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O B Č I N S K I    S V E T 
 
 

Predlagam, da občinski svet na  seji obravnava naslednjo 
 
ZADEVO:   ZAKLJUČNO POROČILO O IZVEDBI INVESTICIJE IZGRADNJE MRLIŠKE 

VEŽICE V ZGORNJI REČICI 
 
 
Gradivo je pripravil: Urad za gospodarske javne službe okolje in prostor 
                               
Predstavnik predlagatelja na seji bo: Andrej Kaluža 
 
Odlok je obravnaval:  
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti 7. 6. 2012 
 
Pristojnost in pravna podlaga: 
- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. l. RS, št.  99/2007, 17/10 in 45/11) 
 
Predlog sklepa: 
1. Občinski svet sprejme in potrjuje zaključno poročilo o izvedbi investicije izgradnje 

mrliške vežice v Zg. Rečici v skupni višini 136.808,73 EUR. 
2. Žalnica bo predana v najem JP Komunali Laško v skladu s pogodbo o poslovnem 

najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem GJS št. 354-05/2011. 
 
Obrazložitev:   
 
Dobrih 40 let je bila želja vseh krajanov Rečice, da se primerno uredi objekt žalnice, ker 
obstoječ star objekt ni nudil najosnovnejših civilizacijskih pogojev za dostojno slovo od 
pokojnih. V sklopu tega je bil načrtovan in sprojektiran objekt, ki po funkcionalni in normativni 
plati zadošča vsem kriterijem, da se lahko v Zg. Rečici solidno opravlja pogrebna dejavnost.  
 
Dolgo časa je bil velik problem prostorske umestitve objekta žalnice v prostor. KS Rečica je 
tako na podlagi možnega (zahteve Zavoda za kulturno dediščino) pripravila in z lastniki 
razrešila problem odkupa zemljišč za potrebe izgradnje objekta s spremljajočimi površinami. 
Vrednost kupnine je znašala po sklenjeni pogodbi 4.465,00 EUR. Projektno dokumentacijo je 
pripravilo podjetje AR projekt iz Sevnice. Pogodbeni znesek za projektiranje je znašal 
8.326,10 EUR. 
 
Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje št. 351-104/2010-10 z dne 26.7.2010 in uporabno 
dovoljenje št. 351-100/2011/10 z dne 23.6.2011. 
 
Na javnem razpisu je bil najugodnejši ponudnik Remont, pogodbena dela so znašala 
96.757,66 EUR vključujoč DDV. Dela so se izvajala od meseca avgusta 2010 do meseca 
junija 2011, ko je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. V poplavah in neurju 2010 natančneje 
17. 9. 2010 je ob odprti gradbeni jami plazina zasula jamo, kar pa je imelo za posledico, da je 
bilo potrebno takoj izvesti po geološkem nadzoru zagatno steno. Temu posledično je bil 



podpisan aneks za dodatna dela v višini 25.051,97 EUR. Strokovni nadzor je opravljalo 
podjetje Constructa inženiringi d.o.o. iz Celja v skupni vrednosti z DDV 2.208 EUR.           
 
Pogodbene listine je obravnaval nadzorni odbor občine Laško in interna revizorska hiša, 
katera pa nista imela bistvenih pripomb. Na odboru za komunalno dejavnost okolje in prostor 
ni bilo pripomb na pripravljeno poročilo. 
 
 
                                                                                ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                                                                                       Franc Zdolšek 

 
 
 


