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 POROČILO O IZVEDENIH IN PLANIRANIH DELIH V OBČINI              TOČKA:   2                         

 

    

AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE 
DO DECEMBRA oz. 21.  redne seje Občinskega 
sveta občine Dobrepolje 
 

Realizirane aktivnosti Predvidene aktivnosti 

PROTIPOPLAVNA UREDITEV NASELJA 
KOMPOLJE 

- Predstavitev primerjave najprimernejših variant protipoplavnih 
ukrepov naselja Kompolje na OS Občine Dobrepolje: varianta z 
ukrepi skozi vas, varianta s tunelom pod »Frjačami« ter varianta 
skozi »Loge« 

- Predstavitev rezultatov projektne naloge za izdelavo projektne 
dokumentacije – IDZ, za izvedbo protipoplavnih ukrepov naselja 
Kompolje s širšo okolico Vaškim odborom naselja Zagorica,  
Bruhanja vas, Podgora, Podgorica, Kompolje ter vsem VO 
območja Strug - razlivanje poplavne vode v »Loge« v povezavi z  
delno ureditvijo struge na Z delu naselja Kompolje (I. varianta/ 
del) 

- Podrobnejša predstavitev rešitve reševanja poplavne ogroženosti 
naselja Kompolj z razlivanjem poplavnih voda v »Loge« občanom 
naselja Zagorica, Bruhanja vas in Kompolj dne 6.4.2017 

- Namestitev piezometrskih vrtin za obdobje enega hidrološkega 
leta za namen spremljanja/ merjenja nivoja podtalne vode na 
lokacijah v neposredni bližini naselij Zagorica, Bruhanja vas in 
Kompolje 

- Izvedba razkopov na treh lokacijah in nalivni poskusi razkopov in 
dveh vrtač 

- Dokončanje hidrogeološkega poročila 
 

- Predstavitev rezultatov hidrogeoloških raziskav na 
območju zadrževalnika »Logi« 

- Po pripravi dokumentacije za cesto proti »Kanculcu« 
dokončanje strokovne podlage 
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IP »OSKRBA S PITNO VODO SUHE KRAJINE …« - Investicijska dela na vodovodnem omrežju: 

1. Nižinska cona primarni vod Vrbovec – Rapljevo – Pri Cerkvi 

Struge – VH Lipa (izvedeno je 7.600,00 m vodovodnega omrežja), 

2. Nižinska cona primarni vod VH Lipa – Četež pri Strugah – 

Kompolje – VH Videm  

2.1. Povratno oskrbovalni vod VH Videm – Kompolje (dela so 

zaključena); 

2.2. Primarni vod odsek VH Lipa – Četež pri Strugah – Kompolje- VH 

Videm (izvedba trase vodovoda, priprava državne ceste za 

asfaltiranje, zamenjava zgornjega ustroja cestišča, ter asfaltiranje 

cestišča, izvedba bankin, humuziranje, izvedba brežin) – (izvedeno je 

4.193,02 m vodovodnega omrežja). 

- Nadaljevanje del na vodovodnem omrežju na odseku Pri 
Cerkvi-VH (vodohran) Lipa in na odseku VH Lipa – Četež pri 
Strugah – Kompolje- VH Videm.  

- Priprava dokumentacije (projektne naloge-pripravlja DRSI) 
za sočasno izgradnjo pločnika in rekonstrukcijo križišča pri 
Cerkvi v Strugah. 

 

 

Predviden terminski plan: januar 2013-december 2018 

AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE 
DO DECEMBRA oz. 21.  redne seje Občinskega 
sveta občine Dobrepolje 
 

Realizirane aktivnosti Predvidene aktivnosti 

KANALIZACIJA IN ČN PONIKVE - Dogovori o nakupu ČN Ponikve z najemom oz. ureditvijo ČN z MDDSZ 
se nadaljujejo. 

- Investicija je zaključena, kanalizacijsko omrežje in mobilna čistilna 
naprava delujejo po predvidevanjih. 

- Nadaljevanje izdaje odločb o odmeri komunalnega 
prispevka in izdaje sklepov za obročno odplačilo ter 
nadaljevanje priključevanja uporabnikov na kanalizacijsko 
omrežje. 

Predviden terminski plan: september 2013-september 2018.  

UREDITEV VAŠKEGA JEDRA PRI CERKVI 
STRUGE 

- Dogovor o odkupu zemljišča na katerem leži pokopališče v Strugah.  
- Pridobitve soglasij solastnikov sosednjega zemljišča za 

obnovitvena dela oz. odkup se bodo nadaljevala po 
izvedenem dediščinskem postopku oz. po določitvi znanih 
dedičev na sodišču. 

 
Predviden terminski plan: do marec 2018. 

ČN ZDENSKA VAS IN KANALIZACIJA ZDENSKA 
VAS 

- Investicijska dela so zaključena, sprejet je bil program opremljanja za 
območje opremljenosti z javno kanalizacijo Zdenska vas. 

- Večina odločb o odmeri komunalnega prispevka je izdanih. 

- Izdaja preostalih odločb, odločb druge stopnje in izdaja 
sklepov za obročno odplačilo ter nadaljevanje 
priključevanja uporabnikov na kanalizacijsko omrežje. 

 
Predviden terminski plan: december 2016 – julij 2018 
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AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE 
DO DECEMBRA oz. 21.  redne seje Občinskega 
sveta občine Dobrepolje 
 

Realizirane aktivnosti Predvidene aktivnosti 

CERO ŠPAJA DOLINA - INVESTICIJE - Izvedba del posameznih predvidenih faz v skladu s terminskim 
planom v skladu s podpisanimi pogodbami kot npr. ureditev 
betonskih pregrad, izvedba sistema recirkulacije, drenažnega sloja, 
ureditev vrtine, dvigovanje obstoječih plinjakov itd. 

- Nadaljevanje nujnih investicij, ki potekajo več let kot: 
izvedba drenažnega sloja, dvigovanje obstoječih plinjakov, 
postavitev plinskih cevovodov itd. 

Predviden terminski plan: junij 2017 - januar 2018. 

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 

 

- Izvajanje rednih vzdrževalnih del na večini kategoriziranih cest v 
skladu z Izvedbenim programom rednega letnega vzdrževanja cest za 
leto 2016/2017, JKP Grosuplje, d.o.o., Grosuplje, november 2016 -  na 
naslednjih celotnih dolžinah cest oz. na posameznih odsekih: 
- nasipanje makadamskih vozišč in profiliranje vozišč: JP 565321 

Videm (HŠ 4A - HŠ 29) in druge; 
- krpanje udarnih jam: LC 065101 Pri Cerkvi - Mala gora; LC 

065091-Pri Cerkvi – Rapljevo; LC 111161 Male Lipljene – Ponikve; 
LC 454111-Velike Lašče – Ponikve;  

- čiščenje muld in bankin: LC 065061 Četež – Smrekovec; 565081 
Vodice (647 – znamenje); LC 065031 Videm - Zdenska vas; 

- postavitev cestnih zapor: JP 565611 Četež – Tržič; JP 565641 
Potiskavec (565610-648); JP 565651 565610 – 648; LC 065081 
Podtabor - Zajčji log in druge; 

- zamenjava in postavitev prometne signalizacije: LC 065031-
Videm - Zdenska vas; JP 565421-Podgorica (HŠ16-065050); 

- obžagovanje vejevja in košnja: JP 565321 Videm (HŠ 4A - HŠ 29); 
065012 Zdenska vas-Ivančna Gorica; 565081 Vodice (647 – 
znamenje); JP 565401-Videm (065030 - 565390); JP 565591 Četež 
(gas.shr.-Vidrih); JP 565181 Predstruge (647-HŠ 22b); LC 111161 
Male Lipljene – Ponikve; LC 454111-Velike Lašče – Ponikve; JP 
565531 Kompolje (Jaklevi-Germ); JP 565561 Kompolje(Ulčar-
Konculc); JP 565161 Predstruge(HŠ16-565190); LC 065041 Videm 
- Podpeška jama; LC 138391 Mali Korinj – Videm; LC 065061 Četež 
– Smrekovec; LC 065031 Videm - Zdenska vas in ostalih LC in JP;  

- nasipanje bankin: LC 065051 Podgorica – Kompolje; LC 
138391Mali Korinj – Videm; 565391 Videm (065030 – 138390); LC 
065031 Videm - Zdenska vas; 065012 Zdenska vas-Ivančna Gorica; 

- Izvedba večjih vzdrževalnih del za odpravo posledic 
poškodb na voziščih v skladu z določili zakona o cestah,  
pravilnika   o   vrstah   vzdrževalnih   del   na   javnih   cestah   
in   nivoju   rednega  vzdrževanja javnih cest ter izvedbenim 
programom rednega letnega vzdrževanja cest na območju 
Občine Dobrepolje v letu 2017 ter prioriteto del, ki jo določi 
pregledniška služba izvajalca vzdrževanja cest ob rednem 
mesečnem pregledu občinskih cest ter v skladu z 
odločbami in odredbami inšpektorja MIR, policije in nalogu 
župana. 
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- sanacija vdora vozišča: JP 565351 Videm (HŠ 31D - HŠ 6); JP 
565302-Podpeč (HŠ 28-jama);  

- čiščenje in pometanje vozišča: 065012 Zdenska vas-Ivančna 
Gorica; LC 065061 Četež – Smrekovec; LC 065081 Podtabor - Zajčji 
log; JP 565711 Paška kapelica – Nose; JP 565261-Zdenska vas; LC 
065041 Videm - Podpeška jama; 565081 Vodice;  

 
 
 
 
 

Predviden terminski plan: marec 2017 – januar 2018 

 

AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE 
DO DECEMBRA oz. 21.  redne seje Občinskega 
sveta občine Dobrepolje 
 

Realizirane aktivnosti Predvidene aktivnosti 

ČN BRUHANJA VAS - Pripravljen je PGD Komunalna čistilna naprava (KČN) Bruhanja vas. 
- Izveden je bil usklajevalni sestanek na ZVN in ARS-u glede zahtevanih 

izpustov KČN. 

 

- Izdelava ostale in dopolnitev pripravljene projektne 
dokumentacije ter pridobitev okoljevarstvenega 
dovoljenja in gradbenega dovoljenja za KČN. 

- Dopolnitev dokumentacije za izvedbo  razbremenilnika in 
zadrževalnega bazena za KČN. 

 
Predviden terminski plan: marec 2016 - december 2019 

IZGRADNJA GOZDNIH CEST - Pripravljen je Elaborat ničelnic za gradnjo gozdne ceste Planina-
Jermanov hrib in izdelana projektna dokumentacija (izvedbeni načrt) 
za gozdno cesto »Planina-Jermanov hrib«. 

- Izvedena je bila gozdna cesta vključno s spodnjim ustrojem dolžine 
1,955 km. 

 

- Iz namenskih sredstev nadomestila za upravljanje državnih 
gozdov (delno bodo navedeno ureditev sofinancirali tudi 
lastniki gozdov ob njej) se v letu 2018 izvede še zgornji 
ustroj ceste  in potrebno odvodnjavanje. 

 

Predviden terminski plan: marec 2016 - december 2018 
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OBNOVA KANALIZACIJSKEGA  OMREŽJA 
PREDSTRUGE-VIDEM-BRUHANJA VAS 

- Opravljen je bil terenski monitoring celotne kanalizacije od Vidma do 
Bruhanje vasi in posodobljen kataster kanalizacijskega omrežja. 

- Priprava elaborata obnov in posodobitve kanalizacijskega 
omrežja z okvirnimi stroški. 

- Obnova  dela kanalizacijskega omrežja pri izvedbi ureditve 
priključka LC Videm-Zdenska vas. 
 

Predviden terminski plan: februar 2017 - december 2019 

KANALIZACIJA MALA VAS - Novelacija projektne dokumentacije (PGD). 
- Pridobitev gradbenega dovoljenja. 

 

Predviden terminski plan: oktober 2016 – maj 2018 

 

AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE 
DO DECEMBRA oz. 21.  redne seje Občinskega 
sveta občine Dobrepolje 

 

Realizirane aktivnosti Predvidene aktivnosti 

KANALIZACIJA KOMPOLJE - Priprava elaborata primerjave različnih možnosti ureditve javnega 
omrežja za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter na osnovi 
rezultatov priprava projektne dokumentacije, vključno z vsemi 
predpisanimi soglasji. 

- Pridobitev predpisanih soglasij in druge dokumentacije. 
 
 

Predviden terminski plan: november 2016 - marec 2018 

UREDITEV PRIKLJUČKOV LC NA DRŽAVNI CESTI - Pripravljeni in obravnavani na DRSI sta bili projektni nalogi za 
rekonstrukcijo priključkov: LC 065030 Videm- Mala vas-Zdenska vas 
na državno cesto R3 647/1368 in   JP 565481, Bruhanja vas (065050-
648) na državno cesto R3 648/2912 

- Soglasji DRSI za navedena priključka je občina prejela, izbran je bil 
izvajalec in začela so se dela pri ureditvi priključka LC Videm- Mala vas-
Zdenska vas na državno cesto R3 647/1368 in pripravljalna dela pri 
ureditvi priključka JP Bruhanja vas (065050-648) na državno cesto R3 
648/2912. 

- Nadaljevanje obnovitvenih del na navedenih priključkih. 
 

 

 

 

 

 

Predviden terminski plan:  junij 2016 – junij 2018 



6 
 

 
PRESTAVITEV TRAFO POSTAJE IN 
REKONSTRUKCIJA VOŽIŠČA V VASI CESTA 

- Soglasje za novo lokacijo postavitve trafo postaje 
- Izvedba TK kanalizacije in jaškov 
- Zemljiškoknjižna ureditev med LC in Strnad Antonom ter Mohar Nado 

skladno s projektom 
- Pridobljene in overjene služnosti za pokablitev 20 kV daljnovoda  
- Izdelan projekt prestavitve trafo postaje 
- izbira izvajalca 
- Izdelava hidrološke študije za postavitev trafo postaje v 
       centru vasi Cesta 
-      pridobivanje vodnega soglasja od Arsa 

 

- pridobitev gradbenega dovoljenja (Elektro Kočevje) 
- vloga na UE Grosuplje, dopolnitev vloge 
- Pričetek izvajanja odvodnjavanja in opornega zidu 

 
Predviden terminski plan: september 2017 - maj 2018 

 
OPTIČNO OMREŽJE V OBČINI 

 
- Organiziran sestanek predsednikov vaških odborov s Telekomom 
- Organiziran sestanek občine, Predstavnikov Telekoma in GVO s 

predsednikom VO Kompolje 
- Organiziran sestanek zbora vaščanov Zdenska vas 
- Polaganje novega 288 vlakenskega optičnega kabla od Grosuplja do 

Vidma 
 
 

 
- Polaganje novega optičnega kabla od Vidma do Zdenske 

vasi, od Vidma do Strug in od Vidma do Ponikev 
- Pričetek gradbenih del za TK kanalizacijo v Kompoljah in 

Ponikvah 
- Polaganje optičnega kabla iz Četeža na Tisovec 
- Pričetek gradbenih del za TK kanalizacijo od Vidma proti 

Zagorici 
 
Predviden terminski plan: september 2017 – december  2018 

 

AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE 
DO DECEMBRA oz. 21.  redne seje Občinskega 
sveta občine Dobrepolje 
 

Realizirane aktivnosti Predvidene aktivnosti 

 
UREDITEV OBMOČJA JVIZ OŠ DOBREPOLJE 

 
-     vgradnja stavbnega pohištva 

-     svetlobniki na strehi vgrajeni, izvedena HI strehe 

-     izvedba notranjih inštalacij 

-     notranji ometi 

 

-     razpis oprema pred objavo (usklajevanje) 

 

 
Predviden terminski plan izvedbe:  

april 2017 – marec 2018 



7 
 

ŠPORTNA DVORANA - primerjava praks po Sloveniji, 9. 12. 2017 
- zbiranje predinvesticijskih zasnov in ocen 
- preveritev razpoložljivosti nepovratnih sredstev (Eko sklad, 

Fundacija za šport, MŠŠ, ipd..) 

Predviden terminski plan izvedbe:  

-predvideni ogled primerljivega objekta 
-po potrditvi proračuna, izdelava projektne dokumentacije, IP 
-razpis in izbira izvajalca 
-pridobitev kredita 
-pridobitev nepovratnih sredstev 

IZGRADNJA NADOMESTNE POTI OB ŽELEZNICI 
V VASI CESTA 

 - Izvedba varnostne odbojne ograje 
- Široki izkop vezljive zemljine – 3. Kategorije 
-  Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. 

kategorije 
- Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm 
-  

 
Predviden terminski plan: november 2017- december 2017 

ASFALTIRANJE LOKLALNE CESTE V 
PREDSTRUGAH PO IZGRADNJI KANALIZACIJE V 
DOLŽINI 100  

- ureditev meteorne kanalizacije 
- dvig jaškov na določeno višino 

 

- asfaltiranje cestišča  AC surf B 5, v debelini 7 cm 
 

Predviden terminski plan: november 2017- december 2017 
 
 

 

Videm, 4.12.2017 


