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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: ZAKLJU ČNO POROČILO O IZVEDBI OPERACIJE "KANALIZACIJA 

LAŠKO" 
 
Gradivo pripravil: Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  Luka Picej 
 
Gradivo obravnaval:  
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 18. 3. 2015 
Odbor za gospodarski razvoj občine dne 18. 3. 2015 
 
Pristojnosti in pravna podlaga: 
- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) 
 
Predlog sklepa: 
o Občinski svet Laško sprejme in potrjuje zaključno poročilo o izvedbi operacije 

"Kanalizacije Laško" v predloženi vsebini. 
o Kanalizacija bo v skladu s sklepom št. 35401-33/2011, z dne 25. maja 2011 (Ur. list RS, 

št. 45/11) predana v upravljanje JP Komunali Laško d.o.o. 
 
Obrazložitev:   
Občina je za območje Laškega kandidirala na javnem pozivu za pridobitev EU nepovratnih 
sredstev za razvoj regij za ureditev kanalizacije. Na podlagi sklenjene pogodbe o 
sofinanciranju operacije Laško med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 
občino so bila dodeljena nepovratna sredstva v višini 691.620,15 EUR. Razliko do 
pogodbenih zneskov je zagotovila občina Laško. Za gradnjo kanalizacije so bila  pridobljena 
gradbena dovoljenja: 
 

- 351-250/2011 z dne 9. 7. 2012, za del ceste v Debro; 
- 351-162/2011 z dne 21. 5. 2012, za del Kidričeve ulice, Valentiničeve ulice, 

Podhumske, Kajuhove in prevezava za Kobivjek; 
- 351-249/2011 z dne 10. 12. 2012, za del Pod Gradom.  

 
Za vsa tri območja so bili izvedeni postopki javnih naročil. Dela celotne operacije so bila 
zaključena do konca meseca septembra 2014. 
 
Z izvajalci so bile podpisane pogodbe, ki so znašale v višini: 
 

- za del ceste v Debro; vključujoč DDV 604.627,91 EUR 



- za del Valentiničeve, Kidričeve, Kajuhove, Podhumske ulice in prevezava – Pot na 
Kobivjek; vključujoč DDV 342.148,85 EUR   

- za del območja Pod gradom; vključujoč DDV 80.820,83 EUR. 
 
Ob zaključku operacije in izvedbi del na terenu, so bila pridobljena uporabna dovoljenja. 
 
 
 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

 
 


