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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 poro čilo o izvedbi investicije "Izgradnja vodovoda Vrh-

Radoblje-Globoko s sopolaganjem kanalizacije v Rado bljah" 
in 
"Ureditev podvoza Radoblje" 

 
 
Gradivo pripravil : Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
 
Predstavnik predlagatelja na seji bo : Luka Picej 
 
Gradivo obravnaval:  
Odbor za gospodarski razvoj občine dne 12. 2. 2014 
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 13. 2. 2014 
 
Pristojnosti in pravna podlaga: 
- 21. člen Statuta občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) 
 
Predlog sklepa: 
 

1. Občinski svet sprejme in potrjuje zaklju čno poro čilo o izvedbi investicije: 
- izgradnja vodovoda Vrh – Radoblje – Globoko s sopol aganjem kanalizacije 

Radoblje in ureditev podvoza Radoblje v predloženi vsebini. 
 

2. Vodovod bo v skladu s koncesijsko pogodbo predan  v najem in upravljanje 
Pivovarni Laško d.d., kanalizacija in podvoz pa JP Komunali Laško d.o.o.. 

 
Obrazložitev: 
 
1.) Vodovod Vrh-Radoblje-Globoko s kanalizacijo Rad oblje 
 
Na podlagi sprejete strategije vodooskrbe v letu 2007 in Operativnem programu odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda v Občini Laško, je občina od leta 2007 vodila aktivnosti za izgradnjo 
vodovoda, ki je bil zaključen v letu 2012 za naselja in zaselke, kot sledi: 
Brodnice, Žigon, Vrh nad Laškim, Selo, Dol pri Laškem, Stopce, Harje, Konc, Zabrež, Lažiše, 
Zg. Strensko, Plazovje, del Marija Gradca, Radoblje, Globoko, Povčeno. 
 
Z javnim vodovodnim omrežjem dolžine 42 km različnih dimenzij in premerov cevi, je bilo na 
novo oskrbljeno 260 gospodinjstev. 
 
 



 
Zgrajeno ali rekonstruirano je bilo:  
- vodohran Žigon, Selo, Lažiše, Konc, Zabrež, Povčeno, Radoblje, Kolarnica, Stopce, Zg. 

Strensko; 
- črpališča Radoblje, Globoko, Povčeno. 
  
Z izgradnjo omenjenega vodovoda smo povečali povezanost celotnega vodovodnega 
sistema v Občini Laško , kar pomeni večjo varnost glede preskrbe s pitno vodo in izboljšanje 
zdravstvenih pogojev in kvalitete življenja na podeželju.  
 
Za vodovod Vrh – Radoblje – Globoko in sopolaganje kanalizacije Radoblje so bila pridobljen 
uporabna dovoljenja kot sledi: 
 
- povezovalni vodovod Lažiše – Konc, št. 351-134/2012-10 z dne, 16.7.2013;  
- Trije studenci – IV. etapa, št. 351-132/2012-15 z dne 4.9.2013; 
- vodovod Rimske Toplice – II. etapa, št. 351-150/2012-18 z dne 16.12.2013;  
- vodovod Rimske Toplice – III. etapa, št. 351-152/2012-18 z dne 9.12.2013;  
- fekalna kanalizacija v naselju Radoblje, 351-153/2012-17 z dne 31.12.2013. 
 
Javno naročilo je bilo oddano po sklopih – projektih.  
Pogodbeni izvajalec del, za povezovalni vodovod Lažiše Konc, je bilo podjetje Gradbena 
mehanizacija Darko Trbovc s.p.. Pogodba je znašala 133.785,79  EUR vključujoč DDV. 
Ostale sklope – projekte, je izvajalo podjetje Gorenje projekt d.o.o. Pogodbena vrednost je 
znašala 1.937.851,62 EUR vključujoč DDV. 
 
Po namenu razdeljeno: 
- vodovod  1.810.397,05 EUR z DDV, 
- kanalizacija    261.240,36 EUR z DDV, 
- nadzor       10.800,00 EUR z DDV. 
  
Gradnja kanalizacije je potekala sočasno z izgradnjo vodovoda v dolžini s sekundarnimi 
priključki 1500 m ter črpališčem. Z izgradnjo se je izvedlo 20 priključkov s priključitvenimi 
jaški na kanalizacijo.  
 
Nadzor je opravljalo podjetje SING&S d.o.o. iz Celja. 
 
Občina je za gradnjo vodovoda kandidirala na državnem razpisu ter sklenila s Službo 
vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politi ko pogodbo o sofinanciranju v 
višini 700.000,00 EUR. 
 
2.) Ureditev podvoza v Radobljah 
 
Spričo izvajanja del vodovoda in kanalizacije na istem odseku v Radobljah v območju žel. 
proge je občna pripravila ustrezne podloge za poglobitev podvoza pod žel. progo. Projekte je 
pripravilo podjetje Ozzing d.o.o. iz Trbovelj. 
 
Vrsto let je obstajal problem za krajane območja Radobelj, Plazovja, Zabreža, da so bili 
zaradi premajhne višine podvoza omejeni z dostopom za večja vozila. Do njih z laške strani 
niso imela dostopa vozila JP Komunale Laško, gasilska vozila in gospodarska vozila 
potrebna za kmetovanje.  
 
 
 
 



Po poglobitvi podvoza je zdaj svetla višina 3,63 – 3,72 m. Na podlagi javnega razpisa je bilo 
pogodbeno delo opravljeno s strani AGM d.o.o. iz Sedraža. 
 
Dela so se odvijala v mesecu avgustu in septembru 2012. Nadzor je opravljalo podjetje 
SING&S d.o.o. iz Celja. 
 
Projektna dokumentacija    6.600,00 EUR z DDV  
Ureditev podvoza   52.781,05 EUR z DDV 
Nadzor      1.002,84 EUR z DDV 
Ostali stroški      1.290,00 EUR z DDV 
Skupaj     61.673,89 EUR z DDV 
 
 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

 
 
 


