
Javno naročilo storitev: Vzdrževanje gozdnih cest na območju občine ČRNA NA KOROŠKEM 2019-2020 

 

SPLOŠNI OPIS VZDRŽEVANJA GOZDNIH CEST 

 
Gozdne ceste v občini potekajo po zasebnih in državnih gozdovih. Poteki gozdnih cest so razvidni na spletni 
strani zgs.gisportal.si/javno/ 

 
Dolžine gozdnih cest v občini:    
                                                                km  

Zasebni g. Državni g. SKUPAJ 

163,01 137,83 300,84 

OPOMBA: dolžine cest se lahko na osnovi novogradenj in prekategorizacije spreminjajo. 
 

Vzdrževanje gozdnih cest se bo izvajalo na osnovi letnih (za večja investicijsko vzdrževalna dela) 
in operativnih planov (zimsko, spomladansko, letno, jesensko vzdrževanje) za redna vzdrževalna dela in 
posebnih operativnih planov za intervencijska dela. Sanacija škod po neurjih bo potekala po sprotnih naročilih. 
Operativne programe izdela (uskladi na občini) in posreduje tekoče Zavod za gozdove Slovenije - odsek za 
ukrepe v gozdovih v sodelovanju s krajevno enoto Črna. Zavod za gozdove Slovenije prav tako nadzira in 
prevzema opravljena dela. Povzetek letnih planov je v prilogi.  

Financiranje vzdrževanja  poteka preko proračuna občine iz naslednjih virov: lastna sredstva 
občine, pristojbina za vzdrževanje g.c. (plačujejo lastniki gozdov), republiški proračun, in občasno sredstva za 
sanacijo škod po neurjih. 

 

ZIMSKO VZDRŽEVANJE 

Pluženje v programu navedenih objektov se izvede, ko zapade vsaj 15 cm razen na določenih objektih 
10 cm – po programu. Ostala dela se izvajajo po sprotnem naročilu.  

 
Pluženje se obračuna za vsakih 10 cm zapadlega snega (2km/h). 
 

Obračuna se očiščen km g.c. ob enem sneženju -  prometnejše ceste se plužijo dnevno (maksimalno 
2x na dan). Pogostost pogojuje kategorija g.c.. Pluženje se izvaja na osnovi sprotnih naročil Zavoda za gozdove in 
operativnem planu zimskega vzdrževanja.  

 
V okviru vzdrževanja g.c. se občasno zimsko vzdržuje 25 km gozdnih cest. Posipanje se izvaja 

po potrebi, sprotnem naročilu v okviru letnega vzdrževanja. 
 
LETNO VZDRŽEVANJE 

Zajema naslednje vrste del: strojno planiranje planuma (do 2*letno), čiščenje odvodnih jarkov in 
propustov (strojno in ročno), gramoziranje vozišč, utrjevanje materialov, urejanje odvodnjavanja (dražniki, cevni  
in ploščati propusti, jarki …), sanacija udorov, plazišč, hudourniških zajed (lesene, betonske kašte, pilotiranje, 
vzdolžni a.b. objekti), čiščenje brežin, biološka sanacija plazišč, strojni izkopi z bagri v mat. 3., 4., 5. ktg…. 

Struktura del je zelo spremenljiva. Izvajalec se mora prilagajati operativnim planom, ki jih 
narekujejo trenutne razmere. Operativni plani se izdelujejo približno kvartalno: zimski, spomladanski, poletni in 
jesenski.  

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV 

Objekti in višina sredstev bodo znani po sprejetju občinskega proračuna. Dela se izvajajo na osnovi 
izvedbenih projektov ali popisov del in predizmer. Investicijsko vzdrževanje zajema večinoma naslednja dela: 
rekonstrukcija in gradnja ploščatih propustov (armiranobetonske, lesene, kombinirane konstrukcije), opornih sten 
iz kamna v betonu, armiranega betona, lesa, armiranobetonskih elementov, rekonstrucije daljših odsekov g.c. ... 

 
OBRAČUN PREMIKOV: Za v rednih operativnih planih planirana dela se premiki strojev, ljudi in 

opreme ne obračunavajo razen za bagre in valjarje. Pri intervencijskih delih se zaračunavajo samo premiki 
strojev(rovokopač, greder) ostalega ne.  

 



OBRAČUN PREVOZOV: razdalje prevozov se obračunajo po dejanski razdalji od sedeža 
občine do povprečne lokacije na posamezni gozdni cesti. 

 
Objekti in ostala dela se izvajajo po načelih in na način, ki velja za gozdno gradbeništvo in 

ostale gradnje in jih opredeljujejo: 
Pravilnik o gozdnih prometnicah(Ur.l. RS, št. 104/04, spr. 4/2009), Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in 
spremembe), GradbenI zakon (Uradni list RS, št, 61/2017) in vsi ostali predpisi in standardi, ki se nanašajo na 
razpisane storitve vzdrževalnih del. 

 
Pri izvajanju del mora izvajalec upoštevati navodila delavcev Zavoda za gozdove Slovenije 

in zastopnika naročnika. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1299

