
 Informacija za medije 

 

Občina Zreče je pristopila k projektu ureditve krožišča na Kovaški cesti v Zrečah 
(križišče med Kovaško in Rudniško cesto). Namen ureditve je preureditev trokrakega 
nesemaforiziranega križišča v mini urbano križišče, s tem pa umirjanje prometa, 
izboljšanje prometnega pretoka, večjo prometno varnost in izboljšanje estetskega 
videza. 
 

 
Slika - območje ureditve mini krožišča 

 
Obstoječe trokrako križišče se preuredi v mini krožno križišče s povoznim osrednjim 
delom. Izvede se prestavitev hodnikov za pešce, ureditev odvodnjavanja ter 
preureditev javne razsvetljave. 
 
Na večjem delu je predvidena porušitev obstoječega asfalta se izdela nova voziščna 
konstrukcija in sicer tamponski drobljenec D22 , 25 cm, ter asfalt v sistemu 7+4cm. Na 
mestu hodnikov za pešce  se izdela voziščna konstrukcija iz tamponskega drobljenca 
D22, 20 cm, ter asfalt deb. 5 cm. 
 

Tehnični elementi mini krožišča 

Elementi krožnega krožišča: 

- Zunanji premer rondoja                                                      23 m 

- Notranji premer rondoja                                                     8 m 

- Širina voznega pasu v  rondoju                                                 5.50 m 

- Povozni del sredinskega otoka                                                1.50 m 

 

 

Sredinski otok bo tlakovan z granitnimi kockami 10/10 cm in bo višinsko ločen od 

povoznega dela sredinskega otoka. Prav tako so na priključnih krakih predvideni ločilni 

otoki v tlakovani izvedbi – granitne kocke 10/10 cm, ki bodo višinsko ločeni od vozišča. 

Povozni del sredinskega otoka bo prav tako tlakovan z granitnimi kockami 20/20 cm. 

Ločilni otoki na priključnih krakih so v enaki izvedbi, kot  sredinski otok. 



 
Slika; gradbena situacija 

 

 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) smo predhodno izvedli javni razpis za 

oddajo javnega naročila male vrednosti, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil 

dne 1. 6. 2017. Nato smo z Odločitvijo o oddaji javnega naročila male vrednosti z dne 

23. 6. 2017 izbrali izvajalca GMI, d.o.o., kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo 

predmetnega javnega naročila. 

Projektno dokumentacijo PZI, št. projekta: 188/2016; maj 2017 je izdelalo 

projektantsko podjetje Projektiva NVG d.o.o., Celje. 

Strokovni (gradbeni) nadzor bo izvajalo podjetje GINS d.o.o., Matjaž Mernik. 

 

Vrednost pogodbenih del znaša skupaj: 

 vrednost del brez DDV:   91.828,36 EUR 

 DDV (22 %):        20.202,24 EUR             

 vrednost del z DDV:   112.030,60 EUR  
 

Izbrani ponudnik bo moral z deli pričeti v 10 dneh po podpisu pogodbe s strani obeh 

pogodbenih strank in dela zaključiti najkasneje v roku 90 koledarskih dni od podpisa 

pogodbe, to je 2.10.2017. 

 

Vire za financiranje zagotavlja proračun Občine Zreče v celoti. 

 

 


