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Zimska služba je dejavnost, ki skrbi za prevoznost občinskih cest ob sneženju in poledici, ter za prehodnost javnih površin. V 
zimskem obdobju, ki traja od 15. novembra do 15. marca, se ceste vzdržujejo v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in Programom zimske službe. V občini Gorje je za zimsko vzdrževanje 
občinskih cest in javnih površin zadolženo podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. s svojimi delavci in podizvajalci. V občini Bled pa sta 
za zimsko vzdrževanje občinskih cest, javnih površin in parkirišč zadolženi podjetji Gradbeništvo Prestor, d.o.o. ter Infrastruktura 
Bled d.o.o. s svojimi delavci in podizvajalci. 
 

Zimska služba zajema sledeče dejavnosti: 

 Postavitev, pospravljanje in vzdrževanje snežnih kolov 

 Kontrolni pregledi cestišča 

 Strojno pluženje cest in pločnikov 

 Posipanje cest, pločnikov in stopnišč proti poledici 

 Ročno čiščenje stopnišč, parkirišč, prehodov, mostov ter čiščenje 
cestnih požiralnikov 

 Odvoz snega iz javnih površin po prenehanju sneženja 

 Priprava, pospravilo in čiščenje deponij 

 Priprava, čiščenje, remont in konzerviranje zimske mehanizacije 
Glede na obseg del in intenziteto rednega vzdrževanja za zagotovitev 
prevoznosti cest v zimskem času so posamezne ceste, površine ali 
cestni odseki razvrščeni v prednostne razrede, glede na kategorijo, 
gostoto in strukturo prometa ter krajevne potrebe. 
 

Prioritete pluženja in posipanja: 

 Glavne prometnice, povezave med naselji, poti do dializnih bolnikov, 

 Stranske poti po večjih naseljih, stopnišča, pločniki in poti do trgovin, šol in vrtcev, poti do težjih invalidov, 

 Poti do manjših zaselkov (do treh hiš), parkirišča, parki ter sprehajalne poti, 

 Parkirišča pri pokopališčih ter pokopališča, odvoz snega iz javnih površin, čiščenje EKO otokov, kolesarske poti.  
Posipanje se prične ob verjetnosti nastanka poledice ali pričetku sneženja, ko se sneg začne oprijemati cestišča. Pluženje se 
prične ob 10 cm snega na cestišču za glavne prometnice, vse druge stranske ceste in parkirišča pa po 15 cm snega. Kontrolni 
pregledi cestišča se vršijo dnevno ob verjetnosti nastanka poledice. 

 

Za morebitne dodatne informacije v zvezi izvajanjem zimske službe nas lahko kontaktirate 
na vzdrzevanje.bled@prestor.si ali info@ibled.si, v urgentnih primerih pa tudi na: 
 

BLED: 

 občinske ceste 051 665 091 

 utrjene javne površine, pločniki, parkirišča 051 204 479 
 

GORJE:  

 občinske ceste 04 5780 532, 031 656 372 
 

 
 

Dolžnosti občanov v času zimskih razmer: 

 Lastniki parcel, na katerih sadno in okrasno drevje posega v zračni prostor ceste oz. telo pločnika, so dolžni drevje ustrezno 
obrezati. V kolikor omenjenega dela lastniki ne bodo opravili, bodo prejeli odločbo občinskega redarja. 

 V času pluženja in posipanja naj lastniki vozil svojih vozil ne puščajo na površinah, na katerih onemogočajo izvajanje pluženja 
oz. posipanja. 

 Lastniki objektov snega iz svojih zemljišč ne smejo odmetavati oz. odlagati na javne površine.  
 Lastniki vozil, ki perejo vozila v bližini cest, naj tega v zimskem času ne počnejo, saj voda, ki odteka na cesto lahko povzroči 

poledico. 

 Lastniki objektov so dolžni odstranjevati sneg in ledene sveče, ki visijo s streh in žlebov ter ogrožajo mimoidoče. 

 Lastniki, uporabniki ali upravljavci objektov, kjer nastajajo mešani komunalni odpadki in ločene frakcije, morajo izvajalcu javne 
službe zagotoviti dostop do prevzemnega mesta tudi v zimskem času tako, da zagotovijo redno odstranjevanje snega ob 
zabojnikih ter na njihovih pokrovih. 
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Novoletni prazniki imajo močno socialno noto, saj imamo več časa za druženje. Povezovanje v prijetnem 
vzdušju nam omogoči, da se spoznamo drugače, kot se v vsakodnevnem delovnem vzdušju, ki mu 
vladajo skrbi in hitenje. Prazniki so priložnost, da se s sorodniki in prijatelji tesneje povežemo. V zadnjih 
letih je bilo zaradi obilo tehnologije živo druženje še posebej zaželeno, saj le to omogoča pretakanja žive 
energije med ljudmi.  
 

Kot vse kaže bodo tudi letošnji prazniki drugačni. Druženja in praznovanja z vsemi, ki jih imamo radi, ne 
bodo vedno mogoči in manj bo socialnih živih stikov. Tokrat nam bo tehnologija, ki nas v večini primerov 
oddaljuje, omogočala vsaj malo tega. A ker smo po dolgih letih prvič spodbujeni k manj nakupovanja, si 
lahko pričaramo praznike drugače. 
 

V dolgih zimskih večerih ne pozabite na zaprašene albume in digitalne fotografije, ki jih že dolgo niste 
pogledali; ob pregledovanju zaživijo spomini. Za prijatelje lahko naredimo jim pošljemo fotografije, ki so 
zaznamovale naše prijateljstvo. 
 

Decembra si vzemimo več časa za novoletne voščilnice. Izdelamo jih lahko sami in uporabimo svojo 
ustvarjalnost in materiale, ki jih imamo doma, npr. lani prejete voščilnice ali papir za zavijanje daril. Nato 
poleg dobrih želja napišimo kako preživljamo te dni, kaj nas skrbi in česa se veselimo ter spodbudne 
misli. Praznike si lahko pričaramo tudi z vonjem in okusom. Skuhajmo in specimo dobrote po receptih 
naših babic in spomini prijetnih praznovanj bodo preplavili naše stanovanje. Okus pa nas bo ponesel v 
preteklost, obudil prijetne občutke in nam pomagal najti svetlo stan življenja. 
 

Okrasite si stanovanje in povabite praznično vzdušje k sebi domov. Ne kupite nove plastične jelke. Prav 
tako vam ni treba posekati drevesa. Lahko kupite smreko v loncu in jo po praznikih posadite v naravo. 
Tako boste ohranjali naš planet zelen. Okraske za zelenje in dom izdelajte doma in imeli boste res 
unikatno okrašeno stanovanje. Dom lahko okrasite s pušpanom ali kakim drugim okrasnim grmičevjem, 
ki ga imate med letom zunaj v loncu ali raste prosto. Okrasite pa lahko tudi grmovnico, ki jo imate pred 
vhodom ali na trati.  
 

Naj neuporabna darila ne končajo kot odpadki, zato vas tudi letos spomnimo na še nekaj Zero-waste 
daril. Najprej vas vabimo v centre ponovne uporabe, kjer lahko izdelkom z nekoliko domišljije podarite 
novo življenje. Namesto klasičnih daril lahko kupite vstopnice za kino, gledališče, opero, balet, koncert, 
galerijo, muzej, športne prireditve ali sobe pobega... Na ta način boste skupaj z bližnjimi ustvarjali lepe 
spomine. Prav tako lahko poklonite naročnino na ponudnike pretočne glasbe ali videa na zahtevo in 
omogočite prijateljem veliko zabave kar pri njih doma. Z novoletnimi zaobljubami želimo spremeniti naše 
navade v prihodnjem letu. To lahko naredimo tudi s tem, da se naučimo česa novega. Spodbuda je lahko 
tudi darilo v obliki tečaja tujega jezika, računalništva, tipkanja, kuhanja in različnih ročnih spretnosti. 
 

Možnosti je res veliko. Pomembno je ne obupati. Ravno božični prazniki so prazniki upanja in rojstva 
novih začetkov. Letos imamo čudovito priložnost, da z res iskrenim srcem in čistimi nameni drug 
drugemu podarimo optimizem, upanje in radost. Naj vas navdihnejo tudi te besede: 

 
Noben dan ni enak drugemu 

in vsako jutro ima svoj posebni čudež, 
svoj čarobni trenutek,  

v katerem ponikajo stara stvarstva 
in se rojevajo nove zvezde. 

P. Coelho 


