
OBČINA LAŠKO 
       ŽUPAN 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 007-09/2011 
Datum: 04.09.2012 
 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO: SKLEP O PRERAZPOREDITVI SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE 

LAŠKO ZA LETO 2012 NA POSTAVKI "07120 - OBNOVA OBČINSKIH 
CEST IN JAVNIH POVRŠIN" IN POTRDITVI NRP 

 
 
Gradivo pripravil: Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Andrej Kaluža, vodja urada za GJS, okolje in prostor 
 
Gradivo obravnaval:  
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 20.09.2012 
Odbor za gospodarski razvoj občine dne 19.09.2012 
 
Pristojnosti in pravna podlaga: 
- 29. člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11),  
- 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10) 
- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet sprejme sklep o prerazporeditvi sredstev proračuna Občine Laško za leto 
2012 na postavki "07120 - Obnova občinskih cest in javnih površin" in potrjuje NRP št. 
OB057-11-0017, OB057-11-0039, OB057-11-0031, OB057-08-0106, OB057-11-0033, OB057-
11-0035, OB057-11-0022 v predloženi vsebini. 
 
Obrazložitev: 
Zaradi izvedbe nekaterih del je potrebno na določenih postavkah zagotoviti dodatna sredstva. 
Uskladiti je potrebno tudi vrednosti projektov (ki so sofinancirani s strani države) na podlagi 
izvedenih javnih razpisov za izvedbo del in zaradi sprememb načina sofinanciranja na strani 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zato smo pripravili sklep o prerazporeditvi 
sredstev proračuna za leto 2012 ter potrditev korigiranih NRPjev. 
 
S sklepom o prerazporeditvi se višina proračuna za leto 2012 ne spreminja. 
 
V skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2012 ima sicer župan 
pooblastilo za prerazporejanje sredstev proračuna. Glede na to, da je potrebnih nekaj večjih 
prerazporeditev in potrditev korigiranih NRP pa smo se odločili, da pripravimo sklep za občinski 
svet.   
 
Predlog za prerazporeditev sredstev iz NRP OB057-11-0017 je pripravljen zaradi tega, ker se v 
letu 2012 ne bo zaradi nerešenih lastniških zadev izvajala celotna obnova JP 701180 Radoblje - 
Železniška postaja - Rimske Toplice.  



Predvidena sredstva v višini 280.000,00 EUR se prerazporedijo na NRP št. OB057-08-0106 
Asfalterska dela na občinskih cestah. V okviru tega zneska se izvedejo asfalterska dela cestnih 
odsekov po posameznih krajevnih skupnostih. V celotnem znesku so tudi izvedena dela iz 
prejšnjega leta za katera so bila plačila prenesena v leto 2012. 
 
Predlog za prerazporeditev sredstev na projektih (OB057-11-0033 LC Reka - Doblatina (P0-
P44), OB057-11-0035 LC Brstovnica - Laziše, III. faza in OB057-11-0022 Ureditev tunela JP 
702420 Trgovina Izbira - Brance), ki so sofinancirani s strani države je pripravljen zaradi 
uskladitve vrednosti projektov na podlagi izvedenih javnih razpisov za izvedbo del v skupni 
vrednosti 106.235,04 EUR in sprememb načina sofinanciranja na strani Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. 
 
Sredstva v višini 106.235,04 EUR bodo prerazporejena na projekte za obnovo križišča 
JP702420 in JP701140 v Šmihelu in JP 702160 Trubarjeva ulica. 
Do povečanja stroškov na navedenih projektih je prišlo  zaradi višjih vrednostih investicij na 
podlagi izvedenih javnih razpisov in razširitve obsega projekta. 
 
Prerazporedijo se sredstva med posameznimi NRP-ji na postavki proračuna Občine Laško za 
leto 2012 št. "07120 - Obnova občinskih cest in javnih površin". 
 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

 
Priloga:  

- predlog Sklepa o prerazporeditvi sredstev proračuna Občine Laško za leto 2012 na postavki "07120 - 
Obnova občinskih cest in javnih površin" in potrditvi NRP 

- NRP OB057-11-0017 
- NRP OB057-11-0039 
- NRP OB057-11-0031 
- NRP OB057-08-0106 
- NRP OB057-11-0033 
- NRP OB057-11-0035 
- NRP OB057-11-0022 

 



P R E D L O G 
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11) in 21. člena Statuta Občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 
17/10 in 45/11) je Občinski svet Laško na svoji ____. seji, dne ____________ 2012 sprejel 
 
 
 

 

Naziv Plan 2012 
Predlog 

Prerazporeditve 
1/2012 

Veljavni plan 2012 s 
prerazporeditvami 

 2 3 4 
NRP OB057-11-0017 
Ureditev JP 701180-ŽP-
R.T 

292.000,00 -280.000,00 12.000,00 

NRP   OB057-11-0039 
Križišče JP 702420 in JP 
701140 v Šmihelu 

40.000,00 +40.000,00 80.000,00 

NRP   OB057-11-0031 
Ureditev JP 702160 
Trubarjeva ulica 

54.700,00 +66.235,00 120.935,00 

NRP OB057-08-0106 
Asfalterska dela na 
občinskih cestah 

197.000,00 +280.000,00 477.000,00 

NRP   OB057-11-0033 
LC Reka-Doblatina (P0-
P44) 

205.500,00 -85.656,02 119.843,98 

NRP   OB057-11-0035 
LC Brstovnica-Laziše, 
III.faza 

269.000,00 -20.447,92 248.552,08 

NRP   OB057-11-0022 
Ureditev tunela JP 702420 
Trgovina Izbira-Brance 

209.004,00 -131,10 208.872,90 

Spremembe znotraj 
proračunske postavke 
07120 

1.267.204,00 0 1.267.204,00 

 
 

Obrazložitev: 
 
Predlog za prerazporeditev sredstev iz NRP OB057-11-0017 je pripravljen zaradi tega, ker se v letu 2012 
ne bo zaradi nerešenih lastniških zadev izvajala celotna obnova JP 701180 Radoblje - Železniška postaja 
- Rimske Toplice.  
Predvidena sredstva v višini 280.000,00 EUR se prerazporedijo na NRP št. OB057-08-0106 Asfalterska 
dela na občinskih cestah. V okviru tega zneska se izvedejo asfalterska dela cestnih odsekov po 

 
SKLEP 

O PRERAZPOREDITVI SREDSTEV  
PRORAČUNA OBČINE LAŠKO ZA LETO 2012 

NA POSTAVKI "07120 – OBNOVA OBČINSKIH CEST IN JAVNIH POVRŠIN" 
IN POTRDITVI NRP 

 
 

Prerazporedijo se sredstva med posameznimi NRP-ji na postavki  proračuna Občine Laško za leto 2012 
št. 07120 –Obnova občinskih cest in javnih površin kot sledi: 



posameznih krajevnih skupnostih. V celotnem znesku so tudi izvedena dela iz prejšnjega leta za katera 
so bila plačila prenesena v leto 2012. 
 
Predlog za prerazporeditev sredstev na projektih (OB057-11-0033 LC Reka - Doblatina (P0-P44), 
OB057-11-0035 LC Brstovnica - Laziše, III. faza in OB057-11-0022 Ureditev tunela JP 702420 Trgovina 
Izbira - Brance), ki so sofinancirani s strani države je pripravljen zaradi uskladitve vrednosti projektov na 
podlagi izvedenih javnih razpisov za izvedbo del v skupni vrednosti 106.235,04 EUR in sprememb načina 
sofinanciranja na strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
 
Sredstva v višini 106.235,04 EUR bodo prerazporejena na projekte za obnovo križišča JP702420 in 
JP701140 v Šmihelu in JP 702160 Trubarjeva ulica. 
Do povečanja stroškov na navedenih projektih je prišlo  zaradi višjih vrednostih investicij na podlagi 
izvedenih javnih razpisov in razširitve obsega projekta. 
 
 
 
  
Številka: 007-09/2011 
Laško, dne _________ 
 
 
                  Občina Laško 
                        Župan 
                  Franc Zdolšek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  

- NRP OB057-11-0017 
- NRP OB057-11-0039 
- NRP OB057-11-0031 
- NRP OB057-08-0106 
- NRP OB057-11-0033 
- NRP OB057-11-0035 
- NRP OB057-11-0022 

 
 


















