
OBČINA LAŠKO  
        ŽUPAN 
Mesna ulica 2, Laško 
 
 
Številka: 430-15/2011 
Datum: 25.3.2011 
 
 

O B Č I N S K I   S V E T 
 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo 
 
ZADEVO: PREDLOG SKLEPA O PODELITVI POOBLASTILA ŽUPANU OBČINE 

        LAŠKO ZA POTRJEVANJE INVESTICIJKEGA DOKUMENTACIJE 
 
Gradivo je pripravil: Urad župana 
 
Pristojnost in pravna podlaga: 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002) 
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 44/2007) 
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) 
- Statut Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010) 
 
Predlog sklepa, ki ga naj sprejme Občinski svet Občine Laško: 
 
Občinski svet Občine Laško pooblašča župana Franca Zdolška za potrjevanje 
investicijske dokumentacije in morebitnih nastalih sprememb. 
 
 
Obrazložitev: 
V skladu z določili razpisnih dokumentacij različnih razpisovalcev na državni in evropski ravni 
mora biti investicijski dokument potrjen s pisnim sklepom pristojnega organa. 
Pristojni organ za potrjevanje investicijske dokumentacije je občinski svet ali od njega 
pooblaščena oseba, ki dokazuje svojo pristojnost s sklepom občinskega sveta. 
Glede na to, da občinski svet že z Odlokom o proračunu Občine Laško potrdi predvidene 
investicije (ki so razvidne iz NRP), se predlaga, da se podeli županu Francu Zdolšku 
generalno pooblastilo za potrjevanje investicijske dokumentacije in morebitnih nastalih 
sprememb, kar bi omogočalo pravočasne in popolne prijave na razpise. 
 
 
 
 
 

ŽUPAN  OBČINE LAŠKO 
Franc Zdolšek 
 
 
 
 
 



OBČINA LAŠKO 
OBČINSKI SVET LAŠKO 
 
 
 
Na podlagi 21. člena Satuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010 je 
Občinski Svet Občine Laško na svoji ____. seji dne _____________ sprejel naslednji  
 
 
 

S K L E P  
 
 

Občinski svet Občine Laško pooblašča župana Franca Zdolška za potrjevanje 
investicijske dokumentacije in morebitnih nastalih sprememb. 
 
 
 
Številka: 430-15/2011 
Laško, ___________ 
 
 
 
 
          Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek 

  


