
 

za sezono 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1,                                                    
stalna zimska dežurna služba – telefon 04 28 113 52 in mobilni telefon 031 328 363.  

November 2018 

 Načrt zimske službe 



 

 

2 Načrt zimske službe za sezono 2018/2019 

 

 

Kazalo vsebine 

 

1. Uvod                                                                                                                         3 

 

2. Organizacija zimske službe                                                                                           3 

2.1. Pripravljenost                                                                                               3 

2.2. Dežurstvo                                                                                                     4 

2.3. Vzdrževalna dela                                                                                          5 

 

3. Seznam lokalnih in mestnih cest, ulic ter razvrstitev po prioriteti                                     7 

3.1. Lokalne ceste                                                                                               7 

3.1.1. Razvrstitev cest po prioriteti posipanja in pluženja                               8 

3.2. Mestne ceste, ulice, pločniki, trgi in parkirišča                                                    9 

 3.2.1. Mestne ceste in ulice                                                                          9 

 3.2.2. Pločniki in pešpoti                                                                              10 

 3.2.3. Parkirišča                                                                                        10 

 3.2.4. Ročno odstranjevanje snega                                                               11 

 3.2.5. Posipanje ob poledici                                                                       11 

 3.2.6. Odstranjevanje snega iz mesta                                                        12 

 

4. Seznam odgovornih oseb za organizacijo in potek zimske službe za sezono 2018/2019      13 

 

5. Zaključek                                                                                                                 13 

 

 

 

 



 

 

3 Načrt zimske službe za sezono 2018/2019 

1. UVOD 
 

Načrt zimske službe za sezono 2018/2019 na območju Mestne občine Kranj je izdelan po Pravilniku o 
rednem vzdrževanju cest (Uradni list RS, št. 38/16), Odloku o javnem redu v Mestni občini Kranj (Uradni 
list RS, št. 60/10 in 79/12), Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v Mestni občini 
Kranj (Uradni list RS, št. 79/12), Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 
(Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18), Odloku o občinskih cestah v Mestni občini Kranj (Uradni list 
RS, št. 20/00, 70/07, 20/06 in 82/12), Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah 
v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 82/12), Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini 
Kranj (Uradni list RS, št. 51/12 in 86/16) in Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 86/16). 

Na področju Mestne občine Kranj zimsko službo opravljata dva izvajalca: 
- Za hitre ceste, glavne ceste I. in II. reda, ter regionalne ceste I. in II. reda, je pristojna 

Gorenjska gradbena družba d.d. 
- Lokalne in mestne ceste, ulice, javne poti in pločniki so v pristojnosti Komunale Kranj, d.o.o. 

 
Zaradi večje učinkovitosti so vse ceste, ulice in parkirni prostori razdeljeni v prioritetne razrede. Pred 
pričetkom izvajanja zimske službe se z Mestno občino Kranj sprejme dogovor o obsegu del, ki je osnova 
za pravočasno nabavo dodatne opreme oz. vključitev dodatnih kooperantov.  
 
Načrt je izdelan na osnovi razpoložljive mehanizacije s predpostavko, da ne bo večjih strojelomov. 
 
 
2. ORGANIZACIJA ZIMSKE SLUŽBE 
 
V Mestni občini Kranj zimsko  vzdrževanje  lokalnih in mestnih  cest, ulic, trgov, parkirišč, stopnišč in 
pločnikov v  zimski  sezoni 2018/2019 izvaja Komunala Kranj kot pogodbeni vzdrževalec za občino.  
 
Izvajanje zimske službe delimo v tri faze: 
1. faza pripravljenosti, 
2. faza dežurstva, 
3. faza vzdrževalnih del. 
 
 
2.1.  PRIPRAVLJENOST 
 
Pripravljenost se organizira od 15. 11. 2018 do 15. 3. 2019. V tem času so v pripravljenosti ekipe 
delavcev s celotno mehanizacijo, kooperanti ter potrebni material za zimsko službo. Pripravljenost 
pomeni, da je oseba dosegljiva v roku ene ure. Z izjemo dežurnih delavcev, ostali delavci, ki sodelujejo 
v zimski službi, nemoteno opravljajo redno delo.  
Pripravljenost izven delovnega časa – na domu nastopi po predhodnem obvestilu oz. ob napovedani 
neugodni vremenski napovedi. Aktiviranje nastopi z objavo oz. osebnim obvestilom. Delavci se morajo  
odzvati na poziv odgovornega dežurnega in začeti z delom. V času pripravljenosti delavcem pripada 
dodatek za pripravljenost. Seznam delavcev je v načrtu zimske službe. 
 
Čas pripravljenosti za vse delavce se odredi z nalogom organizacijskega vodja (dežurnega) glede na 
vremensko napoved na posebnem obrazcu. Seznam se objavi na internih oglasnih deskah Komunale 
Kranj in obvesti delavce. 
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2.2. DEŽURSTVO 
  
Za čas zimske službe je organizirana dežurna služba (voznik) v prostorih Servisnega objekta Zarica, na 
naslovu Savska Loka 33 (kontaktni številki: 04 281 13 52, 031 328 363).  
Čas dežurstva je čas izven rednega delovnega časa in traja ob delavnikih med 15. in 7. uro 
naslednjega dne, ob sobotah in nedeljah pa 24 ur. Zamenjave dežurnega zaposlenega v zimski službi 
se opravijo ob 7., 15. in 23. uri. 
Čas dežurstva se lahko spremeni z odredbo nadrejenega. 
 
Dežurni voznik razpolaga s posipalcem, kombijem, osebnim vozilom za prevoz delavcev in prometno 
signalizacijo. 
 
Naloge dežurnega voznika: 
 

- Imeti  stik  s Policijsko postajo  (04 233 64 00),  dežurno službo Gorenjske gradbene družbe 
(04 280 60 00), Centrom za obveščanje (112), kooperanti in odgovornim organizacijskim 
vodjem. 

- Redni pregled cest, ugotavljanje stanja in preventivno delovanje. 
- Posipati poledico, ko ta nastopi ali posipati preventivno, če obstaja nevarnost poledice ali 

sneženja (mostovi, klanci). 
- Obvestiti dežurnega organizacijskega vodja določenega s programom dežurstva, ko nastaja 

močnejša poledica ali ko zapade 5 cm snega oz. nastopijo potrebe po obsežnejši akciji. Do 
prihoda odgovornega dežurnega vodi aktivnosti potrebne za normalizacijo razmer na cestiščih 
in pločnikih. 

- Vpoklicati delavce in voznike.  
- Obvestiti kooperante, da pričnejo plužiti in posipati.  
- Dosledno in ažurno voditi dežurno knjigo in delovno dokumentacijo o stanju na cestah. 
- Skrbeti, da se posipni material racionalno troši. 
- Naložiti posipni material v pravilnem razmerju. 
- Posipati na relacijah, ki so z načrtom določene po lastni presoji posamezne dele relacij. 
- Skrbeti, da sta posipalec in vozilo po končanem delu očiščena. 
- Pripraviti dovolj posipnega materiala za posipanje naslednjemu dežurnemu. 
- Po končanem dežurstvu izpolniti ter oddati delovno dokumentacijo. 
- Na delovnem mestu počakati na prihod naslednjega dežurnega. 
- V dežurno knjigo se vpisujejo vse prijave nesreč zaradi slabega vzdrževanja (poledice) cest in 

pločnikov. 
- Če izmene ni možno opraviti, takoj obvestiti odgovornega dežurnega – vodja službe. 

 
 
Naloge organizacijskega dežurnega vodje zimske službe v Sektorju Mestne službe, 
Komunale Kranj: 
 

- Imeti stalno zvezo z dežurnim voznikom, kooperanti, Policijsko postajo, Centrom za obveščanje. 
- Organizirati vsako obsežnejšo akcijo na cestah ob splošni poledici ali v primeru sneženja in 

odvoza snega. 
- Po potrebi organizirati prevoz voznikov, delavcev in ostalih sodelavcev, odgovornih za zimsko 

službo.  
- Obvestiti kooperante o pričetku posipanja oz. pluženja.  
- Aktivnosti vpisati v dežurno knjigo in delovno dokumentacijo. 
- Redno pregledovati dežurno knjigo. 
- Pripraviti poročilo o izvedenih akcijah. 
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Naloge kooperantov Komunale Kranj pri opravljanju zimske službe: 
 

- V stalni pripravljenosti mora imeti traktor s čelnim plugom ter verigami in posipalec, če je tako 
dogovorjeno. 

- Pozorno spremljati vremensko napoved in imeti stik z dežurno službo Komunale Kranj. 
- Pravočasno pričeti s posipanjem proti poledici oz. pluženjem snega, najkasneje pa ob zapadlih 

10 cm snega. 
- V primeru večjih okvar oz. intenzivnejših padavin, sporočiti odgovornemu dežurnemu količino 

opravljenega dela oz. na katerih ulicah delo še ni bilo opravljeno. 
- Odgovornemu dežurnemu sporočiti vsako dodatno pluženje zaradi širjenja vozišča v 

pričakovanju novozapadlega snega. 
- Odgovornemu dežurnemu sporočiti vse morebitne ovire na vozni površini in pešpoteh, ki jih 

sam ne more odpraviti (podrto drevo, veje, zamašeni odtoki požiralnikov). 
- Ažurno izdajati račune za pretekli mesec do 5. v mesecu. 

 
 
2.3. VZDRŽEVALNA DELA 
 
V zimski službi se izvajajo naslednja vzdrževalna dela: 

- posipanje s snovmi za preprečevanje poledice,  
- pluženje,  
- odvoz snega s postajališč in obračališč mestnega prometa ter križišč in prehodov za pešce,  
- čiščenje nadstreškov na postajališčih mestnega prometa,  
- čiščenje odtokov uličnih požiralnikov, 
- čiščenje zasneženih prometnih znakov, 
- pluženje snega in posipavanje proti poledici na drugih javnih prometnih površinah, ki so 

namenjene, pešcem in lokalnemu prometu in javnih poteh ter pločnikih ob državnih cestah,  
- zapore cest v primeru neprevoznosti ali nevarnosti za uporabnike,  
- druge naloge po naročilu upravljalca javnih cest. 

 
Za navedena vzdrževalna dela zimske službe razpolagamo z naslednjo mehanizacijo, ki jo razporejamo 
na mestne ceste, ulice in parkirne prostore: kamion s čelnim plugom, kamion s posipalcem Riko in 
plugom (2), kamion s posipalcem Gilleta in plugom, traktor s čelnim plugom ter posipalcem (2), traktor  
čelnimi plugi (11, kooperanti), traktor s stranskim odmetalcem, Multicar s posipalcem, poltovorno vozilo 
Gladiator za ročno posipanje, poltovorno vozilo Maxity za ročno posipanje, poltovorna vozila Turbo Daily 
za razvoz delavcev (3), rovokopač JCB (2), rovokopač CAT, rovokopač Volvo, mini bager Bobcat (2), 
komunalni traktor TEREX s priključki, traktor s čelnim plugom (13, kooperanti). 
         
Za zimsko vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest razpolagamo s kamionoma s čelnim plugom in vlečnim 
posipalcem (2), kamionom s čelnim plugom in posipalcem Riko, traktorji s čelnimi plugi in posipalci (18, 
kooperanti), Unimogoma za pluženje in posipanje (2, kooperanta) in traktorji s čelnimi plugi (5, 
kooperanti). 
 
Pri izvajanju zimskega čiščenja se za komuniciranje med plužnimi enotami uporabljajo radijske zveze, 
s kooperanti pa preko mobilnih telefonov. 
 
Vsi naši tovornjaki imajo vgrajene mobilne radijske postaje in so med delom povezani z vodjo zimske 
službe. 
 
Ceste, ulice, pločniki, pešpoti, stopnišča in parkirišča so razdeljena v prioritetne skupine z namenom, da 
se zagotovi boljša prevoznost oz. prehodnost v najkrajšem času. Kriterij razvrstitve je obremenjenost s 
prometom oz. številom pešcev. 
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Preventivno posipanje proti poledici je prilagojeno geografsko – klimatskim razmeram na območju 
Mestne občine Kranj. Preventivno se posipa vse odseke cest, katerih naklon vozišča je nad 6%, vse 
nadvoze, mostove, ostre ovinke, trase, vozne površine na senčni legi in odseke ceste, ki potekajo 
vzporedno z reko ali potokom. 
 
Potek aktivnosti del: 
 

1. Vse asfaltne površine se takoj ob pričetku sneženja začne posipati z mešanico soli in sipine, da 
se prepreči nastanek snežne deske. Prioriteta je na nevarnejših odsekih (mostovi, vzponi ter 
avtobusne proge). 

 
2. Za preprečitev poledice se posipa ali poliva vse nevarnejše in prometnejše ulice (mostovi, 

klanci) z mešanico soli in sipine v razmerju 2:1, predno take razmere nastopijo. Pri tem je 
potrebno upoštevati prognozo vremena državne hidrometeorološke službe. 

               
3. S pluženjem se prične, ko je višina novozapadlega snega 10 cm in ko snežna brozga močno 

ovira promet. 
   

4. V primeru dolgotrajnejših padavin se vsa razpoložljiva mehanizacija premesti na odseke prve 
prioritete. 
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3. SEZNAM LOKALNIH IN MESTNIH CEST, ULIC TER RAZVRSTITEV PO 
PRIORITETI 
 
3.1. LOKALNE CESTE 
 
Zap.št. Št. ceste Potek ceste ali odseka Dolžina v km 

1. LC 183011 KR–Stražišče–Bukovščica–Ševlje 7,432 

2. LC 183021 Kranj–Sp. Besnica–Njivica 9,745 

3. LC 183024 Njivica–Nemilje 1,871 

4. LC 183025 Nemilje–Podblica 3,479 

5. LC 183031 Žabnica–Sp. Bitnje 2,212 

6. LC 183032 Sp. Bitnje–Stražišče 3,260 

7. LC 183051 Goriče–Trstenik 1.835 

8. LC 183052 Trstenik–Bašelj–Preddvor 2,707 

9. LC 183061 Trstenik–Sp. Bela 2,324 

10. LC 183081 Kokrica–Brdo–Britof 3,648 

11. LC 183091 Polica–Kranj Z.–Kokrica 999 

12. LC 183092 Kranj Z.–Kokrica 343 

13. LC 183101 Tenetiše–Trstenik 2,900 

14. LC 183111 Golnik–Letence 3,340 

15. LC 183141 Mlaka–Srakovlje 1,124 

16. LC 183181 Kranj–Britof 2,733 

17. LC 183201 Breg–R1 211 1,605 

18. LC 183202 R1 211–Žabnica 2,926 

19. LC 183231 Mlaka–Tenetiše 2,342 

20. LC 183241 Kranj–Hrastje 3,139 

21. LC 183251 Sp. Bitnje–iz R1 210 320 

22. LC 251012 Brezovec–Trboje–Kranj 2,223 

23. LC 251041 Jeprca–Zbilje 203 

24. LC 251042 Zbilje–Podreča–Praše–Breg 5,779 

25. LC 251043 Breg–Labore 3,698 

26. LC 280011 Ind. c. Naklo–Okroglo–Polica 532 

27. LC 326021 Preddvor– Sp. Bela–Kokrica 2,004 

28. LC 348091 Češnjiški most–Njivice 1,285 

29. LC 390131 Šenčur–Britof 1,350 

30. LC 390161 Visoko–Suha–Predoslje 2,016 

31. LC 401072 Sv. Duh–Žabnica 691 

32. LC 401381 Trata–Meja 1,467 

33. LC 494111 Selca–Topolje–Nemilje 1,910 

Skupaj 83,442 
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3.1.1. RAZVRSTITEV CEST PO PRIORITETI POSIPANJA IN PLUŽENJA 
 
a.) Ceste I. prioritete  
  
Na  cestah se stalno izvajajo dela za zagotavljanje njihove prevoznosti. Možna je začasna ustavitev 
prometa  do  dveh  ur, predvsem v času med  22. in 5. uro. Pri obilnem trajnem sneženju je v času 
pluženja in drugih del na cesti omogočeno stalno odvijanje prometa z uporabo verig. 
 
b.) Ceste II. prioritete 
 
Na cestah se izvajajo dela za zagotavljanje prevoznosti cest v času med 5. in 22. uro. Začasne ustavitve 
prometa so možne predvsem v času med 22. in 5. uro, ter v dela prostih dneh.  
Stalno odvijanje prometa je omogočeno z uporabo verig. 
 
c.) Ceste III. prioritete 
 
V III. prioriteto so vključene ceste, ki se plužijo dokler je to možno z normalnimi plužnimi sredstvi, nato 
se izvede zapora. Zapore cest so možne do dveh dni, oz. krajevnim prilikam ustrezno. Odvijanje prometa 
je omogočeno z uporabo verig. 
 
 

Ceste I. prioritete 

Potek ceste ali odseka 
Kranj–Besnica–Nemilje–Podlica 
Goriče–Trstenik–Bašelj 
Polica–Kokrica–Britof–Šenčur 
Tenetiše–Trstenik 
Tatinec–Kokrica 
Kranj–Britof 
Kranj–Čirče–Hrastje 
Labore–Podreča 

Ceste II. prioritete 
 

Stražišče–Pševo–Čepulje (Lavtarski vrh) 
Njivica–občinska meja 
Trstenik–Čadovlje–Žablje 
Suha–Predoslje 
Topolje–Nemilje 
Agromehanika–Hrastje 
Breg–Žabnica 

Ceste III. prioritete 
 

lokalna cesta L 3804 Javornik–Jošt (po stari 
kategorizaciji lokalna cesta L 3804, zdaj JP 685080) v 
dolžini 1,572 km  

 
 
Komunala Kranj vzdržuje ceste izven mestnih krajevnih skupnosti v skupni dolžini 168 km. 
 
Na območju Mestne občine Kranj so po kategorizaciji tudi republiške oz. državne ceste, ki jih po pogodbi 
vzdržuje Gorenjsko gradbena družba d.d. 
 
Ker so na določenih mestih državne ceste neposredno povezane z lokalnimi cestami ali javnimi potmi, 
te po dogovoru z Gorenjsko gradbeno družbo d.d. zaradi racionalnosti v zimskem času vzdržuje 
Gorenjska gradbena družba d.d. (Mlekarna–Hrastje, Kokrica–Bobovek–Tatinec, Tenetiše–Trstenik– 
Čadovlje). Za Gorenjsko gradbeno družbo d.d. pa v zimskem času Komunala Kranj vzdržuje odseke cest 
Britof–Šenčur (do Šenčurja), Sp. Bela–Žablje, Babni vrt–Bašelj. 
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3.2.   MESTNE CESTE, ULICE, PLOČNIKI, TRGI IN PARKIRIŠČA 
 
Prioriteto določata dva kriterija, in sicer frekvenca prometa in avtobusne linije. 
 
3.2.1. MESTNE CESTE IN ULICE 
 
V I. prioriteto je vključenih 36,60 km mestnih cest in ulic, v II. prioriteto 60 km, skupaj 96,60 km.  
       

Seznam cest in ulic 

I. 
prioriteta 

 

Glavni trg, Prešernova ulica, Maistrov trg, Gregorčičeva ulica, Zoisova ulica, 
Ljubljanska cesta 
Koroška cesta, Bleiweisova cesta, Stošičeva ulica 
 Cesta Staneta Žagarja v celotni dolžini do "rondoja", Oldhamska cesta 
 Cesta Staneta Žagarja v industrijsko trgovski coni Primskovo 
 Poštna ulica, Cesta 1. maja, trgovska cona Qulandija 
 Likozarjeva ulica–cesta A, cesta D, Cesta Talcev, Cesta Jake Platiše, trgovska cona 
TUŠ 
Savska cesta, Smledniška cesta, Zvezda 
Delavska cesta, Škofjeloška cesta 
 Savska Loka, Iskra, Planika, Drulovka, Kolodvorska 
 Gosposvetska ulica, Levstikova ulica 
 Cesta Kokrškega odreda, Kopališka ulica, Rupa, Kokrica 
 Slovenski trg, Stritarjeva ulica, Gregorčičeva ulica 
 Sejmišče, Vodopivčeva ulica 
 

II. 
prioriteta 

 

Likozarjeva ulica, Žanova ulica, Kajuhova ulica, Oprešnikova ulica, Ručigajeva cesta 
 Luznarjeva ulica, Tomšičeva ulica, Reševa ulica, Štirnova ulica 
 Cesta na Klanec, Skalca, Ulica Tatjane Odrove, Kurirska pot 
 Ulica Milene Korbarjeve, Krašnova ulica, Zadružna ulica, Kokrški breg 
 Jelenčeva ulica, Kovačičeva ulica, Tekstilna ulica, Mrakova ulica, Mencingerjeva ulica 
 Partizanska pot 
 Ulica Mladinskih brigad, Dražgoška ulica, Nazorjeva ulica, Komenskega ulica,  
Rotarjeva ulica 
Jurčičeva ulica, Mladinska ulica, Šorlijeva ulica, Bertoncljeva ulica 
 Krožna ulica, Ulica 1. avgusta, Ulica Staneta Rozmana, Gradnikova ulica 
 Zlato polje, Koroška cesta, Stara cesta, Struževo 
 Planina, Vrečkova, Gubčeva, Ulica Gorenjskega odreda, Gogalova ulica, Ulica Janeza 
Puharja 

Ulica Tončka Dežmana, Ulica Nikole Tesla 
 Staretova ulica, Čirče, Mlekarska ulica, Nadižarjeva ulica, Smledniška ulica,  
Gregoričeva ulica 

Grmičeva ulica, Trg Rivoli, Trg Prešernove brigade, Ulica Lojzeta Hrovata, Ulica Rudija 
Papeža 

Ulica Juleta Gabrovška 
 Stara cesta, Cesta Iva Slavca, Kokrški breg 
 Tominčeva ulica, Tavčarjeva ulica, Cankarjeva ulica, Reginčeva ulica 
 Jenkova ulica, Trubarjev trg 
 Kocjanova ulica, Bičkova ulica, Trojarjeva ulica, Tominčeva ulica, Finžgarjeva ulica 
 Šempetrska pot, Pot na Jošta, Krajevna pot, Strmov 
 Benedikova ulica, Ješetova ulica, Pševska ulica, Seljakovo naselje, Pante 
 Medetova ulica, Križnarjeva ulica, Nartnikova ulica, Žežkova ulica 
Puškarna, Bitnje trgovina, Laze 
 Orehek – Drulovka 
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3.2.2. PLOČNIKI IN PEŠPOTI 
 
Enako kot pri lokalnih in mestnih cestah je tudi odstranjevanje snega s pločnikov razvrščeno v 
prednostne razrede – prioritete. 
 
Pločnike v I. prioriteti plužimo sočasno s cestami, da zagotovimo prehodnost. Z odstranjevanjem snega 
pričnemo po zaključku pluženja cest s celotne površine pločnikov. V primerih večjega snega (nad 40 
cm) se ob cestišču čisti ena stran pločnika. 
 
Prehodnost pločnikov v II. prioriteti zagotovimo po prenehanju sneženja, ko so vozne površine za zimske 
razmere normalno prevozne. Sneg odrivamo na rob pločnika in cestišča. 
 
Z odstranjevanjem snega s pločnikov v III. prioriteti pričnemo 24 ur po prenehanju sneženja oz. takoj, 
ko je zagotovljena prehodnost na površinah iz I. in II. prioritete. 
 
a.) I. prioriteta (obsega skupno dolžino 17.430 metrov): 
 
Bleiweisova cesta, Koroška cesta, Ljubljanska cesta, Cesta Staneta Žagarja z industrijsko trgovsko cono, 
Oldhamska cesta, Kidričeva cesta, Likozarjeva cesta, Cesta 1. maja, Delavska cesta, Škofjeloška cesta 
in pripadajoče nekategorizirane javne površine. 
 
b.) II. prioriteta (obsega skupno dolžino 16.160 metrov): 
 
Zoisova ulica, Gosposvetska cesta, Ulica XXXI. divizije, Cesta Kokrškega odreda, Cesta Jaka Platiše, 
Delavski most, Cesta Talcev, obvoznica, Ljubljanska cesta in pripadajoče nekategorizirane javne 
površine. 
 
c.) III. prioriteta (obsega skupno dolžino 28.256 metrov): 
 
Orehek, Čirče, Rakovica, Iskra, Planika, Drulovka, Benedikova, Ješetova, kolesarska steza ob vzhodni 
obvoznici, Kokrica, Predoslje, Britof, Cesta na Rupo, Mlaka, Drulovka, Breg in pripadajoče 
nekategorizirane javne površine. 
 
 
3.2.3. PARKIRIŠČA 
 
Poleg cest, ulic in pločnikov čistimo tudi parkirišča (parkirne prostore z manipulacijskimi površinami in 
dostopi). Za odstranjevanje snega s parkirišč velja enako kot za pločnike v I. prioriteti, ker so ta 
parkirišča vitalnega pomena (skupaj površine 40.160 m²): 
 

- Sejmišče (površine 2.000 m²),                 
- Planina I. II. III. (površine 18.200 m²),                    
- Prešernov trg (gledališče) (površine 3.000 m²),        
- Glavni trg (površine 1.500 m²),                              
- Slovenski trg (površine 1.500 m²),                          
- Zdravstveni dom (površine 3.800 m²),                     
- ob cesti Staneta Žagarja (površine 1.460 m²),    
- ob cesti Jaka Platiše (površine 2.400 m²),  
- Ulica 1. avgusta, Gradnikova ulica (površine 2.600 m²),          
- Likozarjeva ulica (površine 1.300 m²), 
- Stara Sava (površine 2.400 m²). 
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3.2.4. ROČNO ODSTRANJEVANJE SNEGA 
 
Na območjih, kjer ni možno strojno odstranjevanje, opravimo ročni odmet snega, in sicer 
s stopnišč, mostov, avtobusnih postajališč, pločnikov na mostovih in podobno. 
 
Za ročno odstranjevanje snega s stopnišč velja enako kot za pločnike v I. prioriteti, pločniki na mostovih 
pa so v III. prioriteti. 
 
Sneg odstranjujemo ročno z naslednjih stopnišč in pločnikov na mostovih: 

- stopnišča: 
o Reginčeva ulica–Ljubljanska cesta, 
o Pot na Kolodvor–Ljubljanska cesta, 
o Stara cesta–Ljubljanska cesta, 
o Stražiška ulica–Ljubljanska cesta, 
o Gorenja Sava–podvoz Aquasava, 
o Ulica Tatjane Odrove–Smledniška cesta, 
o Mlekarska ulica–Delavski most 2x, 
o Orehek–Delavski most, 
o Orehek šola, 
o Stopnice Kalvarija, 
o Stopnišče pri Savskem mostu, 
o Stopnice Jelenov klanec–pri Grosu, 
o Zlato polje–Struževo, 
o Stara cesta–Obvoznica, 

- pločniki na mostovih: 
o Ljubljanska cesta–Iskra menza, 
o Gorenjesavska cesta–Aquasava,  
o Orehek–obvoznica vzhodna,  
o 2x Smledniška–vzhodna obvoznica,  
o most pri Poštni ulici,  
o most na Cesti Staneta Žagarja,  
o obvoznica z obema mostovoma. 

 
 
3.2.5. POSIPANJE OB POLEDICI 
 
Pri poledici, ki nastaja na celotnem področju mesta (dež na zmrznjeno podlago) in je ni mogoče sprotno 
odpraviti, se posipanje organizira po prioriteti. 
 
a.) I. prioriteta: 

- Ljubljanska cesta (Jelenov klanec)–Koroška cesta,  
- Bleiweisova cesta–Stošičeva ulica–Cesta Staneta Žagarja,  
- Gregorčičeva ulica–Slovenski trg–Stritarjeva ulica,  
- Maistrov trg–Prešernova ulica–Tavčarjeva ulica–Tomšičeva ulica,  
- Poštna ulica–Trubarjev trg,  
- Reginčeva ulica–Jenkova ulica,  
- Delavska cesta–Škofjeloška cesta,  
- Savska cesta (Čirški klanec)–Sejmišče–Vodopivčeva ulica,  
- Iskra–Planika–Drulovka,  
- Cesta 1. maja–Likozarjeva ulica– Cesta A, cesta D,  
- Zoisova ulica–Ulica 31. divizije,  
- Cesta Kokrškega odreda–Rupa–Kokrica; 

b.) II. prioriteta: 
- vse ostale ulice (v strnjenih naseljih Planina, Zlato polje, Šorlijevo naselje). 
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3.2.6. ODSTRANJEVANJE SNEGA IZ MESTA 
 
Zaradi ozkih ulic v mestu je potrebno odvažati sneg, in sicer s strojnim in ročnim nakladanjem. Odvoz 
snega se organizira ponoči, in sicer 24 ur po končanem sneženju. Če večje količine nespluženega snega 
ovirajo normalen potek prometa, se sneg odvaža tudi podnevi. 
 
Predlog ulic in trgov iz katerih se odvaža sneg po naročilu Mestne občine Kranj po končanem sneženju 
ter njihova okvirna površina: 

- Glavni trg (površine 1.500 m²),  
- prostor pred Prešernovim gledališčem (površine 3.000 m²), 
- Poštna ulica (površine 426 m²),  
- Cankarjeva ulica (površine 570 m²),  
- Prešernova ulica (površine 480 m²),  
- Maistrov trg (površine 492 m²),  
- Vodopivčeva ulica (površine 520 m²),  
- Gregorčičeva ulica (površine 320 m²),  
- Tavčarjeva ulica (površine 1.233 m²),  
- Reginčeva ulica (površine 244 m²),  
- Tomšičeva ulica (površine 1.356 m²), 
- Jenkova ulica (površine 171 m²),  
- Savski most (površine 1.264 m²),  
- most na Poštni ulici (površine 550 m²), 
- Delavski most (površine 1.890 m²), 
- Kokrški most na Cesti Staneta Žagarja (površine 350 m²),  
- Cesta 1.maja (površine 480 m²),  
- Cesta Staneta Žagarja (površine 450 m²),  
- Ljubljanska cesta (površine 670 m²),  
- obvoznica (most čez Savo in energetski kanal, površine 1.430 m²). 

 
Skupna površina je 17.392 m². Za lažjo predstavo podajamo primer: 

- Pri debelini 30 cm novozapadlega snega je snega na navedeni površini 5.218 m³. 
- Pri soljenju, pluženju, ročnem odmetavanju in deponiranju na kupe je upoštevan faktor 1:4, kar 

predstavlja 1.304 m³ snega, ki ga je potrebno odvažati v kanjon Kokre oz. v Savo. 
 
V primerih večjih količin zapadlega snega je sneg potrebno odvažati tudi z ostalih prometnejših 
pločnikov in križišč. To je čas izjemnih razmer, obseg del določi Mestna občina Kranj, dodatno se 
vključijo kooperanti. 
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4. SEZNAM ODGOVORNIH OSEB ZA ORGANIZACIJO IN POTEK ZIMSKE 
SLUŽBE ZA SEZONO 2018/2019 
 
 

Ime in priimek Mobilna številka Odgovoren za: 

Jure Kristan 041 362 224 organizacijo zimske službe 

Janez Lukan 041 649 461 operativno vodenje zimske službe, razpored vozil strojev 
in delavcev 

Milan Novak 041 785 130 delovodja, vodenje del 

Janez Sorčan 030 661 969 delovodja, vodenje del pri čiščenju snega v mestu 

   
 
 
5. ZAKLJUČEK 
 
Komunala Kranj je, poleg navedenega v načrtu zimske službe za sezono 2018/2019, v pripravljenosti in 
po potrebi tudi izvaja zimsko službo pred in po terminu, določenem za zimsko službo. Vzpostavljena je 
stalna koordinacija z Mestno občino Kranj (Uradom za gospodarstvo in gospodarske javne službe, 
Medobčinskim inšpektoratom Kranj), Centrom za obveščanje in Policijsko postajo Kranj. 
 
Aktivnosti zimske službe se prilagajajo meteorološkim napovedim državne hidrometeorološke službe. 
 
O akcijah zimske službe in o morebitnem sodelovanju občanov (umik vozil zaradi pluženja ipd.), 
Komunala Kranj obvešča preko medijev (RA Kranj).  

Vzpostavljeno je operativno usklajevanje, izvajanje zimske službe z izvajalcem vzdrževanja magistralnih 
in regionalnih cest. 
 
 
Pripravil:                                       
Janez Lukan                                         
vodja DE Vzdrževanje cest       

Marko Kocjančič 
                direktor 

 
Jure Kristan 

vodja Sektorja Mestne službe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


