
OBČINALAŠKO                                                                                                    
      Ž U P A N 
Mestna ulica 2, L a š k o 
 
Številka:007-06/2011 
Datum  :25.11.2011  

 
O B Č I N S K I    S V E T  

 
Predlagam, da občinski svet na  seji obravnava naslednjo 
 
ZADEVO:  Zaključno poročilo o izvedenih projektih po 23. čl. ZFO v letu  2011 
 
GRADIVO JE PRIPRAVIL: Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
                               
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA NA SEJI OBČINSKEGA SVETA BO:  
Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor, Andrej Kaluža 
 
ODLOK JE OBRAVNAVAL: 
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, dne 1.12.2011  
 
PRISTOJNOSTI IN PRAVNA PODLAGA:   

• 21. člen Statuta Občine Laško (Ur. l. RS, 99/2007, 17/2010, 45/2011) 
• Zakon o financiranju občin (ZFO-1) – (Ur.l. RS, št. 123/2006, 101/2007 Odl.US: U-I-

24/07-66, 57/2008, 94/2010-ZIU, 36/2011) 
• Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011-UPB4) 
• Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 

državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnost (Ur. l. RS, št. 
44/2007, 54/2010) 

• Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010) 

 
PREDLOG SKLEPA: 
1. Občinski svet Laško je seznanjen z zaključnim poročilom o izvedenih projektih po 23. čl. 
ZFO v letu  2011. 
 
OBRAZLOŽITEV:   
Na podlagi 21. člena Statuta občine Laško, Zakona o javnih financah, Uredbe o dokumentih 
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je župan sprejel sklep, da je 
potrebno sprotno poročanje o izvedenih aktivnostih, ki so financirane s strani SVRL.  
 
 
                                                                                            ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                                                                                                       Franc Zdolšek 
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ZAKLJUČNO POROČILO O IZVEDENIH PROJEKTIH PO 23.čl. ZFO V LETU 2011 

 

Na podlagi ZFO so bili v letu 2011  izvedeni naslednji projekti: 

 

 

OB 057-10-0012 LC Reka-Doblatina (P44-P94) 

 

Cestni odsek je obnovljen na dolžini 1000 m. Obnovitvena dela so obsegala ureditev 

odvodnjavanja, utrditev zg. ustroja ceste ter asfaltiranje. Dela je izvajalo podjetje Gall Albin 

Leskovšek s.p. 

Odstopanj med NRP in stroški dejansko izvedenih del ni. Projekt je bil realiziran v višini 

114.127,00 EUR. 

 

 

 

OB 057-10-0002 JP Debro-Ladna Raven-Senica 

 

Cestni odsek je obnovljen na skupni dolžini 1.648 m. Na dveh odsekih je bila cesta tudi 

nestabilna zaradi plazovitega terena. Obnovitvena dela so obsegala stabilizacijo cestišča na 

območju plazov, ureditev odvodnjavanja, utrditev zg. ustroja ceste,  ter asfaltiranje.  

Dela je izvajalo podjetje AGM Nemec d.o.o. 

Odstopanj med NRP in stroški dejansko izvedenih del ni. Projekt je bil realiziran v višini 

293.485,00 EUR. 

 

 

 

OB 057-10-0003 LC Brstovnica-Laziše 

 

Cestni  odsek je obnovljen na dolžini 1.038,60 m. Obnovitvena dela so obsegala ureditev 

odvodnjavanja, utrditev zg. ustroja ceste ter asfaltiranje.  

Dela je izvajalo podjetje AGM Nemec d.o.o. 

 

Odstopanj med NRP in stroški dejansko izvedenih del ni. Projekt je bil realiziran v višini 

227.927,00 EUR. 

 

 

 

        Andrej Kaluža, podsekretar 

           Vodja urada za GJS, okolje in prostor 


