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PREDLOG PROJEKTA

Naziv oziroma ime predloga projekta Izgradnja dela hrbtenice ŠOEK v naselju Cirje

Območje izvedbe Raka

Območje izvedbe Območje 3: KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn

Skladnost z nalogami občine Omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine tako, da v okviru svojih pristojnosti
občina opravlja naloge, s katerimi ureja področje gospodarstva, turizma in kmetijstva.,
Ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanje raziskovalne, kulturne,
mladinske in društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije., Drugo

Kratek opis predloga Izgradnja hrbtenice optičnega omrežja v naselju Cirje po trasi javne poti JP694073 in s
tem priprava na vzpostavitev optičnega omrežja v tem delu naselja. Izgradnja bo
omogočila nadaljnjo širitev omrežja, ki se bo v preostalem delu naselja vzpostavila s
projektom izgradnje kraka komunalnega omrežja ob regionalni cesti. Sočasno z izgradnjo
se bo saniral tudi dotrajan del odseka, ki se je z leti posedel in dodobra načel vozno
poršino.

Podrobnejši opis V naselju Cirje se že vrsto let zavzema za vzpostavitev infrastrukture optičnega omrežja,
ki je bila planirana že pred mnogo leti, a projekt ni bil nikoli realiziran. V planu je obnova
regionalne ceste Smednik-Raka, s čimer se bo optično omrežje približalo tudi naselju Cirje
a vanj v celoti ne bo vstopilo (v planu je pokrit samo del ob regionalni cesti). Ker bi si radi
zagotovili, da se optično omrežje razširi tudi v preostali del naselja, se predlaga izgradnja
osnovne hrbtenice obrežja po parceli 4355/1 v katastrski občini 1326-Raka, ki je v celoti
javno dobro (JP694073), s čimer se bi v naprej pripravilo osnovo, ki bi v prihodnje lahko
zagotovila širitev OŠO omrežja. Za potrebe izgradnje hrbtenice OŠO omrežja bi bilo
potrebno izrezati približno 160 m2 asfalta (širine 0,25 m in skupne dolžine 650 m), narediti
izkop pod izrezanim asfaltom v dolžini 650 m, položiti primerne alkaten cevi in nazaj
zasipati ter utrditi površino. Po opravljenem posegu bi bilo dpotrebno nazaj izvesti
asfaltiranje izkopanega območja v velikosti cca 160 m2. Istočasno se predlaga vgradnja 6
jaškov, ki bi se uporabljali za nadaljnje širitve omrežja. Kot prilogo dokumentu se dodaja
tudi predlagan potek trase s predlaganimi lokacijami jaškov. Ocenjena vrednost projekta je
cca 10.000,00 €. V primeru spremembe cen se predlaga prilagajanje skupne dolžine trase
oziroma bi se dogovorjena razlika lahko krila v dogovoru z upravljalcem ceste in krajevno
skupnostjo Raka.

FINANČNO OVREDNOTENJE

Razdelitev vseh stroškov po ključnih
postavkah

Rezanje asfalta 160 m2 - 1800 € Izkop rova in polaganje PDEH cevi 640 m - 2800 €
Izdelava revizijskih jaškov 6 komadov - 400 € Asfaltiranje cestnih prekopov 160 m2 - 5000
€

Približno finančno ovrednotenje vseh
stroškov

10.000,00

Finančna specifikacija, predračun Cirje optika 1.pdf

PREDLAGATELJ-ICA

Ime in priimek Rok Bizjak



Naslov (ulica in hišna številka) Kržišče 11

Naslov (pošta) Raka

Elektronska pošta robidz@gmail.com

Telefonska številka 041828403

Imena in priimki sopredlagateljev/ic KS Raka

Rezultat glasovanja

Zadnja sprememba Rok Bizjak (robidz@gmail.com) dne 11.04.2022 ob 10:48.


