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Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Štefan Korošec, vodja programov v JP 
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Bled, oktober 2021 
 
 
UVODNA DOLOČILA 
 
Infrastruktura Bled d.o.o. je skladno z Odlokom o lokalnih gospodarskih javnih 
službah v Občini Gorje in Odlokom o načinu opravljanja rednega vzdrževanja 
občinskih javnih cest in drugih prometnih površiv v Občini Gorje pooblaščena za 
urejanje in čiščenje javnih površin ter vzdrževanje občinskih javnih cest, katerih 
sestavni del je tudi opravljanje zimske službe. 
 

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest v 10. členu določa dela rednega 
vzdrževanja cest: 

- pregledniška služba, 
- redno vzdrževanje prometnih površin, 
- redno vzdrževanje cestnih objektov, 
- redno vzdrževanje bankin, 
- redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, 
- redno vzdrževanje brežin in berm, 
- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, 
- redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev, 
- redno vzdrževanje vegetacije, 
- zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste, 
- čiščenje cest, 
- redno vzdrževanje mejnikov, 
- redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin, 
- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, 
- intervencijski ukrepi in 
- zimska služba. 
 
Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest v 26. členu določa zimsko službo. Zimska 
služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za zagotavljanje prevoznosti 
ceste in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo, ko je 
zaradi zimskih pojavov (npr. sneg, poledica) lahko ovirano ali ogroženo normalno 
odvijanje prometa in pri tem prihaja do odstopanj od sicer zagotovljenih tehničnih 
lastnosti ceste. 
 
Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest v 27. členu določa izvedbeni program 
zimske službe. 

- V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. 
marca naslednjega leta oziroma v obdobju trajanja zimskih razmer, se ceste 
vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe. Izvedbeni program 
zimske službe pripravi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in ga predloži v 
potrditev upravljavcu cest najkasneje do 15. oktobra tekočega leta. 

 
Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest v 28. členu določa pripravljalna dela pred 
začetkom opravljanja zimske službe. Pripravljalna dela se opravljajo pred začetkom 
zimskega obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske službe. 
Pripravljalna dela obsegajo zlasti naslednje: 



- priprava mehanizacije, prometne signalizacije in prometne opreme ter 
posipnega materiala, 

- priprava ceste in njene okolice (namestitev dopolnilne prometne signalizacije na 
nevarnih mestih, postavitev snežnih kolov, namestitev naprav in ureditev za 
zaščito pred snežnimi zameti – palisade), 

- čiščenje in ureditev odvodnih sistemov in vozišča, 
- usposabljanje in strokovno izobraževanje za opravljanje del v času zimske 

službe. 
 
Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest v 29. členu določa posipanje cest zaradi 
poledice. 
 
- V obdobjih, ko obstaja nevarnost nastanka poledice, se izpostavljeni in 

prometno nevarni odseki cest posipajo zaradi preprečevanja poledice. Mesta in 
način posipanja se določijo glede na vremenske razmere, geografsko-klimatske 
razmere, lego, naklon in kategorijo ceste ter druge lokalne razmere. 

- Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, je treba namestiti dopolnilno 
prometno signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja. 

- Za posipanje topilnih sredstev se uporabljajo naprave, ki omogočajo natančno 
odmerjanje količin. Naprave za merjenje posipa s kemičnimi sredstvi morajo biti 
predhodno umerjene, kar se dokazuje z dokazilom o kalibraciji take naprave. 

 
Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest v 30. členu določa zagotavljanje 
prevoznosti cest. 
 

- Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest in dostopnosti v zimskih razmerah je 
določeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste in druge prometne površine 
razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-
klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev cest po prednostnih razredih 
določi upravljavec cest tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne 
mreže.  

- Prevoznost je 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. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad 
10 odstotkov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen 
samo z uporabo snežnih verig. 

- Ne glede na prejšnji odstavek prevoznosti ni nujno treba zagotavljati v obdobju 
izredno močnega sneženja, ob močnih snežnih zametih in snežnih plazovih. 
Enako velja za poledico, ki je ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi 
sredstvi. Ceste, katerih prevoznost je odvisna od snežnih razmer, se lahko 
hkrati uvrstijo v I.–V. in VII. prednostni razred, površine za pešce pa v VI. 
prednostni razred. Nivo vzdrževanja se v teh primerih prilagaja trenutnim 
vremenskim in snežnim razmeram. 

- Načrt pluženja, mesta odvažanja in odlaganja snega se določijo z izvedbenim 
programom zimske službe. Strojno odstranjevanje snega in ledu je treba izvajati 
tako, da ne pride do poškodb ceste. 

- Če opravljanje zimske službe upravljavca ceste določene ceste ali druge 
prometne površine vpliva na opravljanje zimske službe upravljavca ceste druge 
ceste ali druge prometne površine, mora biti delo medsebojno koordinirano. 
Delo koordinira upravljavec ceste višje kategorije. 

 



ORGANIZACIJA ZIMSKE SLUŽBE 
 
Zimska služba je torej dejavnost, ki skrbi za prevoznost občinskih cest ob sneženju in 
poledici, ter za prehodnost javnih površin v občini Gorje. Za izvajanje te službe je 
zadolženo javno podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. s svojimi delavci in podizvajalci, s 
katerimi ima tudi sklenjene pogodbe. Pogodbeni podizvajalci so odgovorni za 
pravilno in dosledno izvajanje zimske službe. Neposredno so podrejeni organizatorju 
izvajanja zimske službe.   
 
Zimska služba zajema sledeče dejavnosti na javnih površinah: 

- priprava zimske mehanizacije, 
- postavitev in vzdrževanje snežnih kolov, 
- priprava deponij, 
- kontrolni pregledi cestišča, 
- strojno pluženje cest in pločnikov, 
- posipanje cest, pločnikov in stopnišč proti poledici,  
- ročno čiščenje stopnišč, parkirišč, prehodov, mostov ter čiščenje cestnih 

požiralnikov, 
- odvoz snega iz javnih površin po prenehanju sneženja, 
- pospravilo in čiščenje deponij, 
- pospravljanje snežnih kolov, 
- čiščenje, remont in konzerviranje zimske mehanizacije. 

 
Glede na obseg del in intenziteto rednega vzdrževanja za zagotovitev prevoznosti 
cest v zimskem času so posamezne ceste, površine ali cestni odseki razvrščeni v 
prednostne razrede, glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa ter krajevne 
potrebe. 
 
Prioritete pluženja in posipanja: 

- glavne prometnice, povezave med naselji, poti do dializnih bolnikov, 
- stranske poti po večjih naseljih, stopnišča, pločniki in poti do trgovin, šol in 

vrtcev, poti do težjih invalidov, 
- poti do manjših zaselkov (do treh hiš), parkirišča, parki ter sprehajalne poti, 
- javna parkirišča in parkirišča okoli kulturnih in gasilskih domov, stavba Občine, 
- čiščenje EKO otokov, odvoz snega iz javnih površin, parkirišča pri pokopališču 

ter pokopališča, kolesarske poti. 
 
 
POSTAVITEV SNEŽNIH KOLOV 
 
Snežni koli se postavijo na samem začetku zimske sezone predvsem v delih cestišč 
za označevanje roba cestišča. Postavljajo se med naselji, tam kjer ni robnih 
elementov, ki bi označevali rob ceste.  
 
 
IZHODIŠČNI VREMENSKI PODATKI 
 
Izvajalec zimske službe se glede vremenskih napovedi opira na spletno stran ARSO 
in lokacijo Bled. Ti podatki so izhodišče za odločanje in planiranje akcij. 
 
 



PRIPRAVLJENOST NA DOMU 
 
Zimska služba zajema tudi pripravljenost na domu za delavce Infrastrukture Bled 
d.o.o. in podizvajalce, v primeru močnejšega sneženja pa tudi dežurstvo na lokaciji 
skupne rabe v Gorjanskem domu. 
 
Predviden seznam delavcev v pripravljenosti od 15.11.2021 do 15.3.2022: 
   - delavci:   Pogačar Anton (tudi koordinacija) 

Černi Robert  
    Kovačič Jurij    

     Vidrih Aleš 
       Pogačar Janez  
   
   - podizvajalci   Aleš Frčej s.p. 
       Boris Kunšič s.p. 
       Franci Piber s.p. 
       Klinar Mihael s.p. 
       Gostinstvo Jager d.o.o. 
                                                                   Tomaž Torkar s.p. 
 
Strošek delavcev Infrastrukture Bled d.o.o. za pripravljenost na domu, se izračuna po 
kolektivni pogodbi za gospodarske javne službe in se ga vsak mesec posebej 
obračuna. Strošek za pripravljenost znaša 1,00 EUR/uro. Strošek pripravljenosti se 
zaračunava za dva delavca v času trajanja pripravljenosti in ne za vse delavce, ki so 
v  pripravljenosti. 
 
Strošek se obračunava mesečno:  
 
        mesec z 31 dnevi (22 delovnih) 
                                                       dni          ur/dan              skupaj ur 
        delovni dnevi                           22             16            352 
        prosti dnevi                               9              24            216 
        skupaj ur                                                                 568 
        skupaj ur 2 delavca                                                         1136 

 
Za podizvajalce je dogovorjen znesek pripravljenosti na domu, ki znaša 100 
EUR/mesec/podizvajalca.  
 
Strošek se obračunava mesečno: 
 november   EUR     50,00 
 december   EUR   100,00 
 januar    EUR   100,00 
 februar   EUR   100,00 
 marec    EUR     50,00 
 skupaj    EUR  400,00 

x 6 podizvajalcev: 2.400,00 EUR 
 
 
 
 
 
 



POSIPANJE CEST ZARADI POLEDICE 
 
Posipanje se prične ob verjetnosti nastanka poledice ali pričetku sneženja, ko se 
sneg začne oprijemati cestišča. Pluženje se prične ob 10 cm snega na cestišču za 
glavne prometnice, vse druge stranske ceste in parkirišča pa po 15 cm snega. 
Kontrolni pregledi cestišča se vršijo dnevno ob verjetnosti nastanka poledice. 
 
    
KONTROLNI PREGLED VOZIŠČA 
 
Kontrolni pregledi cestišča in pločnikov se vršijo dnevno ob verjetnosti nastanka 
poledice. Vozilo Infrastrukture Bled d.o.o. (stalno) ali podizvajalca (po potrebi) bo 
izvajalo preventivni obhod kritičnih mest dnevno od 4 -7 h zjutraj. Kontrolni pregled 
vozišča se izvaja s preventivnim posipanjem, pri čemer kontrolni posip izvaja v 
osnovi delavec Infrastrukture Bled d.o.o., po potrebi pa dodatno tudi podizvajalec. 
Predvidoma preventivni dnevni obhod v Občini Gorje traja od 1-3 ure. 
 
 
SLEDENJE VOZIL 
 
Na območju Občine Gorje zimsko službo opravljajo delovno vozilo Kramer, Carraro 
traktorpark in kombi Infrastrukture Bled d.o.o. ter podizvajalci s svojimi vozili. Na 
omenjena vozila se za čas zimske službe vgradijo naprave za sledenje, ki omogočajo 
natančno spremljanje lokacije vozila v določenem času.  
 
Omenjeni sistem sledenja omogoča:  

- pregled trenutne lokacije vozila na zemljevidu, 
- pregled zgodovine poti na zemljevidu, 
- različna poročila glede na posamezno vozilo (čas začetka in konca vožnje, 

celotna prevožena pot, seznam, lokacija, dolžina in število postankov, hitrost), 
grafična predstavitev voženj, 

- spremljanje vseh vozil v centru, 
- hitro odzivanje na nepredvidene dogodke. 

 
Mesečni strošek za eno vozilo je 15,00 EUR. Strošek se obračuna mesečno – 10 
vozil: 
 

november   EUR     75,00 
 december   EUR   150,00 
 januar    EUR   150,00 
 februar   EUR   150,00 
 marec    EUR     75,00 
 skupaj  2021/2022     EUR   600,00 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENIK ZIMSKE SLUŽBE 2021/2022 
 

STROJNE URE 
€ / URO 

MB trac plug, posipalec 46,00 
 trac rolba 48,00 
TRAKTOR   plug, posipalec 41,00 
  mokro posipanje 44,00 
  nakladač 37,00 
  odvoz snega 35,00 
BAGER  plug, nakladač, odmet 41,00 
KAMION   odvoz snega 37,00 
DELAVEC   ročno čiščenje 17,00 
  gozdarski sekač 25,00 
  odstranjevanje snega z višine 25,00 

MATERIAL ZA POSIPANJE 
 

MEŠANICA pesek, sol  m3 90,00 
SOL    kg 0,13 
PESEK    m3 38,00 
TEKOČINA    l 0,32 

 
Cene ne vsebujejo DDV. V ceni materialov za posipanje so zajeti stroški priprave, 
vzdrževanja in čiščenja deponij, nabava materiala, manipulacija in mešanje 
materialov. 
 
Mesečni obračun se izvaja na podlagi delovnih nalogov podizvajalcev potrjenih s 
strani predstavnika Infrastrukture Bled d.o.o. 
 
Vozila Infrastrukture Bled d.o.o. se obračunavajo skladno z veljavnim Dogovorom o 
delovanju in financiranju skupne rabe in Dogovorom o vzdrževanju občinskih javnih 
cest in drugih prometnih površin v Občini Gorje, tako da v času zimske sezone ne 
predstavljajo dodatnega stroška. 
 
 
POŠKODBE V ČASU ZIMSKE SLUŽBE 
 
Vse poškodbe, nastale zaradi pluženja, posipanja oz. poledenelega cestišča je 
potrebno prijaviti izvajalcu zimske službe skladno z obligacijskim zakonikom. O 
dogodku je potrebno sestaviti poročilo, priloge naj vsebujejo tudi policijski zapisnik in 
zdravniški izvid, v kolikor je bil opravljen. V kolikor prijava ni narejena v roku, 
oškodovanec ni upravičen do povračila škode. 
 
Vse poškodbe povzročene s strani Infrastrukture Bled d.o.o. so zavarovane pri 
GENERALI zavarovalnica d.d., kamor mora oškodovanec prijaviti škodni primer za 
povrnitev škode. 
 
Podizvajalec sam odgovarja odškodninsko in kazensko za pravilno in pravočasno 
pluženje in posipanje. Za škodo povzročeno s strani podizvajalcev v času zimske 
službe Infrastruktura Bled d.o.o. ne odgovarja.  
 
 



STROJNA OPREMA ZA ZIMSKO SLUŽBO V OBČINI GORJE  
 

- MB trac       plug, posipalec, rolba  
- TRAKTOR   plug, posipalec, mokro posipanje, nakladač, odvoz snega 
- BAGER       plug, posipalec, rolba 
- KOMBI MAXITY  mokro posipanje, odvoz snega 
- KRAMER   plug, posipalec, nakladač 
- TRAKTOR PARK  plug, mokro posipanje, rolba 
- KAMION     odvoz snega 

 
V primeru potrebe dodatno strojno opremo zagotavlja Infrastruktura Bled d.o.o., 
podizvajalci s svojimi dodatnimi stroji oz. se proste kapacitete iščejo na trgu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPERATIVNI PROGRAM ORGANIZACIJE ZIMSKE SLUŽBE 
 
PLUŽENJE IN POSIPANJE 
 
Kramer, traktor IB  Infrastruktura Bled d.o.o. 
Občina Gorje   Pločniki Občina Gorje 
    Avtobusna postaja Krnica do Krnica 59 (Por) 

Spodnje gorje 113-116 
Poljšica 26 – 33 
Grabče 13-19 
Spodnje Gorje 77-79 
Ostale ozke ulice po dogovoru oz. potrebi 

 
Traktor   Torkar Tomaž s.p.  
Občina Gorje                       Zabrezno  
    Zaboršt 
    Za trato  
    Poljšica 
    Od Lipa na Poljšico  
 
Traktor   Piber Franci s.p. 
Občina Gorje   Zg. Gorje – pod cerkvijo  

Sp. Gorje  
     
Traktor / MB Trac Kunšič Boris s.p. 
Občina Gorje   Perniki 
    Sp. Radovna 
    Sr. Radovna 
    Sp. in Zg. Laze 

Poljane 
     
Traktor   Aleš Frčej s.p. 
Občina Gorje   Pod Višelnico 
    Višelnica 
    Mevkuž 
    Ulce, Dolgo Brdo 
    Grabče  
    Lovski Bloki 

Krnica, Hotunje 
                                            Parkirišče za TVD Partizanom Gorje  

Pokopališče Gorje 
Parkirišče Občina 

 
Traktor    Klinar Mihael s.p. 
Občina Gorje   Podhom  
    V Vintgar 
    Rokov most 
    Grabn 

Gabrca 
 Megre 
 

Traktor                   Gostinstvo Jager d.o.o. 
Občina Gorje   Zatrnik 



POROČILO O ZIMSKI SLUŽBI 2017/18, 2018/19, 2019/20 in 2020/21 
 
V preteklih obdobjih je bilo izvajanje zimske službe organizirano na enak način, kot je 
predlog letošnje zimske službe. 
 
V preteklem obdobju je bilo opravljeno naslednje število strojnih ur – vključujoč 
kontrolni posip, pluženje, posipanje, rolbanje, nakladanje in odvoz snega. 
 
  

 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
     
*Unimog 154,50 ur 37,75 ur 0 ur 0 ur 
Mb trac 6 ur 0 ur 9 ur 4 ur 
Traktor 580,25 ur 319,75 ur 159,50 ur 816,00 ur 
Traktor/nakladač, odvoz 103,40 ur 0 ur 0 ur 259,50 ur 
Traktor Superpark 206,00 ur 90,00 ur 26,00 ur 129,00 ur 

 
Hkrati je bil porabljen naslednji posipni material:  
 

 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
     
Sol 51.471,00 kg 4.218,00 kg 21.318,00 kg 22.686,00 kg 
Mešanica 167,05 m³ 92,20 m³ 53,20 m³ 107,90 m³ 
Tekočina 10.000,00 lit 5.400,00 lit 3.050,00 lit 5.300,00 lit 
Pesek  97,55 m³ 43,80 m³ 13,70 m³ 50,40 m³ 

 
 
Večjih težav na terenu ni bilo. Med izvajanjem zimske službe tudi ni bilo povzročene 
večje škode.  
 
 
 
 
 
Vodja programa:  Direktor:  
Štefan Korošec, univ.dipl.org.  mag. Janez Resman, l.r.  
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