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OBČINA LAŠKO 
      Ž U P A N 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Številka: 021-0002/2015 
Datum: 18. 5. 2015 
 
 

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 
investicijske dokumentacije za mandatno obdobje 2014-2018 
 
Gradivo pripravil: Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance  
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  mag. Andrej Flis 
 
Gradivo obravnaval: 

- Odbor za gospodarski razvoj občine, dne 13. 5. 2015 
- Odbor za kmetijstvo, dne 15. 5. 2015 
- Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, dne 13. 5. 2015 
- Odbor za družbene dejavnosti in društva, dne 13. 5. 2015 

 
Pristojnost in pravna podlaga:  
• 21. člen Statuta Občine Laško (Ur.l. RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) 
• Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 

101/13) 
• Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 

proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 54/2010) 
• Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006 in 54/2010) 
 
Sklep: 
Občinski svet Laško pooblašča župana Franca Zdolška za potrjevanje investicijske 
dokumentacije in morebitnih nastalih sprememb za mandatno obdobje 2014 – 2018. 
 
OBRAZLOŽITEV: 
V skladu z določili razpisnih dokumentacij različnih razpisovalcev za pridobitev nepovratnih 
sredstev 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 Načrta razvojnih programov), 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. Občinska uprava nato 
poroča občinskemu svetu o sprejetih sklepih ter vsebini posameznih investicijskih dokumentov. 
 

    Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek, l.r. 

 
Priloga: 

- Sklep  
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OBČINA LAŠKO 
OBČINSKI SVET LAŠKO 
 
 
 
 
Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Ur.l. RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) je Občinski Svet 
Občine Laško na svoji ____. seji dne _____________ sprejel naslednji 
 
 
 
 

S K L E P  
 
 

Občinski svet Laško pooblašča župana Franca Zdolška za potrjevanje investicijske 
dokumentacije in morebitnih nastalih sprememb za mandatno obdobje 2014 – 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
Številka: 021-0002/2015-2 
Laško, ___________ 
 
 

Župan Občine Laško 
     Franc Zdolšek 


