
Otvoritev Rekonstrukcije javne poti 985431 Stranice – center. 

 

Konec marca 2018 smo pristopili k projektu rekonstrukcije javne poti 985431 Stranice 
– center. V sklop ureditve JP smo uredili vozne površine ceste, postavili novo javno 
razsvetljavo, uredili odvajanje meteornih voda, zgradili nov cevovod za vodovod ter 
novo kabelsko komunikacijsko omrežje.  Rekonstruirali smo cesto JP 985431 Stranice 
– center v skupni dolžini 360,0 m. Obstoječa cesta je bila asfaltne izvedbe in široka 
cca 3,0 m. Nova cesta pa se je razširila na širino 5,0 m in pločnik 1,20 m.  
 
Nekaj statističnih podatkov; 
Skupaj vseh izkopov je bilo 3.760 m3. Poglobitve zaradi slabe nosilnosti 654 m3 (tu so 
zajete dodatne poglobitve, ki niso bile predvidene po projektu). 
Vgrajenega nasipa obstoječega kvalitetnega materiala je bilo 132 m3, kamnolomski 
material 0-300  970 m3. Ostalega nasipnega materiala pa je bilo skupaj 1.723 m3 od 
tega v posteljico 1.118 m3 in tampona 605 m3. 
Asfalta za cesto v sistemu 6+3cm cca 2.000 m2, mulda širine 0,50m dolžine 137m in 
pločnik debeline 5cm 340m2. Vodovodne cevi DN 90 dolžine 528 m. Fekalna 
kanalizacija PVC DN 200 dolžine 49m. Javna razsvetljava: 10 kandelabrov in 11  LED 
svetilk, ter 450m elekto kabla za JR. Optika; 343 m cevi, Telemach; 360 m cevi. 

 
Izbrani ponudnik GMI, d. o. o., Slov. Konjice, kot najugodnejši ponudnik za izvedbo 

predmetnega javnega naročila je z deli končal konec junija 2018.  

Vrednost pogodbenih del je znašala 181.600,39 EUR vključno z DDV-jem. Končna 

obračunska vrednost del pa je 179.513,64€. Dodatno pa smo še uredili delno fekalno 

kanalizacijo 2.198,16€ dolžine 49m iz PVC vevi DN 200 in vodovod 2.928,86€ dolžine 

144m, priključke na cesto 11.027,96€. Končna vrednost celotne investicije (pogodbena 

dela, več dela, projektna dokumentacija, odmere, koordinator varnosti pri delu, 

nadzor,..) pa je v višini 209.765,17€. 

 Strokovni (gradbeni) nadzor je izvajalo podjetje GINS d.o.o., Matjaž Mernik. Vire za 

financiranje pa je zagotovila Občine Zreče in ostali del Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo v višini 116.519,00€ kot povratna sredstva. 
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