OBČINA LAŠKO
ŽUPAN
Mestna ulica 2, Laško
Številka: 3710-13/2014
Datum: 8. 9. 2015
OBČINSKI

SVET

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo
ZADEVO:

ZAKLJUČNO POROČILO O IZVEDENEM PROJEKTU PO 23. ČLENU ZFO V
LETU 2015 "OB057-14-0017 OBNOVA LC 200140 REKA-OJSTRO"

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 16. 9. 2015
Odbor za gospodarski razvoj občine dne 16. 9. 2015
Pristojnosti in pravna podlaga:
- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11 in 51/15)
- Zakon o financiranju občin (ZFO-1) – (Ur.l. RS, št. 123/06, 101/07 Odl.US: U-I-24/07-66,
57/08, 94/10-ZIU, 36/11)
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 ZJF-UPB4 in 14/13),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnost (Ur. l. RS, št. 44/07, 54/10)
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10)
Predlog sklepa:
Občinski svet Laško je seznanjen z zaključnim poročilom o izvedenem projektu po 23.
členu ZFO v letu 2015 "OB057-14-0017 Obnova LC 200140 Reka-Ojstro".
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 MGRT.

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek
Priloga:
Zaključno poročilo o izvedenem projektu po 23. čl. ZFO v letu 2015

OBČINA

LAŠKO

Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor

Številka: 3710-13/2014
Laško, 8. 9. 2015

POROČILO O IZVEDENEM PROJEKTU PO 23. ČLENU ZFO V LETU 2015
Na podlagi ZFO-1 je bil v letu 2015 izveden naslednji projekt:
OB057-14-0017 Obnova LC 200140 Reka-Ojstro
V mesecu juliju 2015 smo pričeli z obnovo cestnega odseka LC 200140 Reka-Ojstro v dolžini
829 m. Trasa ceste poteka v gričevnatem do hribovitem delu z max sklonom 17%. Večji del
trase poteka po travnatem terenu, le osrednji del poteka skozi gozd. Navedeni cestni odsek je
bil v makadamski izvedbi ter delno utrjen. Odvodnjavanje je bilo dotrajano in nezadostno.
Projekt obnove je obsegal ureditev odvodnjavanja cestišča, utrditev cestišča, delno razširitev
cestišča in izvedbo muld. V večinskem delu trase niveleta sledi vozišču zato večjih posegov v
spodnji ustroj ni bilo.
Zaradi nižanja posameznih vzpetin na krajši razdalji se je v zgornjem ustroju obstoječi tlak
odstranil, poglobil teren in nadomestil s novim tamponom, kjer pa je bil nivo nove nivelete višji
se je tampon dosul.
Vozišče je izvedeno z dvoslojno asfaltno prevleko v debelini 5+3 cm. Izvedene so povozne
mulde in peščene bankine v širini 0,5 m. Ob cesti so izvedeni primerni nakloni odkopnih in
nasipnih brežin, ki so zaščitene z ozelenitvijo in protierozijsko zaščito. Izogibališče je izvedeno v
utrjeni makadamski izvedbi.
Ob večjih zunanjih ovinkih ter zelo strmih nasipnih brežinah so postavljene varnostne ograje.
Dela je izvajal GM Ferdinand Hercog, s.p.. Nadzor pri obnovi pa je vršilo podjetje Centring
d.o.o., G. Peter Centrih.
Vrednost izvedene investicije znaša 112.858,00 EUR, od tega znaša delež sofinanciranja s
strani MGRT v višini 52.000,00 EUR.
Odstopanj med NRP in stroški dejansko izvedenih del ni.

Andrej Kaluža, podsekretar
vodja urada
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