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MODERNIZACIJA LC 460044 VODONIK-KUMER  

OD KM 3.535 DO KM 5.665 – 1. PODFAZA (CESTA SKOMARJE) 

 
V letu 2021 smo pričeli z izgradnjo prve polovice prve podfaze, katera dolžina znaša 
1180 m. 
 
Obstoječa cesta, je bila v asfaltni izvedbi, povprečne širine 4,5 m. Cesta je bila 
dotrajana in močno poškodovana (razpoke, posedki, udarne jame). Potek obstoječe 
trase ceste je bil v pogledu prečnega prereza ceste v mešanem profilu (vkop/nasip). 
 
V sklopu ureditve je bilo predvideno ureditev nove voziščne konstrukcije ter vozne 
površine ceste znotraj meje obdelave, ureditev odvajanja meteornih voda s ceste, 
izgradnja kabelske kanalizacije ter zaščita obstoječih podzemnih komunalnih vodov. 
Omenjena ureditev je tako bila projektirana z namenom zagotavljanja ustrezne 
prometne varnosti motoriziranega prometa ter zagotavljanja potrebnih kriterijev za 
normalno odvijanje prometa na tem delu.  
 
Optimalno projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje GINS, d.o.o. iz Vojnika v 
mesecu marcu.  
 
Po izvedenem JN smo izbrali najugodnejšega izvajalca Gradnje Žveplan, d.o.o. s 
katerim smo dne 23.6.2021 podpisali pogodbo v vrednosti 497.990,54 EUR. Dela so 
se izvajala v letih 2021 in 2022. Uvedba v delo je bila izvedena dne 30.6.2021.  
 
Nadzor je vršilo podjetje GINS, d.o.o. iz Vojnika. 
 
Pričeli smo s potrebno širitvijo cestišča oziroma zemeljskimi deli ter z izgradnjo 
drenaže. Nato se je v skladu z projektno dokumentacijo utrdilo pete in nasipala 
posteljica. Uredilo se je tudi križišče z javno potjo, ki vodi v vas ter uvoz na 
avtobusno postajališče, ki služi tudi kot nakladalna rampa za transport lesa in 
obračališče. Vgrajen je bil tudi tampon in izdelovali so se vtočni jaški v prepuste, ko 
so nam prve obilnejše snežne padavine preprečili nadaljevanje del.  
 
Izvajalec je z deli nadaljeval v maju 2022, in sicer na drugi polovici I. podfaze kjer je 

pričel z zemeljskimi deli, in nadaljeval z ostalimi fazami. Dodatno se je rekonstruiral 

še 100 m odsek ceste, ki vodi v vas Skomarje.  V začetku julija je bilo izvedeno 

asfaltiranje na prvem odseku in v sredini meseca še na drugem odseku I. podfaze. 

Nato so se izvedla še zaključna dela na celotnem odseku. Dne 1.8.2022 so bila dela 

končana in dne 11.8.2022 je bil opravljen kvalitetni pregled izvedenih del na katerem 

http://www./


 

 

so bile ugotovljene manjše pomanjkljivosti, ki pa jih je izvajalec potem do konca 

meseca uspešno odpravil. Cesta ima asfaltno vozišče v širini 4.50 m, asfaltno muldo 

širine 0.60m, 0.50 m široko bermo in 0.75 m šroko bankino. 

Končna vrednost gradbenih del, skupaj z podražitvijo znaša 516.641,35 EUR, brez 

podražitve pa 475.160,90 EUR. Stroški nadzora, varnostnega načrta in koordinatorja 

znašajo 23.805,86 EUR. Predhodni stroški geodetskega načrta, dveh PZI-jev in 

priprave podatkov za odmero ter odmero znašajo 27.988,76 EUR. Vsi stroški skupaj 

so v višini 568.435,97 EUR. 

 


