
Začetek urejanja pločnika na trasi Goriče–Golnik je zagotovo najlepša 
novica letošnjega leta za krajanke in krajane teh dveh krajevnih 
skupnosti. Projekt urejanja je tudi zaradi visoke investicijske vrednosti 
razdeljen v več faz. Mestna občina Kranj bo del cestišča te državne ceste, 
to je območji znotraj naselij Goriče in Golnik, uredila že letos, v osnutku 
proračunu za leto 2019 so že umeščena tudi sredstva za nadaljevanje 
urejanja tega odseka. Projekt je ocenjen na nekaj manj kot milijon evrov, 
občina z državo vodi konstruktivni dialog o sofinanciranju projekta, ki bi 
bil z državno pomočjo dokončan že v naslednjem letu. Gre za zahtevne 
posege v okolje, kar je tudi prispevalo k temu, da je ta odsek toliko let ostal 
nerešen. 

 
 

Ureditev pločnika  
Goriče–Golnik

BOŠTJAN TRILAR, župan Mestne občine Kranj:  
»Z ureditvijo pločnika Goriče–Golnik se bo bistveno 
izboljšala varnost v cestnem prometu, predvsem otrok  
na njihovi poti v šolo, in tudi kolesarjev. Najlepše se 
zahvaljujem tudi svetnicam in svetnikom, ki so predlagali 
projekt in konstruktivno pomagali pri izvedbi «
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Trasa pločnika
Celotna dolžina pločnika znaša 820 metrov, potekal bo po desni strani 
ceste v smeri Golnika. Na večjem delu trase bo pločnik širok 2,5 metra, 
razen na krajšem odseku v naselju Golnik, kjer bo zaradi pozicije 
obstoječega opornega zidu pločnik širok 1,4 metra.

»Mestna občina Kranj bo že v 2018  uredila dva 
odseka cestišča, po sprejetju proračuna za leto 
2019 se bodo dela s strani občine nadaljevala v 
želji, da k celoviti rešitvi pristopi tudi država.« 

Z deli že začeli
Še letos bo urejenih približno 300 metrov (od skupnih 820 metrov), 
izbrani izvajalec je Gorenjska gradbena družba, d. d., ki je z delom že 
začela. En del trase so utrdili, manjka samo še asfalt. Naslednji korak bo 
postavitev opornega zidu na naslednjem delu trase. Na celotni dolžini 
pločnika bo tudi 22 novih svetilk javne razsvetljave, od tega jih bo osem 
postavljenih še letos. Javno razsvetljavo bo izvedel koncesionar za JR 
Vigred, elektroinštalacije, d. o. o., z Visokega. V času del na trasi pločnika 
so predvidene delne polovične zapore ceste od Gorič do Golnika, zato 
krajanke in krajane občina prosi za razumevanje in strpnost.


