
 
 

OBVESTILO  
GLEDE PRIČETKA DEL REKONSTRUKCIJA TRŠKEGA JEDRA 

 

 

 

 

 
Obveščamo vas, da se bodo od 7.9.2020 po predvidenem gradbišču dejansko začele 
izvajati prve aktivnosti, predvsem v zvezi s pripravo oz. preddeli in zakoličenjem gradbišča.  
 
Izvajalec je v fazi pridobivanja za delo potrebnih zapor, ki bodo kjer bo le možno polovične, v 
določenih ožjih delih pa tudi popolne.  
 
Predvidoma se bodo dela pričela na robnih odsekih trase:  
 
- z izgradnjo vodovoda in meteornega kanala na relaciji od spodnjega Mercatorja do 

obstoječih vodov nad Tovarno Kos in srpov d.o.o. oz. do prečrpalne postaje Lovrenc 
(križišče Mariborske in Kovaške ceste)  - v tem delu lahko pričakujemo polovično zaporo 
ceste; 
 

- z rekonstrukcijo ceste od Hojnikove kapele navzdol, kjer se bo predvidoma urejalo telo 
ceste, meteorna kanalizacija, pločnik in javna razsvetljava – v tem delu lahko pričakujemo v 
času izvedbe meteorne kanalizacije in asfaltiranja popolno zaporo, sicer pa delno zaporo ceste. 

 
Sicer pa se bo samo trško jedro predvidoma rekonstruiralo po odsekih, ki pa še niso določeni. Glede 
na to, da se bo s cesto popolnoma na novo v tem delu urejala tudi vsa gospodarska javna 
infrastruktura (nova linija vodovoda, nov fekalni kolektor, nova meteorna kanalizacija in novi 
telekomunikacijski vodi) že sedaj obveščamo vse občane, ki ste neposredno povezani na 
obstoječe linije, da bomo morali v naslednjih mesecih natančno doreči strategijo 
priključevanja na nove vode. Ko bomo imeli dovolj informacij s strani izvajalcev, bomo na to 
temo sklicali poseben sestanek vseh vpletenih gospodinjstev.  
 
Z izvajalcem smo tudi dogovorjeni, da bomo v drugi polovici septembra organizirali zbor 
krajanov na temo celotne investicije, kjer vam bomo lahko neposredno podali več informacij 
o poteku del, zaporah, odsekih gradnje ter samem projektu.  
 
Občanke in občane ter vse udeležence v prometu vljudno prosimo za razumevanje in 
strpnost ter upoštevanje prometne signalizacije, ki bo tekom rekonstrukcije naša 
stalnica.   
 

Kot smo že poročali, so se v teh dneh pričele prve aktivnosti v zvezi s pripravljalnimi deli 
na projektu rekonstrukcije državne ceste, vse od začetka naselja pri križišču Spodnji trg 
in Vozniška pot (pri Mercatorju), pa do Hojnikove kapele. Vodovod in meteorna 
kanalizacija, se bo obnovila tudi izven tega segmenta, brez bistvenega poseganja v telo 
ceste, vse do obstoječih vodov nad Tovarno kos in srpov d.o.o..   

 


