
ANALIZA: 
 

Sredstva zagotovljena v proračunu občine Rečica ob Savinji 2018 

Ureditev trškega jedra (konto 13030)        529.832,00    

Ureditev cestne vpadnice trg Rečica - Mržič (13042)        150.585,00    

skupaj:        680.417,00    

 
 

Ureditev trškega jedra (konto 13030)  
Lastna sredstva           92.044,00    

kredit: Slovenski regionalni razvojni sklad        437.788,00    

skupaj:        529.832,00    

 
 
Ureditev cestne vpadnice trg Rečica – Mržič  
(konto 13042)  

Lastna sredstva          65.652,00    

23 člen nepovratna sredstva          51.699,00    

23 člen kredit          33.234,00    

skupaj:        150.585,00    

 
 
PREDVIDENI STROŠKI: 
 

Gradnja       

Gorenja Projekt d.o.o.  z DDV   DDV   brez DDV  

Ureditev trškega jedra – sklop 1        458.113,83             82.610,69           375.503,14    

Ureditev cestne vpadnice trg Rečica - Mržič  - sklop 2        128.840,53             23.233,54           105.606,99    

 Skupaj gradnja:        586.954,36           105.844,23           481.110,13    

    

Storitve:    

Varnostni načrt in koordinacije varstva pri delu       

Anton Bezovnik s.p.          2.299,70                   414,70               1.885,00    

Gradbeni nadzor       
BA-GI d.o.o.            4.754,29                   857,33               3.896,96    

Arheološke raziskave       

Arheoterra d.o.o.           11.565,60               2.085,60               9.480,00    

IP dokumentacija       

Envirodual d.o.o.            4.270,00                   770,00               3.500,00    

PZI dokumentacija       

Studio Modul d.o.o.          10.675,00    1.325,00               9.350,00    

SIB d.o.o.       

priprava JN            2.074,00                   374,00               1.700,00    

priprava JN            2.074,00                   374,00               1.700,00    

Skupaj storitve:          37.712,59               6.200,63             31.511,96    

    

Skupaj gradnja in storitve:        624.666,95           112.044,86           512.622,09    

 
 



Predvideni preostanek sredstev v višini cca 60.768 EUR, ki ostajajo pri črpanju kredita 
in lastnem deležu je predviden za porabo plačila dodatnih del. 
 
Dodatna dela: 

- Sanacija glavne dovozne ceste od uvoza za župnišče (konec sklopa 1) do uvoza 
za pošto ter obnovo vodovoda na razdalji cca 40m,  
Ocena stroškov: 12.000,00 EUR cesta  

- Izvedba sklopa 4 (preplastitev cestišča, dodatna sanacija vodovoda na odseku 
od občine do začetka sklopa 1, izdelava pločnika do vrtca, izvedbo novega 
kanalizacijskega priključka za vrtec in izdelava vodovodnega priključka za vrtec. 
Obnova v manjšem obsegu kot je predvideno po projektni dokumentaciji. 
Ocena stroškov: 35.000,00 EUR 

- delna izvedba sklopa 3 (podaljšanje sanacije ceste, vodovoda, javne 
razsvetljave in kanalizacije za 30m. Razlog za podaljšanje je novo mesto elektro 
napajanja celotnega območja naselja Rečice, ki je predvideno v TP pri sušilnici. 
Elektro Celje mora ta del ceste prekopati za priključitev elektrovoda. Zaradi 
slabega stanja ceste in dodatnih izkopov v cesti podjetja EC je smiselno ta del 
ceste obnoviti.  
Ocena stroškov: 12.000 EUR 

- obnova NOB spomenika (sanacija črk na spomeniku, poliranje kamna, vrtanje 
lukenj za nosilce, vgradnja jeklenih klinov), priprava dokumentacije za 
postavitev spomenika NOB na novo lokacijo (DGD in PZI dokumentacija) pri 
pokopališču. 
Ocena stroškov: 8.000,00 EUR 

 
 


