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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 IZVEDENEM PROJEKTU "OBNOVA STAREGA 

MESTNEGA JEDRA LAŠKO" 
 
 
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 14.03.2013 
Odbor za gospodarski razvoj občine dne 13.03.2013 
 
Pristojnosti in pravna podlaga: 
- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško potrjuje zaklju čno poro čilo "Obnova starega mestnega jedra Laško" 
v predloženi vsebini. 
 
Obrazložitev: 
Na podlagi 21. člena Statuta občine Laško je bilo pripravljeno poročilo o izvedenih aktivnostih, ki 
so bile sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

 
 
 
 
Priloga:  

- Zaključno poročilo o izvedenem projektu "Obnova starega mestnega jedra Laško" 
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ZAKLJU ČNO POROČILO O IZVEDENEM PROJEKTU 
OBNOVA STAREGA MESTNEGA JEDRA LAŠKO 

 
 
 
V sklopu ureditve starega mestnega jedra so se izvedli trije podprojekti.  
 
Prvi podprojekt Obnova tematske poti na grad Tabor se je izvedel v letu 2011, v sklopu 
katerega so se obnovile obstoječe stopnice iz Aškerčevega trga pa do Poti na Grad, sočasno 
pa se je obnovila tudi javna razsvetljava ob sami poti. Vrednost izvedbe (GOI dela) podprojekta 
je znašala 138.882,00 EUR z DDV. Dela je izvajalo podjetje AGM NEMEC d.o.o. iz Laškega, ki 
je bilo kot najugodnejše izbrano na podlagi javnega razpisa.  
 
V sklopu drugega podprojekta Obnova večnamenskega objekta na Valvazorjevem trgu, kateri 
se je prav tako izvedel v letu 2011, se je obnovila streha, fasada, zamenjala pa so se tudi okna. 
Vrednost izvedbe podprojekta je znašala 325.214,00 EUR z DDV. Dela je izvajalo podjetje 
REMONT d.d. iz Celje, ki  je bilo kot najugodnejše izbrano na podlagi javnega razpisa.  
 
V letu 2012 pa se je izvedel še tretji podprojekt, in sicer Obnova graščinskega dvorišča, v 
sklopu katere se je uredila dvoriščna infrastruktura, zamenjal se je tudi celotni tlak. Vrednost 
izvedbe podprojekta je znašala 303.743,00 EUR z DDV. Dela je izvajalo podjetje MIKA DOM 
d.o.o. iz Celje, ki  je bilo kot najugodnejše izbrano na podlagi javnega razpisa.  
 
Vrednost celotnega projekta OBNOVA STAREGA MESTNEGA JEDRA LAŠKO je znašala 
805.000,00 EUR z DDV. 
 
Za sofinanciranje projekta ureditve starega mestnega jedra je Občina Laško pridobila sredstva s 
strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v skupni višini 
594.443,00 EUR.  
 
 
 
                                                                                                     Andrej Kaluža, podsekretar 
                                                                                            vodja urada za GJS, okolje in prostor 


