vzdrževanje cest v zimskih razmerah, je sestavni del tega pravilnika.
Tabela 1
Predn.
razred

Vrsta ceste

Prevoznost ceste

Sneženje

Močno sneženje

I

avtoceste,
hitre ceste

24 ur

zagotoviti
prevoznost
vozišč,
pomembnejših
križanj, dovozov k večjim
parkiriščem in odstavnih
pasov

zagotoviti prevoznost vsaj enega
voznega pasu in dovozov k
večjim parkiriščem

II

ceste s PLDP > 4000,
glavne ceste,
glavne mestne ceste,
pomembnejše regionalne
ceste

od 5. do 22. ure

zagotoviti
prevoznost;
možni zastoji do 2 ur
med 22. in 5. uro

zagotoviti prevoznost (pri več
pasovnicah prevoznost vsaj
enega voznega pasu), možni
zastoji do 2 ur predvsem med
22. in 5. uro

III

ostale regionalne ceste,
pomembnejše
lokalne
ceste, zbirne mestne in
krajevne ceste

od 5. do 20. ure

zagotoviti
prevoznost;
možni zastoji do 2 ur
predvsem med 20. in 5.
uro

zagotoviti prevoznost (pri več
pasovnicah prevoznost vsaj
enega voznega pasu), možni
zastoji predvsem med 20. in 5.
uro

IV

ostale
lokalne
ceste,
mestne in krajevne ceste

od 7. do 20. ure,
upoštevati
krajevne potrebe

zagotoviti
prevoznost;
možni krajši zastoji

zagotoviti prevoznost;
zastoji do enega dne

možni

V

javne poti, parkirišča,
kolesarske povezave

upoštevati
krajevne potrebe

zagotoviti
prevoznost;
možni zastoji do enega
dne

zagotoviti prevoznost;
večdnevni zastoji

možni

VI

ceste, ki se v zimskih
razmerah zapro

-

-

-

Opombe k tabeli 1:
1. Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm,
na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil.
2. Ne glede na določila v tretjem stolpcu, v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih
plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in
poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.
Načrt pluženja, mesta odvažanja in mesta odlaganja snega se določijo z izvedbenim programom zimske službe.
Mehanizirano odstranjevanje snega in ledu je treba izvajati tako, da ne pride do poškodb ceste, če pa to ni mogoče, je
dela treba izvesti ročno. V naseljih morajo biti omogočeni prehodi za pešce. Ob taljenju snega in ledu mora biti omogočen
odtok vode z vozišča.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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