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PODPIS POGOD ZA MODERNIZACIJO LC 440251 OPLOTNICA-BOŽJE-KOROŠKA 

VAS – 1. FAZA  

(od km 6.849 do km 7.629) 

 
Župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik bo v ponedeljek 1. 4. 2019 ob 11.00 uri v prostorih 
Krajevne skupnosti Gorenje pri Zrečah podpisal pogodbo o modernizaciji LC 440251 
Oplotnica-Božje-Koroška vas- 1. faza od km 6.849 do km 7.629 z izvajalcem  AGM NEMEC 
d.o.o., Sedraž 3 iz  Laškega. 
 
Trasa ceste poteka skozi naselje z delno obojestransko pozidavo, v hribovitem terenu. 
Obstoječa lokalna cesta je v makadamski izvedbi katera je v predvsem pomladanskem in 
jesenskem času v slabem stanju. Odvodnjavanje meteornih vod ni urejeno. 
 
Širina obstoječega makadamskega vozišča znaša 2,70 m – 3,20 m. Na obravnavanem 
območju je odvodnjavanje meteornih vod urejeno deloma z odprtimi jarki in betonskimi 
prepusti.  
 
Občina Zreče bo pristopila k ureditvi oz. modernizaciji LC 440251 Oplotnica – Božje - Koroška 
vas, od km 6.849 do km 8.106, v dveh fazah, kateri se delita vsaka na dve podfazi.  
 
Prva faza se bo izvedla od prečnega profila P1 do P48 v dolžini 780m, druga faza pa se bo 
izvedla od prečnega profila P48 do P86 v dolžini 506m.  
 
Prva faza, ki je predmet te pogodbe, se deli na 1. podfazo od prečnega profila P1 do P24 v 
dolžini 340m in na 2. podfazo od prečnega profila P24 do P48 v dolžini 440m.  
 
Druga faza pa se deli na 3. podfazo od prečnega profila P48 do P69 v dolžini 290m in na 4. 
podfazo od prečnega profila P69 do P86 v dolžini 216m. 
 
Projekt ureditve tega dela ceste predstavlja nadaljevanje predhodnih faz obnov in modernizacij 
omenjene lokalne ceste, ki so se izvajale iz smeri Koroške vasi od križišča z LC 485051 
Padeški vrh - Gorenje. 
 
Obstoječa cesta, ki je predvidena za modernizacijo je makadamske izvedbe in povprečne 
širine 3,0m. Obstoječe makadamsko vozišče je dotrajano in na nekaterih mestih zelo 
poškodovano ter ne omogoča ustreznih in zahtevanih pogojev za varno vožnjo (posedki, 
udarne jame, neustrezni prečni skloni, neustrezno odvodnjavanje…). Potek obstoječe trase 
ceste je v pogledu prečnega prereza ceste v mešanem gradbenem profilu (vkop/nasip).

http://www./


 

 
V sklop ureditve predmetne LC spada razširitev ceste in ureditev nove voziščne konstrukcije 
ter vozne površine ceste znotraj meje obdelave, ureditev odvajanja meteornih voda s ceste z 
izgradnjo nove meteorne kanalizacije, izgradnja nove kabelske kanalizacije za 
telekomunikacijske vode in delna prestavitev ter zaščita oz. prestavitev obstoječih podzemnih 
komunalnih vodov. Omenjena ureditev je tako projektirana z namenom zagotavljanja ustrezne 
prometne varnosti motoriziranega prometa ter zagotavljanja potrebnih kriterijev za normalno 
odvijanje prometa na tem delu ceste. Zaključni sloj vozne površine ceste bo izveden iz 
asfaltnega slojea.  
 
PZI projekt »Ureditev LC 440251 Oplotnica – Božje – Koroška vas« je izdelalo podjetje  MGR 
Projektiva d.o.o., Milčinskega ulica 10, 3000 Celje, številka projekta 30/17, marec 2018. 
 
25.1.2019 je bil izdan Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvedbo 1.faze. 
5.2.2019 je bilo javno naročilo objavljeno na portalu javnih naročil. Sledilo je javno odpiranje 
ponudb, katero je bilo izvedeno 22.2.2019. Prispelo je sedem ponudb, kot najugodnejša pa je 
bila izbrana ponudba podjetja AGM NEMEC d.o.o. za vrednost 332.854,94 EUR z DDV. 


