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Zadeva: Cesta Dole-Ponikva-Loče

Spoštovani,

na nas ste naslovili vprašanja glede obnove ceste Dole-Ponikva-Loče, na katera vam v 
nadaljevanju pošiljamo odgovore.

Kako daleč je osnutek sporazuma med Občino Šentjur in DRSI? Je ta že obojestransko 
podpisan? Če je bil, me zanima kdaj je bila pogodba podpisana.

Sporazum o sofinanciranju za rekonstrukcijo regionalne ceste R3-687, odsek 7207 Dole-
Ponikva-Dolga Gora od km 5+360 do km 6+140, skozi naselje Ponikva (2. etapa) je usklajen in 
je trenutno v podpisovanju.

Kako je z odkupi zemljišč. Koliko potrebnih zemljišč je DRSI že odkupila, ter koliko ne. Je
s tem povezan kakšen razlastitveni postopek ali pritožba na pogodbeno vrednost odkupa 
parcel. Za katere parcele se gre.
Za potrebe rekonstrukcije regionalne ceste R3-687, odsek 7207 Dole-Ponikva-Loče, ki je 
razdeljena na štiri etape, in sicer: 1 etapa – od km 4,100 do km 4,760, 2. etapa od km 5,360 do 
km 6,140, 3. etapa od km 6.140 do km 7,800 in 4. etapa od km 7,800 do km 8,500, je potrebno 
pridobiti zemljišča 75 lastnikov.
Do sedaj so bile 60 lastnikom vročene ponudbe za odkup njihovih zemljišč, od teh je 32 
lastnikov že vrnilo podpisane pogodbe namesto razlastitve oziroma je že overilo podpis na 
predmetnih pogodbah. Prejeli smo sicer nekaj pritožb na višino odškodnine, a postopki 
dogovarjanja z lastniki še tečejo. Šele, ko se premoženjsko pravne zadeve ne uspejo rešiti 
sporazumno, je kot skrajni ukrep uvedba postopka za razlastitev.

Kolika je investicijska vrednost ceste Dole-Ponikva-Loče. Koliko bo k znesku 
sofinancirala občina Šentjur?
Vrednost gradnje je za vse štiri etape po projektantskem predračunu ocenjena na 5,2 mio 
evrov. Občina nastopa kot sofinancer na 2. etapi, skozi naselje Ponikva. Ocenjena vrednost 
sofinanciranja gradnje, na podlagi projektantskega predračuna, je približno 245 tisoč evrov.

Zakaj takšna zamuda pri začetku gradnje te ceste? S katerimi problemi ste se kot 
investitor spopadali. Je predstavitev pločnika na Ponikvi povzročila kakšen zamik 
časovnice?
Zamuda oziroma zamik časovnice je nastala zaradi spremembe projektne dokumentacije, 
pridobitvi pravnomočnih odločb o parcelaciji, ki jih izda GURS, katerim sledijo cenitve in pa 
postopek samega odkupa.

Lep pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi

urednistvo@sentjur.net
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