OBČINA LAŠKO
ŽUPAN
Mestna ulica 2, Laško
Številka: 351-1/2006
Datum: 24. 11. 2016

OBČINSKI

SVET

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo
ZADEVO:

ZAKLJUČNO POROČILO O IZVEDENEM PROJEKTU PO 23. ČLENU ZFO
V LETU 2016 "OB057-15-0005 UREDITEV AŠKERČEVE IN ZDRAVILIŠKE
CESTE V RIMSKIH TOPLICAH "

Gradivo pripravil:
Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor
Predstavnik predlagatelja na seji:
Luka Picej, višji svetovalec
Gradivo obravnaval:
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 30. 11. 2016
Odbor za gospodarski razvoj občine dne 30. 11. 2016
Pristojnosti in pravna podlaga:
- 21. člen Statuta občine Laško - UPB1 (Ur. list RS, št. 79/15),
- Zakon o financiranju občin (ZFO-1) – (Ur. list 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, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 –
ZFisP)
- 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 občine Laško je seznanjen z zaključnim poročilom o izvedenem projektu
po 23. členu ZFO v letu 2016 "OB057-15-0005 Ureditev Aškerčeve ceste in Zdraviliške
ceste v Rimskih Toplicah".
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 2016
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ZAKLJUČNO
POROČILO O IZVEDENEM PROJEKTU PO 23. ČLENU ZFO V LETU 2016

Na podlagi ZFO je bil v letu 2016 izveden naslednji projekt:
OB057-15-0005 Ureditev Aškerčeve in Zdraviliške ceste v Rimskih Toplicah
V mesecu juniju 2016 so se pričela izvajati dela na izgradnji Aškerčeve ceste v dolžini 328 m
v severnem delu kompleksa S4 vse po sprejetem prostorsko izvedbenem aktu iz 90 let.
V sklopu tega se je izvedla kamnita zložba, vozišče v širini 6m , hodnik za pešce širine 1,6m,
30 parkirnih mest za vzdolžno parkiranje, javna razsvetljava, položila cevna kanalizacija za
bodočo optiko in hitrostna ovira.
Meseca avgusta so se pričela odvijati dela za umestitev krožišča na kontaktu Aškerčeve in
Zdraviliške ceste in nadgraditev Zdraviliške ceste na odseku do začetne točke Ruske poti v
parkovnih ureditvah Rimskih Term. Zgradil se je hodnik za pešce širine 1,5m, javna
razsvetljava in preplastilo vozišče, vse v smislu zagotavljanja višje varnosti udeležencev v
prometu.
Z izvedbo vseh omenjenih del lahko tako krajani, kakor tudi turisti varno hodijo in obiščejo
Rusko stezo, ter se gibljejo vzdolž celotnega naselja Rimskih Toplic vse do Šmarjete.
Prometni režim na odseku Zdraviliške ceste se je na novo uredil z enosmernim prometom.
Dela je izvajalo podjetje AGM d.o.o. iz Laškega. Nadzor pri gradnji je vršilo podjetje Magros
d.o.o. zanj pa g. Zvone Markon in g. Alt Zdenko za elektro dela.
Vrednost izvedenih investicijskih del po pogodbi je 679.635,37 EUR z DDV od tega znaša
delež sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi s strani MGRT v višini 217.110,00 EUR.
Izdano je bilo gradbeno dovoljenje št.: 351-182/2015-13 z dne 2.2.2016 in uporabno
dovoljenje št.: 351-163/2016-14 z dne 28.10.2016.
Odstopanj med NRP in stroški dejansko izvedenih del ni.

Pripravil
Luka Picej

