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OBVESTILO ZA JAVNOST 

 
Navodila lastnikom gozdov in izvajalcem pri sečnji in spravilu lesa  

ob občinskih cestah 
 
Lastnike gozdov in izvajalce sečnje in spravila lesa naprošamo, da pri izvajanju del 
upoštevajo predpise iz področja varovanja cest.  
 
Za podiranje dreves, spravilo lesa ali druga dela v območju javne ceste, ki bi lahko 
ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega 
vzdrževanja, si je potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne ceste (Občina Muta), 
s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del. 
 
Zaradi zagotovitve varnega odvijanja prometa ste dolžni s ceste brez odlašanja 
odstraniti vse ostanke, ki nastanejo pri sečnji, spravilu in prevozu lesa, očistiti vozišče 
ter sanirati morebitne poškodbe ceste. Vsa dela ob cesti je potrebno predhodno 
zavarovati z ustrezno prometno signalizacijo. 
 
Les, ki je namenjen odvozu, je prepovedano skladiščiti ob občinski cesti. Pozivamo 
vas, da pri tem upoštevate zadosten odmik od ceste (najmanj 1m od roba bankine) 
ter s tem zagotovite nemoten in varen promet ostalim udeležencem v prometu. 
 
Za opravljanje navedenih del ob občinski cesti brez soglasja upravljavca javne ceste 
je predpisana globa v višini 2.000 eurov za posameznika ter 6.000 eurov za pravno 
osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, in 2.000 eurov za odgovorno osebo. 
 
Za odlaganje lesa na ali ob občinsko cesto, vlačenje hlodov po cesti in onesnaženje 
ceste je predpisana globa v višini 1.000 eurov za posameznika ter 4.000 eurov za 
pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, in 1.000 eurov za odgovorno osebo. 
 
Prav tako pozivamo vse lastnike obrežnih gozdov in zemljišč ob vodotokih, da 
odstranijo obstoječe deponije lesa in ne ustvarjajo novih (hlodovina, drva, veje,…) ali 
odlagajo kakršnekoli druge predmete, ki bi jih ob nalivih voda odnesla v vodotoke, 
kar bi posledično zmanjšalo njihovo pretočnost in povzročilo nevarne zajezitve. S tem 
ukrepom želimo preprečiti nastajanje dodatne škode na vodotokih in infrastrukturi v 
neposredni bližini oz. omejiti poplavno ogroženost. 
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