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Zadeva: »IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE FAZE PID ZA OBMOČJE 
OKOLICE OŠ MEŽICA IN PZI ZA OBMOČJE SPOMINSKEGA PARKA NA STAREM 
BRITAFU – CELOVITA OBNOVA MESTNEGA JEDRA MEŽICA« 

 

OSNOVNE INFORMACIJE IN OBSTOJEČE STANJE PROJEKTA: 
 Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 

potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012, razvojne prioritete: »Razvoj regij«; 
prednostne usmeritve: »Regionalni razvojni programi«. 

 Investicijska operacija Celovita obnova mestnega jedra Mežica je celovit projekt, ki je 
razdeljen na dva sklopa: 1. sklop: Okolica OŠ Mežica in 2. sklop: Območje 
spominskega parka na starem »britafu«. 

Občina Mežica ima za sklop 1: Okolica OŠ Mežica izdelan projekt PGD št.: 09/2010-PGD, ki 
ga je oktobra 2010 izdelalo podjetje Studio Perspektiva in projekt PZI št.: 07/2011-PZI, ki ga 
je maja 2011 izdelalo podjetje Studio Perspektiva ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. PGD 
in PZI vsebujeta: 
  - vodilno mapo, 
  - načrt arhitekture, 
  - načrt krajinske arhitekture,  
  - načrt konstrukcij (stopnice, klančine, ograje),  
  - načrt preureditve meteorne in fekalne kanalizacije s priključki, 
  - načrt elektro napeljav in opreme, 
  - popise del in projektanske predračune 
 

 Načrt za sklop 1: Okolica OŠ Mežica imamo izdelan v digitalni DWG obliki. 

 Gradbena dela v okolici OŠ Mežica so se pričela v letu 2011 in bodo v pomladnih 
mesecih tega leta zaključena. Po zaključku gradbenih del pri OŠ Mežica bo izvajalec 
gradbenih del pričel z deli na območju spominskega parka na starem »britafu«. 

 Občina Mežica ima za sklop 2: Območje spominskega parka na starem »britafu« 
izdelano idejno zasnovo v digitalni DWG obliki. 

 

ZAHTEVE NAROČNIKA 

 Potrebno je izdelati (PID) projekt izvedenih del za sklop 1: Okolica OŠ Mežica za 
potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja pri Upravni enoti Ravne na Koroškem, 

 Za sklop 2: Območje spominskega parka na starem »britafu« je potrebno izdelati PZI 
(projekt za izvedbo) z vsemi potrebnimi detajli in projekt za rušitev obstoječe mrliške 
vežice. 

 Projektant mora v svoji ponudbi predvideti vse potrebno za vpis gospodarske javne 
infrastrukture v kataster gospodarske javne infrastrukture za oba sklopa sklop 1: 
Okolica OŠ Mežica in sklop 2: Območje spominskega parka na starem »britafu«. 



 Vsi obstoječi projekti so na vpogled na sedežu Občine Mežica, Trg svobode 1, 
Mežica in jih je mogoče zaradi boljše priprave ponudbe, pridobiti na vpogled po 
predhodni najavi na tel št.: 02 82 79 351 (mag. Igor FRIC, direktor OU Mežica). 

 Projektant mora pri izdelavi projekta in pri projektiranju upoštevati vso veljavno 
zakonodajo, tehnične predpise in normative. 
 

  Izdelava projekta za izvedbo del (PZI) za obnovitvena dela za sklop 2: Območje 
spominskega parka na starem »britafu« mora zajemati:  
 
pripravljalna in zaključna dela, rušitvena dela, zemeljska in betonska dela, tesarska 
dela, zidarska dela, lesene klopi, pasarska dela, ureditev parkirišča, strojne 
instalacije, elektro instalacije, hortikultura in vse potrebne detajle, popise, 
predračune… 

 

 Projektant bo moral ločiti popise del po fazah glede na zahteve naročnika. Določiti 
mora oceno investicije po posameznih fazah. 

 

 Projektant mora pri projektiranju upoštevati že izdelano in v tem 

dokumentu navedeno obstoječo projektno dokumentacijo.  

 Gradbeni, leseni in instalacijski proizvodi ter uporabljena zemljina morajo biti ekološko 

neoporečni in higiensko ustrezni. Materiali naj bodo takšni, da se lahko primerno 

vzdržujejo in so čim bolj odporni proti poškodbam in vremenskim vplivom. 

 

 Projekt mora zagotavljati optimalno izvedbo investicije ter enostavno in ekonomično 
investicijsko vzdrževanje in mora biti usklajen z željami občine Mežica. 
 

 

Mežica, 25. januarja 2012             Odgovorna oseba naročnika:  

 

                                                                                       mag. Igor FRIC   

                                                                                    direktor OU Mežica, l.r 


