
Izven nivojsko križanje z
ureditvijo povezovalnih cest v 
Marija Gradcu ter most čez 
Savinjo
KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTA ZA KRAJEVNO 
SKUPNOST



Obseg del – Marija Gradec

• V okviru projekta „Nadgradnja železniške proge Zidani Most – Celje“ se na 

območju Marija Gradca v Laškem izvaja sledeče:

• regionalna in lokalna cesta (cesta A, B in F)

• trikrako križišče na cesti A in B (v bližini Gostilne Bezgovšek)

• podvoz pod železniško progo (s kesonom in črpališčem)

• 2 mostova (most M1 in M2)

• oporne in podporne konstrukcije (PK1, OK1, OK2, OK3)

• protipoplavni ukrepi (zid 1A in 1B) ter ureditev zalednih voda

• odvodnjavanje meteorne kanalizacije

• javna razsvetljava

• prestavitev komunalnih vodov (vodovod, plinovod, TK, SVTK, …)

• ukinitev dveh nivojskih prehodov (NPr Marija Gradec in NPr Oskar)



Terminski plan – Marija Gradec

• preusmeritev cestnega prometa bo trajala cca. do oktobra 2019 in do takrat 

bodo tudi zaključena vsa dela, ki so predmet te pogodbe

• v tem času se bo izvedel podvoz pod železnico, most M2 in cesta B

• zgolj v fazi izvajanja temeljev mostu M2 bo promet mimo cerkve potekal 

predvidoma izmenično enosmerno



Pregledna situacija 1/3 (severni del)

Bezgovšek
Čater



Pregledna situacija 2/3 (južni del)
oporna konstrukcija OK2

oporna konstrukcija OK3
Ukinitev NPr Oskar

prepust P-1
Cesta F – Faza 1



Pregledna situacija 3/3 (južni del)

ukinitev NPr Marija Gradec

oporna konstrukcija OK1

podporna konstrukcija PK1

Cesta F – Faza 2



Prečni prerez ceste A



Prečni prerez ceste B



Vzdolžni prerez mostu M1



Prečni prerez mostu M2



Prečni prerez podvoza s kesonom



Tloris kesona v podvozu



Prečni prerez oporne konstrukcije OK1

OK1



Prečni prerez podporne konst. PK1

PK1



Prečni prerez oporne konstrukcije OK2



Prečni prerez oporne konstrukcije OK3



Obseg del – most čez Savinjo

• V okviru projekta „Ureditev cest in gradnja mostu čez reko Savinjo v Marija 

Gradcu“ se bo v roku nekaj mesecev pričelo izvajati sledeče:

• most čez reko Savinjo

• oporne in podporne konstrukcije (OK1, OK2, OK3, PK1 in PK2)

• Meteorna kanalizacija

• Cestne ureditve

• Semaforizacija

• Javna razsvetljava



Terminski plan – most čez Savinjo

• Pričetek del je predviden v maju oz. juniju 2019

• Rok za izvedbo vseh del je do oktobra 2020



Pregledna situacija mostu čez Savinjo

Most čez Savinjo Podvoz pod žel.


