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OTVORITEV REKONSTRUKCIJE JAVNE POTI NA PADEŠKEM VRHU 
 
Že v letu 2017 smo pristopili k projektu rekonstrukcije javne poti na Padeškem vrhu, 
odseka Mavhar – Hrovat, kjer so krajani ob omenjeni trasi začeli z zbiranjem sredstev 
kot sofinancerki vložek krajanov. Nato smo v letu 2018 naročili projektno 
dokumentacijo za rekonstrukcijo omenjene ceste v dolžini 658m in na podlagi 
katastrskega načrta izvedli parcelacijo konec leta 2018. Vsi lastniki zemljišč so 
brezplačno zemljišče prenesli v javno dobro. Glede na projektantsko vrednost smo 
se skupaj s svetom KS Gorenje odločili, da se rekonstrukcija izvede v dveh fazah in 
sicer 1. faza v letu 2020 v dolžini 318 m in 2. faza v letu 2022 v dolžini 340m. 
 
Obstoječa cesta je bila v makadamski izvedbi, široka 3,0 m do 4,0 m. Karakteristični 
profil po rekonstrukciji ceste – širina, pa je sledeč: 
- bankina 0,75 m, vozišče 3,00 m– 3,50 m, asfaltna mulda 0,60 m in berma 0,50 m, 
skupaj: 4,85 m – 5,35 m.  
 
Nekaj statističnih podatkov; 

  1. faza 2. faza skupaj 

dolžina ceste (m) 338 338 676 

širina ceste (m) 3 + mulda 0,6 3 + mulda 0,6 3 + mulda 0,6 

površina asfalta 5+3 (m2) 1357 1.446 2.803 

izkopi (m3) 392 309 701 

nasipni material (m3) 1.238 866 2.104 

drenaža (m) 338 317 655 

propusti (kos) 7 2 9 

 
Izbrani ponudnik Remont d.o.o., Žalec, kot najugodnejši ponudnik za izvedbo 1. faze  
javnega naročila je z deli pričel v septembru 2020 in jih končal novembra 2020. 
Vrednost pogodbenih del je znašala 90.595,80 € vključno z DDV-jem. Končna 
obračunska vrednost del pa je 80.784,69€. Krajani Padeškega vrha so opravili 
pripravljalna dela (odstranitev zarasti in drevja s panji vred), ter delno širitev cestišča. 
Dodatno pa smo podaljšali rekonstrukcijo ceste za 20 m na južnem delu te ceste. 
Strokovni (gradbeni) nadzor je izvajal Silvo Plesnik s.p.. 
 
Izbrani ponudnik GMI, d. o. o., Slov. Konjice, kot najugodnejši ponudnik za izvedbo 2. 
faze javnega naročila je z deli pričel konec meseca maja 2022 in jih končal v juliju 
2022. Vrednost pogodbenih del je znašala 95.185,99 € vključno z DDV-jem. Končna 
obračunska vrednost del pa je 94.080,98 €. Strokovni (gradbeni) nadzor je izvajal 
Rok Presečnik. 
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Končna vrednost celotne investicije (pogodbena dela, projektna dokumentacija, 
koordinator varnosti pri delu, nadzor,..) pa je v višini 187.137,27€. Vire za financiranje 
so zagotovili krajani Padeškega vrha v višini 14.000€, proračun KS Gorenje 20.000€ 
in ostali del 153.137,27€ občinski proračun Občine Zreče. 
 
Pripravil, Štefan Posilovič 
Zreče; 23.9.2022/10:13 
 


