
IZVEDBENI PROGRAM VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST V LETU 2012 

 

V skladu s 5. členom Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega 
vzdrževanja javnih cest (Ur. l. RS, št. 62/98), je občinska uprava Občine Kozje pripravila letni in štiri 
letni program vzdrževanja občinskih cest. Izvedbeni program za zimsko vzdrževanje cest 2011/2012 je 
pripravilo izvajalsko podjetje VOC Celje d.d. in je bil potrjen s strani občinske uprave Občine Kozje. 

 

Vzdrževanje občinskih cest se opravlja na naslednjih površinah: 

- na občinskih cestah, ki so po odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kozje kategorizirane 
kot lokalne ceste in kot javne poti. 

- na javnih površinah – pločnikih, intervencijskih poteh, avtobusnih postajališčih, parkiriščih in drugih 
površinah za pešce in za prevozna sredstva. 

 

Ceste morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen promet na njih, da se ohranijo ali izboljšajo 
njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se skupaj z okoljem zaščitijo pred škodljivimi 
vplivi cestnega prometa ter ohranjajo urejen videz. 

Vzdrževalna dela se morajo izvajati vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in 
mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje 
teh del. Strokovno nadzorstvo nad izvajanjem vzdrževalnih del zagotavlja strokovna služba. 

 

LETNO VZDRŽEVANJE CEST 

Dela rednega vzdrževanja so: 

pregledniška služba, redno vzdrževanje prometnih površin, redno vzdrževanje bankin, redno 
vzdrževanje odvodnjavanja, redno vzdrževanje brežin, redno vzdrževanje prometne signalizacije in 
opreme, strojno ali ročno krpanje vozišč, obnova talnih označb, obnova makadamskih vozišč, obnova 
odvodnjavanja, manjša popravila objektov, zamenjava vertikalne signalizacije, popravilo varnostnih 
ograj… 

in se opravljajo v obdobju od 15. 03 do 15.11. vsako leto. 

 

ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST 

Zimska služba poteka od 15.11. do 15.3. Lahko pa se izvaja pred tem datumom,  ali po njem, kar je 
odvisno od vremena. V času se izvaja po določenem prednostnem redu, kar je odvisno od 
kategorizacije cest, z določeno mehanizacijo in usposobljenimi delavci. 

Dela, ki sestavljajo Zimsko službo:  

 - priprave: 

- zimska služba: 

- kasnejše aktivnosti: 

 

 

 

 

 



ŠTIRI LETNI PLAN DELA 

Štiri letni plan dela vzdrževanja lokalnih in javnih poti je pripravljen v skladu s Pravilnikom o vrstah 
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in z Odlokom o 
kategorizaciji občinskih cest v Občini Kozje, s katerim ima občina kategoriziranih 71.879 m lokalnih 
cest in 100.669 m javnih poti. Skupaj 172.548 m cest. 

 

SANACIJE DELNO POŠKODOVANEGA ASFALTNEGA VOZIŠČA 

Pri pregledu stanja je bilo ugotovljeno, da je cca 3 % delno poškodovanih vozišč oz. dobrih 18.000 m2 
cest, ki bi jih bilo potrebno sanirati v štiriletnem obdobju. To so najbolj izpostavljeni odseki, kjer je 
vzrok za to nekvalitetna podlaga ali slabo odvajanje meteorne vode. Ocenjen strošek sanacije je cca 
400.000 €. 

 

RAZPOKAN ASFALT 

Po enaki metodologiji kot je bila uporabljena v prejšnji alineji, je bilo ugotovljeno, da je asfaltno 
cestišče poškodovano »mreža na asfaltnem vozišču«, kjer ni potrebno izvajati sanacij temveč izvesti 
samo novo preplastitev. To velja samo v primerih, če ni opaznih posedanj vozišča. Tako poškodovanih 
vozišč naj bi bilo za približno 10 % oz. 60.000 m2 asfaltnega vozišča. Za sanacijo razpokanega asfalta, 
bi tako potrebovali v štiriletnem obdobju ocenjeno 497.000 €. 

 

 GRAMOZ ZA NASIP BANKIN 

Za nasip bankin javnih poti in lokalnih cest potrebujemo 2.500 m³ gramoza na leto. Ta količina 
gramoza je namenjena samo za vzdrževanje bankin. Je pa v občini še nekaj makadamskih vozišč, ki 
jih je tudi potrebno redno obnavljati. Cena za 1m³ gramoza pripeljanega na mesto vgradnje znaša cca 
13 €. Seveda je cena različna od oddaljenosti mesta vgradnje in količine gramoza. Za obdobje štirih 
let, bi tako potrebovali 100.000 €.  

 

Letni plan vzdrževanja občinskih cest za leto 2012 

Zap.št. 
Poškodba Velikost 

Ocenjena vrednost 
(€) 

1. delna sanacija asfaltnega vozišča 500 m2 25.000 

2. mrežasti asfalt 1.400 m2 15.000 

3. gramoz za bankine 3.000 m3 35.000 

4. ostala dela ocena 55.000 

 SKUPAJ: PRORAČUN 2012 130.000 

 

Pripravil: Daniel Čoklc 
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