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Večje investicije za naslednja leta so zajete v Načrtu razvojnih programov (NRP) od leta 2018 do 
leta 2021 in jih sprejeme Občinski svet skupaj s proračunom za tekoče leto in je njegov sestavni 
del. Te investicije in večja vzdrževalna dela so tudi predmet programa za občinske ceste v Občini 
Žirovnica in so s proračunom za 2018 vnesene v NRP. 
 
V naslednjih letih se občina pripravlja na izvedbo naslednjih investicij: 

- prva in glavna naloga občine na področju cest je še vedno izvedba II. faze pločnika ob 
regionalni cesti od Zabreznice do Breznice, ki bo zagotavljal večjo varnost za pešce, še 
zlasti, ker je na izvedbo vezana tudi postavitev nove, bolj urejene javne razsvetljave (NRP). 
V tem delu je predvidena manjša deviacije ceste zaradi odmika od pokopališča in cerkve, z 
ureditvijo dodatnih parkirnih prostorov pred pokopališčem in krožiščem pred vežicami. 
Država, to je Direkcija RS za infrastrukturo (naprej DRSI) je v letu 2017 naročila izdelavo 
PGD in PZI dokumentacije za pločnik. V letu 2018 je predvidena pridobitev gradbenega 
dovoljenja in pričetek izgradnje. Ker DRSI Občine Žirovnica še ni obvestila, na kakšen način 
namerava naprej pridobivati manjkajoča zemljišča in kakšna bo delitev sredstev med 
državo in občino, so v letih 2018 in 2019 na proračunu rezervirana sredstva za nadaljnje 
odkupe zemljišč in izvedbo, ki so ocenjena na podlagi stroškov I. faze gradnje; 

- v letu 2018 se bo nadaljevala rekonstrukcija ceste skozi Breg in izgradnja pločnika med 
naseljema Breg in Moste. Obe investiciji sta bili ob gradnji kanalizacije pričeti v letu 2017; 

- v letu 2017 je Občina Žirovnica pričela s pripravo Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za obvoznico Vrba; v letu 2018 bo nadaljevala z odkupi zemljišč in s pridobivanjem 
PGD, PZI projektov, v letu 2019 predvideva pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek 
gradnje ter v letu 2020 zaključek in otvoritev obvoznice; 

- DRSI je v letu 2017 naročila izdelavo PGD projekta za daljinsko kolesarsko pot in bo 
poskrbela tudi za izgradnjo v naslednjih letih, zato v letu 2018 namenjamo za to investicijo 
samo nekaj sredstev za manjšo dokumentacijo in objave, ki bi jih DRSI eventualno želela 
od Občine Žirovnica; 

- v letu 2020, 2021 bo Občina pričela z izdelavo projektov za občinske kolesarske poti;  
- v letu 2018 je predvidena pridobitev idejnega projekta za nov most v Piškovci, nadalje v 

letih 2019 in 2020 še PGD in PZI projektov in izgradnja; 
- v leto 2019 je prestavljena sanacija kamnitega opornega zidu pod bivšo regionalno, sedaj 

lokalno cesto v Mostah, na desnem bregu Završnice, ki je v slabem stanju (PZI projekti so 
izdelani), potrebno bo sanirati tudi manjši oporni zid pred cestnim mostom na desni strani 
(gledano iz smeri Žirovnice proti Ajdni) in obnoviti protikorozijsko zaščito jeklenih nosilcev 
mostu; 

- v letu 2017 so bili izdelani PGD, PZI projekti za nadaljevanje dostopne ceste (650077) do 
občinskih zemljišč na Selu, v letu 2018 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja in 
izgradnja te ceste s komunalno infrastrukturo; 

- v letu 2018 je predviden odkup zemljišča in priprava dokumentacije (PGD,PZI) v letu 2019 
pridobitev gradbenega dovoljenja in gradnja parkirišča za potrebe pokopališča na Rodinah; 

- v letih 2018 in 2020 načrtuje Občina še asfaltiranje odseka občinske ceste od odcepa za 
bar Zavrh do zadnjih stanovanjskih hiš v dolini Završnice ter asfaltiranje na novo zgrajene 
in pridobljene ceste v Smokuču; 

- v letu 2018 se bo izvedla še sanacija in razširitev še drugega, manjšega propusta pod 
občinsko cesto v smeri Rodine-Hraše, v neposredni bližini »cesarske ceste«. 
 

Na podlagi zgoraj omenjenih investicij je še potrebno v naslednjih letih pridobiti naslednjo 
dokumentacijo: 

- za obvoznico Vrba (OPPN, PGD, PZI), 
- za kolesarske poti (IDP, PGD, PZI), 
- za parkirišče na Rodinah (PGD, PZI) 
- za most v Piškovcih (IDP, PGD, PZI) 

 
V letu 2018 do 2021 se bodo poleg rednih, izvajala še potrebna večja vzdrževalna dela: 



- preplastitev celotnih cest v tistih naseljih, kjer se bo še izvajala kanalizacija (Breg,  del 
Most ), 

- izboljševanje odvodnjavanja cest. 
 
 
Še naprej se bodo v vseh naslednjih letih urejala tudi dejanska stanja oz. poteki lokalnih cest in 
javnih poti s katastrskim stanjem. Dejanski poteki in širina cest po veljavnem katastru odstopajo 
od dejanskega stanja. To je razlog, da je potrebno večino cest ponovno izmeriti, vrisati nove 
izmere v kataster in zemljiškoknjižno urediti. Na primer: v letu 2007 je bila izmera narejena za 
cesto skozi Doslovče, v letu 2009 pa urejeno zemljiško knjižno stanje; v letu 2009 je bil izmerjen 
najbolj sporen potek ceste skozi Smokuč, v 2012 je bilo urejeno zemljiško knjižno stanje, v letih 
2012 do 2017 se je odmerilo in zemljiško knjižno urejalo ceste v Zabreznici, na Selu, Bregu, itd.  
 
 



INVESTICIJA                                      /                                                        OPISI PO LETIH 

 LETO  2018 LETO  2019 LETO  2020 LETO  2021 

II.FAZA GRADNJE PLOČNIKA 
(ZABREZNICA-BREZNICA) 

odkupi zemljišč, pričetek 
gradnje 

nadaljevanje in zaključek 
gradnje 

  

OBVOZNICA VRBA izdelava OPPN, odkupi 
zemljišč, PGD, PZI projekti 

gradbeno dovoljenje, 
pričetek gradnje  

nadaljevanje in zaključek 
gradnje 

 

DALJINSKA KOLESARSKA POT manjša dokumentacija, objave    

MOST V PIŠKOVCI IDP PGD, PZI, gradbeno 
dovoljenje 

izgradnja   

REKONSTRUKCIJA CESTE IN PLOČNIK BREG-MOSTE odkupi zemljišč, zaključek 
gradnje 

   

PARKIRIŠČE RODINE odkup zemljišč, PGD, PZI gradbeno dovoljenje, 
izgradnja 

  

OBČINSKE KOLESARSKE POTI   idejni projekti PGD,PZI 

SANACIJA KAMNITEGA ZIDU V MOSTAH  sanacija   

DOGRADITEV CESTE JP 650077 NA SELU pridobitev gradbenega 
dovoljenja, izgradnja 

   

ASFALTIRANJE OBČINSKIH CEST  asfaltiranje odseka v dolini 
Završnice 

 asfaltiranje ceste v Smokuču  

PROPUST POD CESTO RODINE-HRAŠE izvedba sanacije    

 
INVESTICIJA                                      /                                                    STROŠKI PO LETIH 
 LETO  2018 LETO  2019 LETO  2020 LETO  2021 

II.FAZA GRADNJE PLOČNIKA 
(ZABREZNICA-BREZNICA) 

283.768 249.600   

OBVOZNICA VRBA 55.000 687.021 386.024  

DALJINSKA KOLESARSKA POT 3.000    

MOST V PIŠKOVCI 10.000 40.000 249.800 (60% 
sofinanciranja) 

 

PLOČNIK BREG-MOSTE 161.303    

PARKIRIŠČE RODINE 100.000 120.000   
OBČINSKE KOLESARSKE POTI   15.000 30.000 
SANACIJA KAMNITEGA ZIDU V MOSTAH  236.200   

DOGRADITEV CESTE JP 650077 NA SELU 62.200    

ASFALTIRANJE OBČINSKIH CEST 30.000  še ni ocene stroškov  

PROPUST POD CESTO RODINE-HRAŠE 40.000    

 


