
Informacija za medije 

 

Občina Zreče je pristopila k rekonstrukciji javne poti Pirš–Dom krajanov-Železinger. 

Rekonstrukcija javne poti je predvidena na območju trase obstoječe ceste, ki je v 

asfaltni izvedbi. Celotna dolžina odseka znaša 885 m. 

Trasa ceste poteka skozi naselje z obojestransko pozidavo, v ravninskem terenu. 

Obstoječa javna pot je v asfaltni izvedbi. Asfaltna prevleka je uničena. 

Odvodnjavanje meteornih vod ni urejeno. 

Širina obstoječega asfaltnega vozišča znaša 2,50 m – 2,70 m. Na obravnavanem 

območju poteka mešani sistem kanalizacije, v katero se odvodnjavajo tako meteorne 

kot fekalne odpadne vode. 

Rekonstrukcija javne poti je predvidena na območju trase obstoječe ceste in se bo 

izvajala v dveh fazah, v letošnjem letu I. faza, II. faza pa v letu 2018.  

Predvidena je razširitev obstoječe voziščne konstrukcije. Širina asfaltnega vozišča 
naj bi znašala 3,50 m.  Po celotni dolžni trase je predvidena mulda za odvodnjavanje 
meteornih vod. Predvidena je izgradnja nove meteorne kanalizacije, ki bo imela 
iztoke v bližnje površinske odvodnike, ter izgradnja fekalnega kanala, ki do 
priključitve na kolektor h komunalni centralni čistilni napravi še ne bo v funkciji. 

Po celotni dolžini trase je predvidena tudi izgradnja nove cestne razsvetljave. 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) smo predhodno izvedli javni razpis 

za oddajo javnega naročila male vrednosti, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih 

naročil dne 23. 6. 2017. Nato smo z Odločitvijo o oddaji javnega naročila male 

vrednosti z dne 18. 7. 2017 izbrali izvajalca VOC CELJE, vzdrževanje in obnova 

cest, d. d., Lava 42, 3000 Celje kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo 

predmetnega javnega naročila. 

Projektno dokumentacijo PZI, št. projekta: 191/1 je izdelalo projektantsko podjetje 

Projektiva NVG, d. o. o. iz Celja. 

 

Strokovni (gradbeni) nadzor bo izvajalo podjetje GINS, d. o. o. iz Vojnika. 

 

Vrednost pogodbenih del znaša za obe fazi skupaj 339.924,77 EUR z DDV.  

 

Izbrani ponudnik bo moral z deli pričeti v 8 dneh po podpisu pogodbe s strani obeh 

pogodbenih strank in dela I. faze zaključiti najkasneje do 25. 10. 2017, II. faze pa 

najkasneje do 31. 7. 2018. 

 

Vire za financiranje zagotavljata Občina Zreče in MGRT na osnovi 21. oz. 23. člena 

ZFO. 

 



 
 

 

 

 


