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OBVESTILO O ZIMSKEM VZDRŽEVANJU NEKATEGORIZIRANIH 
CEST NA OBMOČJU KS LOKA PRI ŽUSMU 

 
Spoštovani, 

 
približuje se zimski čas in s tem tudi izredne cestne razmere. Prav tako, kot v 
predhodni sezoni, bomo tudi v sezoni 2014/2015 izvajali zimsko vzdrževanje 
(pluženje in posipavanje) cest v naši KS. 
Izvajalo se bo po kategorizaciji cest: 
1) Javne poti in lokalne ceste – v pristojnosti Občine Šentjur.  
2) Nekategorizirane ceste – v pristojnosti KS Loka pri Žusmu. 
 
Da bo potekalo nemoteno izvajanje, Vas v imenu celotnega sveta KS Loka pri Žusmu 
pozivam in prosim, da poskrbite za obcestno  ter nad cestno ureditev, to je za 
odstranitev drevja oz. vejevja (po dogovoru z lastniki zemljišč oziroma gozdov) do 
višine 6 m, ki v času snežnih razmer ovirajo izvajanje zimske službe, predvsem na 
lokaciji JP 896750 Dobrina – Žusem - Volčja Jama, kjer poteka šolski prevoz s 
kombijem. 

Pluženje in posipavanje (samo na strmih lokacijah) se bo izvajalo na cestah in 
odsekih, ki vodijo do vaših domov, na možnih dostopih in obračališčih za izvajalca. 
 
Na neurejenih odsekih cest, se zimska služba ne bo izvajala ! Prav tako nam 
pisno podajte zahtevo, kje (lokacija) ne želite zimskega vzdrževanja.  
Hkrati vas obveščamo, da bomo zimsko službo izvajali v manjši meri kot 
prejšnje sezone, saj sredstva proračuna KS Loka pri Žusmu ne morejo več 
pokrivati takega nivoja izvajanja, kot v preteklih sezonah, ki je bilo izstopajoče 
v celotni občini. 
Zato vas prosimo in pozivamo, da uporabo cest prilagodite vremenskim 
razmeram in stanju cest.   
 

Za dodatna vprašanja, pojasnila ter pohvale in pritožbe so Vam na voljo vaši izvoljeni 
člani vaških skupnosti  in naš urad v Loki pri Žusmu. 
 
S spoštovanjem!    

            Predsednik sveta KS Loka pri Žusmu 
      Srečko Krajnčan l.r. 

Poslano: 
- vsa gospodinjstva v KS Loka pri Žusmu 
 
V vednost: 
- Občina Šentjur, Oddelek za gospodarske dejavnosti  

mailto:ksloka@siol.net

