
 Informacija za medije 

 

Občina Zreče je pristopila k projektu rekonstrukcije javne poti 985431 Stranice – 
center. V sklop ureditve JP spada ureditev vozne površine ceste, postavitev javne 
razsvetljave, ureditev odvajanja meteornih voda, izgradnja novega vodovoda ter 
novega kabelsko komunikacijskega sistema in delna prestavitev ter zaščita obstoječih 
podzemnih komunalnih vodov.  
Projekt obravnava ureditev oz. rekonstrukcijo ceste JP 985431 Stranice – center v 
skupni dolžini 360,0 m. Meja obdelave obravnavane ceste je od priključitve na 
regionalno cesto RC II. reda - odsek 0281 in do Gasilskega doma Stranice.  
 

 
Slika - območje ureditve JP (P1 – P8_priključitev na RC) 

 
 
Projektno dokumentacijo PZI, št. projekta: 22/17; april 2017 je izdelalo projektantsko 
podjetje GINS d.o.o., Vojnik. 
Obstoječa cesta je asfaltne izvedbe in široka cca 3,0 m. Predvidi se razširitev ceste na 
širino 5,0 m in pločnik 1,20 m. Cesto se po izvedenem izkopu in ureditvi temeljnih tal 
utrdi s kamnitim nasipom po potrebi in kamnito posteljico v debelini 40 cm (drobljenec 
0-125 mm) ter nadalje z vgradnjo 20 cm tamponskega sloja (drobljenec 0-32 mm). 
Uredi se odvodnjavanje z vtočnimi jaški in kanalizacijskimi cevmi (PVC in armirano-
betonskimi cevmi). Izvedejo se vtočni jaški premera 50 cm. 
Na novi trasi ceste se po ureditvi nevezanih nosilnih plasti vozišča izvede vgradnja 
asfalta 6 cm + 3 cm. Po izvedbi asfaltnih plasti se uredijo bankine in berme z nasipom 
tamponskega drobljenca ter brežine s humiziranjem in zatravitvijo. 
 

Tehnični elementi - normalni profil konstrukcije 

- vozišče; vozni pas 2 x 2,50 = 5,0 m 

- pločnik za pešce; hodnik 1 x 1,20 m 

 

 



 
 

Slika - Pregledna situacija 

 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) smo že spomladi 2017 izbrali 

najugodnejšega izvajalca GP LUGARIČEK, d. o. o., Celje. Izbrani ponudnik bi moral z 

deli pričeti v 10 dneh po podpisu pogodbe tj. 5. 7. 2017 s strani obeh pogodbenih strank 

in dela zaključiti najkasneje v roku 90 koledarskih dni od podpisa pogodbe, to je 3. 10. 

2017. Dne 11. 7. 2017 je bila opravljena uvedba izvajalca v delo, na kateri so bile 

dogovorjene obveznosti izvajalca in roki, v katerih bi moral opraviti določena dejanja. 



Ker se izvajalec dogovorjenih rokov iz Gradbene pogodbe, uvedbe v delo in večkratnih 

ustnih dogovorih o pričetku del ni držal, smo mu s strani Občine Zreče posredovali 

obvestilo o odstopu od pogodbe in dne 5. 10. 2017 podali zahtevo za unovčenje 

kavcijskega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, za 

celoten znesek zavarovanja, to je 16.855,83 EUR, kar je bilo pozitivno rešeno. 

Zaradi vsega navedenega smo konec oktobra 2017 pričeli nov postopek izbire 

izvajalca na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in izbrali izvajalca GMI, d. o. 

o., Slov. Konjice, kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo predmetnega javnega 

naročila. 

 

Vrednost pogodbenih del znaša skupaj: 

vrednost del brez DDV: 148.852,78 EUR 

DDV (22 %):       32.747,61 EUR 

vrednost del z DDV:  181.600,39 EUR  

 

Izbrani ponudnik bo z deli pričel 15. 2. 2018 (lahko tudi prej, v kolikor bodo to dopuščale 

vremenske razmere) ter jih zaključil najkasneje do 31. 5. 2018. 

 

Strokovni (gradbeni) nadzor bo izvajalo podjetje GINS d.o.o., Matjaž Mernik. 

 

Vire za financiranje zagotavlja proračun Občine Zreče v višini 105.921,39€ in ostali del 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 75.679,00€ kot povratna 

sredstva. 

 


