
PLAN IZVAJANJA ZIMSKE SLUŽBE ZA LOKALNE CESTE 
IN OJP NA OBMOČJU OBČINE KRIŽEVCI ZA OBDOBJE 2015/2016 

 
IZVLEČEK 

 
 

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti 
cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi 
zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Za 
nemoteno izvajanje zimske službe, brez večjih zastojev je potrebno:  

 
- pripraviti operativni program zimske službe v katerem je predstavljena 

organizacija dežurstva in potek del v zimskem času; 
- zagotoviti je potrebno zadostno količino sredstev za posipavanje; 
- usposobiti vso potrebno mehanizacijo, opremo in specialne stroje za delo v 

zimski službi; 
- pripraviti in opremiti ceste z zimsko signalizacijo. 
 
 
Plan zimske službe je elaborat, s katerim se določajo ceste, na katerih se izvaja zimska 

služba in aktivnosti v zvezi z odstranitvijo snega in ledu z vozišča, s ciljem, da se tudi v zimske 
času zagotavlja prevoznost določenih lokalnih cest s tem planom. Plan je narejen v skladu s 
Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih 
cest in na osnovi predhodnih planov in spreminjanja realizacije teh planov, s spremembami v 
smislu poboljšanja zimske službe. Kvaliteta prevoznosti cest v zimskem času, pa je določena z 
višino finančnih sredstev, katere ima izvajalec na razpolago, saj glede na finančna sredstva 
lahko izvaja primeren standard vzdrževanja lokalnih cest na območju Občine Križevci. 
 
 
 
 

V zadnjem času vedno več uporabnikov lokalnih cest ugotavlja, da bi bilo bolje v zimskem 
času vzdrževati lokalne ceste samo s posipnim materialom, torej brez soli, kot pa okolico in 
vozilo izpostavljati negativnemu delovanju soli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Izvajanje zimske službe v Občini Križevci se izvaja na dva načina: 
 

1.1. Izvajanje zimske službe na lokalnih cestah ( l=21,3 km), ki jo izvaja 
podjetje Nograd –Lotmerk d.o.o. in je kot tako odgovorno za prevoznost cest 
in varnost udeležencev prometa na cestah navedenih v spodnji tabeli. 

 

Z.št. POTEK CESTE 
ŠTEVILKA DOLŽINA 

    

1.  Sveti Jurij – Bučečovci L 388060 2,512 km 

2.  Noršinci – Lukavci L 223140 1,400 km 

3.  Boreci – Ključarovci L 223151 2,053 km 

4.  Ključarovci – Grabe L 223152 1,465 km 

5.  Logarovci – Gajševci L 223160 2,023 km 

6.  Kokoriči – Sitarovci L 223170 0,784 km 

7.  Boreci – Logarovci L 223180 2,708 km 

8.  Železniška postaja Boreci L 223190 0,175 km 

9.  Veržej – Stara Nova vas  L 223202 2,930 km 

10.  Lukavci – Cezanjevci L 223230 1,022 km 

11.  Stara Nova Vas - Dobrava OJP 724341 2,567 km 

12.  Murski vrh - Zasadi L 344010 1,652 km 

    

  Skupaj: 21,291 km 

 
 
 

1.2. Izvajanje zimske službe na občinskih javnih poteh (l=51,4 km) in 
pločnikih (l=13,2 km) in javnih parkiriščih, ki jo izvajajo kmetje in podjetnik. 
Kmetje izvajalci imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji ter ustrezno 
opremljene kmetijske stroje.  
 

Zap.št. 
Ime in priimek Naselja (območje čiščenja) 

1. BRATUŠA DUŠAN 
pločniki Križevci- Vučja vas, Boreci, Lukavci, 
Ključarovci 

2. SLAVIČ JOŽEF 
Grabe, Ključarovci, Berkovci, Berkovski Prelogi 
in Kokoriči 

3. LAPOŠI STANKO 
Vučja vas, Bučečovci, Zasadi, Nadvoz Vučja vas, 
V. vas-Mura 

4. VARGAZON DANIEL   
Križevci, Boreci, Lukavci, Gajševci, Logarovci,  
Stara Nova vas in  Iljaševci 



 
 
 
2. Aktiviranje zimske službe 

 
2.1.  Nograd- Lotmerk d.o.o. posipava lokalne ceste glede na vremensko 

napoved neodvisno od Občine v skladu z normativi, prav tako začne plužiti 
samoiniciativno v kolikor vremenska napoved predvideva intenzivno sneženje. 
V primeru, da se ne napoveduje intenzivno sneženja in višina snega ne presega 
do 10 cm, se pluženje začne po dogovoru z delavcem občinske uprave. 

 
2.2.  Aktiviranje izvajalcev za čiščenje občinskih javnih poti in pločnikov 

poteka izključno preko delavca občinske uprave, prav tako delavec vrši nadzor 
nad izvajanjem na terenu ter porabo ur. 

 
3. Ocena stroškov na osnovi fizičnih pokazateljev in normativov 

 
3.1. Ocena stroškov za izvajanje zimske službe  vključno s posipavanje  

lokalnih cest  (Nograd-Lotmerk)  
 

      
1.  Cestar ura 705,00 9,87 6.958,35 

2.  Šofer ura 204,00 10,66 2.174,64 

3.  Strojnik ura 28,00 10,66 298,48 

4.  Dežurni delavec ura 425,00 11,47 4.874,75 

5.  Strojnik – pripravnost ura 170,00 10,66 1.812,20 

6.  Šofer – pripravnost ura 127,00 10,66 1.353,82 

7.  Cestar – pripravnost ura 382,00 9,87 3.770,34 

8.  Pregledniško vozilo ura 118,00 10,83 1.277,94 

9.  Tovorno vozilo ura 182,00 23,75 4.322,50 

10.  Unimog ura 21,00 28,38 595,98 

11.  Priključek za unimog ura 21,00 0,00 0,00 

12.  Nakladač ura 7,00 30,55 213,85 

13.  Železni plug ura 85,00 16,03 1.362,55 

14.  Posipalec ura 34,00 13,00 442,00 

15.  Snežni kol   kom 165,00 3,10 511,50 

16.  Prometni znak   kom 4,00 111,60 446,40 

17.  Posipni  material m3 160,00 23,37 3.739,20 



18.  Drobljenec m3 0,00 12,11 0,00 

19.  Sol      t 32,00 127,24 4.071,68 

    Skupaj: 38.226,18 
 

    + 9,5 % DDV: 3.631,49 
 

    Skupaj: 41.857,67 
 

 
 
 

3.2. Ocena stroškov pluženja občinskih javnih poti, parkirišč in pločnikov (pogodbeni 
kmetje in s.p.)  

 
Pogodbeni izvajalci imajo določen obseg s število ur za čiščenje svojega območja. Vsem 
pogodbenikom se prizna 3 ure pripravljenosti  na sezono ne glede na število pluženj. Ocena 
stroškov pluženja temelji na predpostavki 8 akcij v sezoni. Cena ure v pogodbe je določena 
neto 40,00 €, kar znaša v povprečju bruto 50,00 € in je odvisna od registracije dejavnosti 
posameznega pogodbenega izvajalca. 
 
3.2.1 Stroški pripravljenosti: 
 
 5 izvajalcev x 3 ure x 50,00 €/uro = 750,00 € 
 
3.2.2. Ocena stroškov za pluženje na predvidenih 8 akcij: 
  
 8 akcij x 42,5 ur/akcijo x 50 €/uro = 17.000,00 € 
 
Tabela območij pluženja in priznane ure 

 

Zap.št
. 

Ime in priimek Ure  Naselja (območje čiščenja) 

1. BRATUŠA DUŠAN 7,5 
pločniki Križevci- Vučja vas, Boreci, Lukavci, 
Ključarovci 

2. SLAVIČ JOŽEF 10 
Grabe, Ključarovci, Berkovci, Berkovski Prelogi 
in Kokoriči 

3. LAPOŠI STANKO 7 
Vučja vas, Bučečovci, Zasadi, Nadvoz Vučja 
vas, V. vas-Mura 

4. VARGAZON DANIEL   18 
Križevci, Boreci, Lukavci, Gajševci, Logarovci,  
Stara Nova vas in  Iljaševci 

   42,5 
 
 

 
Cene so v primerjavi na lansko obdobje 2015/2016 nespremenjene.  


