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O B V E S T I L O 

REKONSTRUKCIJA LC PETROL - GASILSKI DOM  
 
 
 
 

Lokalna cesta LC 200171 Debro – Zavrate je izjemno obremenjena z lokalnim prometom in 
prometom tovornih vozil, zato je bila v letu 2018 zaključena 1. faza ceste v Sp. Rečici, in sicer 
na odseku od trgovine TUŠ do upravne stavbe GRATEX, d. o. o. 
  
V letošnjem letu pa je Občina Laško na podlagi predhodno izdelane projektne dokumentacije 
izvedla javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del 2. faze. Izbran je bil najugodnejši 
ponudnik, to je podjetje AGM NEMEC, d. o. o. iz Laškega, ki bo z deli pričelo v drugi polovici 
junija.  
 
V sklopu rekonstrukcije na odseku od Gasilskega doma Laško do podvoza Debro se bo izgradil 
hodnik za pešce z javno razsvetljavo, uredilo se bo odvodnjavanje ter izvedlo asfaltiranje 
vozišča in drugi ukrepi v skladu s predpisi. Cilj investicije je izboljšanje obstoječega stanja 
vozišča, izboljšanje okolja, povečanje varnosti voznikov in kakovosti bivanja prebivalcev na 
območju investicije. 
 
V času izvajanja del bo moten promet na obravnavanem odseku, zato vas vljudno prosimo za 
razumevanje in spoštovanje prilagojenega prometnega režima.  
 
Dela bodo predvidoma zaključena v mesecu septembru. 
 
V primeru kakršnihkoli težav ali vprašanj prosimo, da najprej poskušate problem rešiti z 
odgovornimi na gradbišču oz. se kasneje obrnete na Občino Laško, Oddelek za okolje in 
prostor, tel. št. 03 733 87 00. 

Kontaktna oseba s strani izvajalca del AGM NEMEC, d. o. o. je Dejan Turk, tel. Št. 070 344 
642. 

 
V pričakovanju pozitivnega sodelovanja Vas lepo pozdravljamo! 
 
 

Župan Občine Laško                    
Franc Zdolšek 

 
Obvestiti po elektronski pošti: 

 podjetja in gospodinjstva po seznamu  
 Policijsko postajo Laško, Zdraviliška cesta 5a, 3270 Laško 
 JZ Zdravstveni dom Laško, Kidričeva ulica 5, 3270 Laško 
 Gasilsko zvezo Laško, Cesta v Rečico 2, 3270 Laško 
 medije: TV Krpan, Novi Tednik, Radio Celje, Laški Bilten 
 upravljalca in vzdrževalca občinskih cest JP Komunala Laško 
 KS Rečica, Huda jama 1, 3270 Laško, 
 KS Laško 
 AGM NEMEC, d. o. o., Sedraž 3, 3270 Laško 

 v zadevo 
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