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Opomnik del rednega vzdrževanja občinskih cest: LC, JP 

 

 

 

Povzetek iz Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest: LC, JP  (Uradni list RS, št. 38/16).  
V opomniku so opredeljena naslednja dela: 

 

I. PREGLEDI  CEST: 

1. Pregledniška služba (prednostni razred 1), 

 

II. VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN: 
2. Čiščenje vozišča (prednostni razred 2), 

3. Čiščenje prometnih površin zunaj vozišča (prednostni razred 2), 

4. Popravila zmrzlinskih poškodb (prednostni razred 2), 

5. Udarne jame (krpanje s hladno ali vročo zmesjo ali asfaltne prevleke) (prednostni razred 1), 

6. Mrežaste razpoke (krpanje ali asfaltne prevleke) (prednostni razred: LC 2, JP 3), 

7. Popravilo lokalnih neravnin (vdori, izbokline) (prednostni razred 2), 

8. Zalivanje reg in razpok (prednostni razred: LC2, JP 3), 

9. Ohrapljevanje obrabne plasti za zagotovitev ustrezne oprijemljivosti (rezkanje, vgradnja asfaltnih 

prevlek) (prednostni razred: LC 2, JP 3), 

10. Zalivanje reg in razpok (prednostni razred: LC 2, JP 3), 

11. Krpanje vozišča (prednostni razred: LC 2, JP 3), 

12. Krpanje udarnih jam (prednostni razred 1), 

- Zapolnjevanje stikov (prednostni razred 2), 

13. Gramoziranje vozišč (prednostni razred 2), 

14. Profiliranje vozišča (prednostni razred 3), 

15. Popravilo izboklin (prednostni razred 2), 

 

III. BANKINE: 

16. Čiščenje (prednostni razred 2), 

17. Popravila, utrjevanje, uravnavanje in profiliranje (prednostni razred 2), 

18. Prekop za odvod vode (prednostni razred 1), 

 

IV. NAPRAVE ZA ODVODNJAVANJE: 

19. Čiščenje (prednostni razred 2), 

20. Lokalna popravila ali nadomestitve posameznih delov (prednostni razred 2), 

21. Zamenjava pokrova jaška (prednostni razred 1), 

22. Izkopi zasutih jarkov (prednostni razred 3), 
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V. BREŽINE: 
23. Čiščenje brežin in berm (prednostni razred: LC 2, JP 3), 

24. Utrjevanje in odstranjevanje nestabilnega materiala (prednostni razred 1), 

25. Lokalne dopolnitve , ozelenitve (prednostni razred 3), 

26. Lokalna popravila brežin in nasipov (prednostni razred: LC 2, JP 3), 

 

VI. PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA: 

a. VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA: 

27. Čiščenje signalizacije (prednostni razred 2), 

28. Popravila poškodovane signalizacije (prednostni razred 2), 

29. Nadomestitev izginule ali uničene signalizacije (prednostni razred 1), 

30. Popravila svetlobnih signalnih naprav (prednostni razred 1), 

31. Zamenjava dotrajane signalizacije (prednostni razred 3), 

 

b. HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA: 

32. Označbe (prednostni razred 2), 

33. Čiščenje opreme (prednostni razred 3), 

34. Popravila ali nadomestitev poškodovane opreme (prednostni razred 2), 

35. Popravila površinske zaščite (protikorozijska zaščita, pleskanje) (prednostni razred 3), 

 

VII. CESTNA RAZSVETLJAVA, NAPRAVE IN UREDITVE: 

36. Čiščenje (prednostni razred 2),  

37. Popravila, nadomestitev (prednostni razred 2), 

 

VIII. VEGETACIJA: 

38. Košnja na območju cestišča v širini bankine ali pregledne berme (prednostni razred: LC 1, JP 3), 

39. Obsekovanje, obrezovanje (prednostni razred LC 2, JP 3), 

40. Košnja trave izven območja cestišča (prednostni razred 3), 

 

IX. PREGLEDNOST: 

41. Čiščenje preglednega polja (prednostni razred 1), 

 

X. ČIŠENJE CEST: 
42. Čiščenje smeti in odstranjevanje predmetov (zaradi izgleda (prednostni razred 2), 

 

XI. PROSTI PROFIL CESTE: 

43. Odstranitev fizičnih ovir (prednostni razred 3), 

44. Označitev fizičnih ovir s prometno signalizacijo in opremo (prednostni razred 1), 

 

XII. MEJNIKI CESTNEGA SVETA: 

45. Vzpostavitev vidnosti in čiščenja okolice (prednostni razred 2), 

 

XIII. CESTNI OBJEKTI: 

46. Čiščenje dilatacij (prednostni razred 2), 

47. Manjša lokalna popravila nosilne konstrukcije (prednostni razred: LC 1, JP 3), 

48. Odstranjevanje nanosov in naplavin (prednostni razred 1), 

49. Manjša popravila nosilne konstrukcije (prednostni razred: LC 1, JP 3), 

 

XIV. NADZOR OSNIH OBREMENITEV, MAS IN DIMENZIJ VOZIL: 

50. Izvajanje nadzora (prednostni razred 2), 

 

XV. INTERVENCIJSKI UKREPI: 

51. Označitev ovir in zavarovanje prometa (prednostni razred 1), 

52. Nujni ukrepi za zavarovanje ceste (prednostni razred 1), 
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53. Vzpostavitev prevoznosti (prednostni razred 1), 

54. Čiščenje ceste po izrednem dogodku (prednostni razred 1), 

55. Odstranitev ovir (prednostni razred 1), 

 

XVI. ZIMSKA SLUŽBA: 
56. Pripravljalna dela ( priprava deponij) (prednostni razred 2), 

57. Postavitev snežnih kolov (prednostni razred 2), 

58. Postavitev dopolnilne prometne signalizacije (prednostni razred 2), 

59. Posipavanje cest in pluženje snega ter posipavanje poledice na vozišču (prednostni razred 1), 

60. Posipavanje poledice na površinah za pešce (prednostni razred 1), 

61. Preventivno posipavanje vozišč (prednostni razred 1), 

62. Odstranjevanje snega (prednostni razred 2), 

63. Odstranjevanje snega na površinah za pešce (prednostni razred 2), 

64. Odstranjevanje snega ob ograjah in prometni opremi (prednostni razred 3), 

65. Dela po koncu zimskega obdobja (čiščenje cest) (prednostni razred 2), 

66. Čiščenje prometne signalizacije in prometne opreme (prednostni razred 2), 

67. Odstranjevanje dopolnilne prometne signalizacije, prometne opreme ter cestnih naprav in ureditev 

(prednostni razred 2). 

 

OPOMBA: (OBRAZLOŽITEV POJMA PREDNOSTNI RAZRED): 
 

- 1: Neodložljiva dela; opustitev teh del lahko ogrozi cesto in varnost prometa na njej kot tudi 
samo cesto (opravljajo se v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest oziroma 
nemudoma po ugotovitvi pomanjkljivosti); 

- 2:dela, ki so nujno potrebna (opravljajo se v rokih, določenih v izvedbenem programu rednega 
vzdrževanja  cest, in ob upoštevanju zagotovljene višine finančnih sredstev za to vrsto del); 

- 3: dela, katerih upostitev neposredno ne ogroža ceste in varnosti prometa, so pa potrebna za 
ohranjanje funkcionalnosti in urejenosti ceste (opravljajo se v skladu z izvedbenim programom 

rednega vzdrževanja cest oziroma po ugotovitvi pomanjkljivosti in ob upoštevanju 
zagotovljene višine finančnih sredstev za to vrsto del). 
 

OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH DEL: 
 

1. Pregledniška služba: 
- takojšnje zavarovanje nevarnih mest in ovir na cesti, 
- odstranjevanje predmetov z vozišča in drugih prometnih površin, ki ogrožajo varnost prometa, 
- preprečevanje drsnosti vozišča ob razlitju oljnih tekočin, razsutega tovora, nanosov blata, 
- preverjanje in preprečevanje posegov v cestno telo ali v varovalni pas ceste, 
- čiščenje sistema za odvodnjavanje, če bi zastajajoča voda ogrožala cesto ali varnost prometa, 
- čiščenje in popravilo vertikalne prometne signalizacije, da je zagotovljena njena vidnost, 
- čiščenje in manjša popravila prometne opreme, 
- obsekovanje in rezanje rastlinja za zagotovitev vidnosti prometne signalizacije v pasu vzdolž 

vozišča za postavitev prometne signalizacije in v polju preglednosti ter pregledni bermi, 
- ravnanje smernikov in stebričkov za zavarovanje mejnikov, 
- ravnanje zimskih kolov, 

- dosipavanje bankin, 

- ročna košnja v polju preglednosti, 

- krpanje udarnih jam, 

- kontrola meje cestnega sveta in stanja ter vidnosti mejnikov, 

- preverjanje prostega profila, 

- nadziranje postavitve in delovanja začasne prometne signalizacije, 
- nadziranje stanja brežin in naprav za zaščito, 
- preverjanje stanja in ustreznosti varnostnih in varovalnih ograj, 

- čiščenje območja ceste, 
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- podatke o ugotovitvah s pregledov in opravljenih delih mora izvajalec rednega vzdrževanja 
ceste zapisovati in hraniti ter jih posredovati občinski upravi. 

- o posegu ali uporabi ceste oziroma varovalnega pasu, ki je v nasprotju s predpisi o cestah in 

pravili cestnega prometa, mora pregledniška služba opozoriti povzročitelja in obvestiti 
občinsko upravo, pri hujših kršitvah pa tudi policijo ali inšpekcijo skupne občinske uprave 
Spodnje Podravje. 

- pregledniška služba opravlja pregled cest  mesečno na lokalnih cestah in vsake tri mesece na 

javnih poteh. 

- v obdobju neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo cesto ali 
promet na njej, je treba pogostost in obseg pregledov prilagoditi razmeram. 

- pregledniška služba mora mesečno vizualno pregledati cestne objekte, pri čemer je treba 
pregledati zlasti elemente,  ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost 

objekta ter varnost prometa. 

- nadzor nad delom pregledniške službe izvaja občinska uprava. 
 

2. Redno vzdrževanje prometnih površin: 

- redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, obsega čiščenje teh 
površin, ter popravila poškodb, 

- krpanje udarnih jam in mrežastih razpok, 
- zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, 

- popravilo drugih podobnih poškodb. 
 

3. Redno vzdrževanje bankin: 

- bankine morajo biti vzdrževane tako, da so zagotovljene njihove minimalne tehnične lastnosti, 
ki zagotavljajo bočno stabilnost vozišča in izkopne brežine, 

- enakomerno odtekanje vode z vozišča, 
- omogočajo postavitev prometne signalizacije in prometne opreme in ne ogrožajo varnosti 

prometa, 

- vidne in dostopne morajo biti prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne naprave in 

ureditve na bankinah. 

 

4. Redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje: 

- z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda, 
- preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanja naplavin z brežin in cestnih priključkov na 

vozišče, 
- naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih 

voda ne zastaja in da je z vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regularno odvodnjavanje 

vode. 

5. Redno vzdrževanje brežin in berm: 

- brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena stabilen 

nagib in oblika in da se na njih utrjuje ali odstranjuje nestabilni material, 

- vzdrževanje vegetacije, 
- čiščenje in širitev površin ter vzdrževanje tehničnih zaščitnih naprav. 

 

6. Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme: 

- redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme obsega čiščenje ter dopolnitve, 
nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane pomanjkljive ali izginule prometne 
signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij, 

- prometna signalizacija in oprema in prometna oprema na cestah morata biti redno vzdrževani 

tako, da je zagotovljena nujna stabilnost, brezhibno delovanje in vidnost ter izpolnjevanje 

zahtev iz pravilnika, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah. 

 

7. Redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev: 

- cestna razsvetljava, naprave in ureditve morajo biti vzdrževane tako, da je zagotovljeno 
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- njihovo brezhibno delovanje. 

- vzroke, ki to preprečujejo, je treba nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne 
začasne rešitve in zavarovalne ukrepe, 

- posebne naprave in kontrolni sistemi, ki so vgrajeni v cesto ali cestne objekte in so namenjeni 

urejanju in nadzoru prometa, nadzorom nad stanjem prometa, nadzoru nad stanjem ceste, 

meritvam, obveščanju, morajo biti vzdrževani v skladu z navodili in predpisi za delovanje teh 

naprav tako, da ne ogrožajo varnosti prometa. 
 

8. Redno vzdrževanje vegetacije: 

- na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacija kosi, obrezuje in seka najmanj v takem 
obsegu, da sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost, da so vidne in 

dostopne prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne naprave in druge ureditve, 

- vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej, 
- vzdrževanje hortikulturnih ureditev v območju cestnega sveta, 
- vzdrževanje brežin cestnega telesa z urejenimi površinami za odvijanje kolesarskega in peš 

prometa, 

- vegetacija se mora vzdrževati v skladu s pravili stroke, 
- za zatiranje rasti vegetacije se lahko uporabljajo samo dovoljena sredstva. 

 

9. Zagotavljanje preglednosti: 

- polje preglednosti mora biti vzdrževano tako, da je zagotovljena predpisana preglednost, če to 
ni mogoče pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena večja možna preglednost. 

 

10. Čiščenje cest: 
- vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na varnost 

prometa, funkcionalnost in varovanje okolja. 

 

11. Redno vzdrževanje prometnega profila: 

- prosti profil ceste se redno vzdržuje tako, da v njega ne segajo fizične ovire, 
- fizične ovire, ki segajo v profil, morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo in 

prometno opremo. 

 

12. Redno vzdrževanje mejnikov: 

- mejniki posestnih meja cest morajo biti vzdrževani na način, ki zagotavlja njihovo vidnost, 
- mejnike je treba redno čistiti, označiti in očistiti območje ob njih, 
- za stalnost in nepoškodovanost mejnikov sta odgovorna lastnik parcele, ki meji na cestni svet 

in vzdrževalec ceste. 
 

13. Redno vzdrževanje cestnih priključkov: 

- za vzdrževanje individualnih cestnih priključkov je odgovoren lastnik parcele do katere vodi 
priključek, 

- če vodi individualni priključek do parcel več lastnikov, je njihova odgovornost solidarna. 
 

14. Redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin: 

- redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin za usmeritev cestnih naprav, objektov in  
drugih ureditev, namenjenih  varnosti, vodenju in nadzoru prometa, vozil ter voznikov, zaščiti 
ceste in cestnega telesa ter zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij prometa obsega: 

- popravila, 

- obnove, 

- Čiščenje in urejenost travnih in drugih površin ter redno  vzdrževanje opreme na teh površinah. 
 

15. Redno vzdrževanje cestnih objektov: 
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- cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu in prostoru okoli objekta pravočasno 
ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in 

trajnost objekta ter varnost cestnega prometa, 

- čiščenje prometnih površin in prometne opreme na objektu, 
- čiščenje prostora neposredno okoli objekta, 
- čiščenje ležišč, diletacij, členkov in drugih dostopnih delov objekta, 
- čiščenje naprav za odvodnjavanje, 
- čiščenje naplavin, nanosov in drugih materialov, ki lahko ogrožajo objekt ali cestni promet, 
- vzdrževanje prometnih površin (krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, popravilo in 

nadomestitev izpadlih robnikov), 

- vzdrževanje manjših poškodb na konstrukcijskih delih objekta (krpanje okruškov, 
zapolnjevanje fug, popravila zaščitne plasti armature, razmajanih kamnov), 

- protikorozijske zaščite, 
- hidroizolacije in odvodnjavanja, 

- popravila izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij. 

 

16. Intervencijski ukrepi: 

- Režijski obrat mora organizirati dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih 
ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti, 

- o izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj, predvsem v primeru elementarnih 

dogodkov, mora takoj obvestiti občinsko upravo, če je ogrožen ali oviran cestni promet pa tudi 
policijo, 

- pri naravnih nesrečah (neurje, poplava, plaz, potres, žled) hudih prometnih nesrečah in drugih 
izrednih dogodkih oziroma na zahtevo policije, mora režijski obrat takoj odpraviti vzroke 
(poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen cestni promet oziroma 
zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje materialne škode. Če to ni mogoče, 
mora režijski obrat označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo in 

prometno opremo, izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste in, če okoliščine dopuščajo, 
vzpostaviti prevoznost ceste. 

 

17. Zimska služba 

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 (sneg, poledica, zameti) lahko ovirano ali ogroženo normalno odvijanje prometa in pri 
tem prihaja do odstopanj od sicer zagotovljenih tehničnih lastnosti ceste. 
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. 
Dela po zimski službi je potrebno izvesti najkasneje v enem mesecu po koncu zimskega 

obdobja. 

 

18. Prednostni razredi vzdrževanja cest in drugih prometnih površin v zimskih razmerah 

 

I KATEGORIJA 

Pomembne lokalne ceste,  prevozne od 5. do 22. ure. Zagotoviti prevoznost; možni krajši 
zastoji predvsem med 22. in 5. uro.  

II KATEGORIJA 

Ostale lokalne ceste, prevozne od 5. do 22. ure. Zagotoviti prevoznost; možni krajši zastoji 
predvsem med 22. in 5. uro. 

III KATEGORIJA 

Javne poti in parkirišča, upoštevati krajevne potrebe. Zagotoviti prevoznost; možni zastoji 
do enega dne. 
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IV KATEGORIJA 

Površine za pešce, očiščene od 7. do 20. ure. Upoštevati krajevne potrebe. Zagotoviti 
dostopnost do objektov v javni rabi in šolske poti. 

 

 

 

Datum: 

Štev.: 
 

              Franc PUKŠIČ, univ. dipl. .ing. el. 

          Župan Občine Destrnik 


