
OBČINA LAŠKO 
       ŽUPAN 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 007-06/2011 
Datum: 12.11.2012 
 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO: ZAKLJU ČNO POROČILO O IZVEDENIH PROJEKTIH PO 23. ČLENU ZFO V 

LETU 2012 
 
 
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 06.12.2012 
Odbor za gospodarski razvoj občine dne 05.12.2012 
 
Pristojnosti in pravna podlaga: 
- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) 
- 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. 11/1-UPB41),  
- 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 zaklju čnim poro čilom o izvedenih projektih po 23. čl. 
ZFO v letu 2012. 
 
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 izvedenih projektih po 23. čl. ZFO v letu 2012 
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ZAKLJU ČNO POROČILO O IZVEDENIH PROJEKTIH PO 23. čl. ZFO V LETU 2012 
 
Na podlagi ZFO so bili v letu 2012 izvedeni naslednji projekti: 
 
 
OB 057-11-0035 LC Brstovnica-Laziše, III.faza 
 
Obstoječa cesta je bila dotrajana in poškodovana. Odsek je obnovljen v dolžini 1.437,30 m. 
Obnovitvena dela so obsegala ureditev odvodnjavanja, utrditev zg.ustroja ceste ter asfaltiranje.  
Dela je izvajalo podjetje Gradbena mehanizacija, Ferdinand Hercog s.p. 
Odstopanj med NRP in stroški dejansko izvedenih del ni. 
Projekt je bil realiziran v višini 248.552,08 EUR. 
 
 
OB 57-11-0022 Ureditev tunela JP 702420 Trgovina Iz bira-Brance 
 
Projekt je obsegal nujna dela v predoru in na portalih. V predoru se je uredilo odvodnjavanje, 
izvedlo se je manjše ostenje predora in zaščita predora s brizganim betonom, mrežami in 
sidranjem. Na območju tunela se je obnovilo tudi vozišče in uredil pohodni hodnik.  
Dela je izvajalo podjetje AGM Nemec d.o.o. 
Odstopanj med NRP in stroški dejansko izvedenih del ni. 
Projekt je bil realiziran v višini 208.872,90 EUR. 
 
 
OB 057-11-0033 LC Reka-Doblatina (od P0 do P44) 
 
Odsek Reka-Doblatina (od P0 do P44) je obnovljen na dolžini 880 m. Obstoječa cesta je bila 
makadamska s slabim odvodnjavanjem. Obnovitvena dela so obsegala ureditev odvodnjavanja, 
utrditev zg. ustroja ceste ter asfaltiranje.  
Dela je izvajalo podjetje AGM Nemec d.o.o. 
Odstopanj med NRP in stroški dejansko izvedenih del ni. 
Projekt je bil realiziran v višini 119.843,98 EUR. 
 
 
 
                                                                                                     Andrej Kaluža, podsekretar 
                                                                                            vodja urada za GJS, okolje in prostor 


