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Izvedba zimske službe Krajevne skupnosti Šempeter 2020/2021 

                      

Izvedba Zimske službe v KS Šempeter bo tudi letos potekalo v enakih pogojih in kriterijih s 

strani koncesionarja VOC za OŽ in Pogodbenih izvajalcev za KS Šempeter. 

Izvajalec zimske službe VOC 

Ceste so glede na kategorizacijo Lokalnih cest in Javnih poti v upravljanju koncesionarja VOC 

s strani OŽ s pluženjem in posipanjem le teh. Po potrjenem izvedbenem programu za leto 

2020/2021, ki ga lahko podrobneje pogledate tudi na spletni strani KS Šempeter, so ceste 

navedene glede na kategorizacijo z izvajalcem zimske službe in kontakti. Napisani so kriteriji 

glede pričetka pluženja in posipanja ( višine snega 10 – 15 cm) in trajanje zimske službe. Prav 

tako je naveden način obveščanja. 

Izvajalci zimske službe za KS Šempeter (Hrovat, Cokan, Vasle) 

V pristojnosti KS Šempeter je izvedba zimske službe na NKTG cestah in parkiriščih v lasti 

OŽ oz. JD (šola, vrtec, pokopališče, Petrov trg, Jama Pekel). 

Področja, ki jih pokrivajo naši pogodbeni izvajalci so razdeljena in sicer: 

 g. Hrovat pokriva celoten Šempeter ter Sp. In Zg. Roje 

 g. Cokan poriva Kale, Grče in del Zaloga do črpališča vode ob Trnavi 

 g. Vasle pokriva Grče (Jajški mlin) iz smeri Polzele ter Zalog (Čebelarski dom) iz 

smeri Polzela 

 letos nam je uspelo zagotoviti še izvedbo zimske službe v Zalogu (Tepenke in smer 

Benetek) s strani VOC – Korošec. 

Izvajalec zimske službe JKP enota UJP (Pungartnik) 

V pristojnosti JKP je čiščenje AP in pločnikov ter prehodov za pešce. 

Ker gre za iste izvajalce zimske službe VOC-a in KS Šempeter, se izvedba prične glede na 

kategorizacijo  cest, zato prihaja do časovnih razlik glede izvedbe pluženja in posipanja. Zato 

nastane problem z napluženim snegom pri uvozih, do izraza pa prihaja tudi problematika naših 

ozkih cest in nameščanje ograj ob rob parcele.  

Vsled tega  in trenutne težke zdravstvene situacije,  prosimo za strpnost do izvajalcev zimske 

službe z zavedanjem, da je sneg last vseh nas in njegove minljivosti. 

KS Šempeter za izvedbo zimske službe na NKTG cestah in parkiriščih nima 24 urnega 

dežurstva, lahko pa nam dotično težavo sporočite na spletno stran. 

Predsednica KS Šempeter, Zdenka Jan 


