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Zabeležka poslanskega večera z naslovom Rekonstrukcija ceste Dole-Ponikva-Loče 

 

Datum izvedbe: 4.12.2018 

Kraj: prostori PGD Ponikva 

Prisotni razpravljavci:  

- predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo: g. Tomaž Willenpart, vodja sektorja za investicije v ceste, g. 

Pejanovič, vodja projekta, g. Pogačnik, projektant; 

- poslanca v DZ RS: g. Bojan Podkrajšek, ga. Jelka Godec (moderatorka večera). 

 

V uvodnem delu je Tomaž Willenpart predstavil trenutno stanje izvedbe projekta rekonstrukcije državne ceste 

Dole-Ponikva-Loče, predviden časovni potek projekta v prihodnje in podal splošne informacije o financiranju 

projekta. V nadaljevanju je g. Pogačnik predstavil prvi del celotnega projekta, ki zajema dela od prehoda 

železniške proge na Ponikvi do vrha klanca (začetek naselja Ponikva) in od odcepa za OŠ Ponikva do železniškega 

prehoda v Ostrožnem.  

Poudarki iz predstavitve: 

- v tem trenutku je v okviru izvajanja projekta že pravnomočna parcelizacija, 

- konec januarja 2019 se bo začetek odkupa zemljišč, 

- sredi leta 2019 bo objavljen razpis projekta za pridobitev izvajalcev del, 

- takoj po izbranem izvajalcu se bodo začela dela na trasi, predvidoma konec leta 2019, 

- v tem času pa se bo začela pridobivati projekta dokumentacija še za odseka: Dole – železniški prehod 

Ponikva in železniški prehod Ostrožno – Loče. 

 

V razpravi so sodelovai predsednik CI za rekonstrukcijo ceste Dole-Ponikva-Loče g. Korže, ga. Godec, g. 

Podkrajšek, prisotnih krajani g. Alojz Kačičnik, g. Franc Arzenak, g. Jani Lah, g. Leon Lah, g. Bojan Povh, g. Silvo 

Močnik, g. Horvat, g. Mihael Štor, g. Anton Podkrajšek, g. Velimir Godec, g. Slavko Dobrajc in župan Občine 

Šentjur g. Diaci. 

Poudarki v razpravi so bili naslednji: 

- gostota prometa se je na cesti po mnenju krajanov povečala,  

- širina cestišča bi morala biti 6m zaradi srečanja tovornjakov,  

- pločnik naj se v celotni dolžini izvede po desni strani cestišča, 

- predlaga se, da se pred vstopom v naselje Ponikva iz smeri Dolga gora postavi prikazovalnik hitrosti, 

- problematika kolesarske steze od Dol do Loč. Občina Šentjur je svetniku Koržetu na njegovo vprašanje 

glede umeščanja kolesarske steze Dole-Ponikva-Loče na 11. redni seji, 19. aprila 2016 podala odgovor: 
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citat «Tako je na odseku iz Celja preko Proseniškega, Ponikve Dolge Gore in naprej prosti Ločam 

predvidena javna pot za kolesarje. Po nam znanih podatkih je bil izbor projektanta ureditve regionalne 

ceste nedavno dokončan. V sklopu pridobivanja projektnih pogojev bo Občina Šentjur med drugim 

predpisala tudi umestitev kolesarske poti in ureditve ostale infrastrukture.« konec citata, 

- nevarnost oz. nepregledna vključitev na cesto na odcepu za Srževico in možnost postavitve ogledala, 

- župan daje pobudo, naj se takoj prične priprava za rekonstrukcijo odseka Dole – železniški prehod 

Ponikva, 

- Občina Šentjur je že posredovala pobudo za nadvoz nad železniško progo na Ponikvi in župan je 

pripravljen, da Občina Šentjur izvede postopek umeščanja v prostor, se pravi OPN za nadvoz, kar imajo 

tudi v načrtu. 

 

Po odgovorih odgovornih s strani DRSI in projektanta so bili dogovorjeni naslednji zaključki: 

- pločnik se v projektu prestavi tako, da se v celotni trasi izvede po desni strani cestišča. Rok: februar 

2019, 

- projektna prestavitev pločnika ne vpliva na potek del in ne vpliva na odkup zemljišč, 

- merilnik hitrosti se postavi na km 5+900, 

- sprejme se pobuda župana občine Šentjur za začetek postopka idejnega predloga izgradnje 

izvennivojskega prehoda (nadvoza) železniške proge na Ponikvi, 

- prouči se vsa dokumentacija vključno z vsemi pobudami občanov, odgovori Občine Šentjur in ostalih 

pristojnih glede izgradnje kolesarske javne poti na relaciji Dole-Ponikva-Loče, 

- zapisnik se posreduje pristojnim na DRSI in Občini Šentjur, 

- v mesecu februarju 2019 bo s strani DRSI organiziran sestanek na Občini Šentjur, kjer bo predstavljena 

končna verzija projekta in predlogi rešitev za ostale pobude zapisane v zaključkih. 

 

Vsi predlogi iz zaključka ne vplivajo na načrtovan potek projekta. 

 

Poslanski večer se je končal ob 19.30 uri. 

 

Zapis pripravila Jelka Godec. 


