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OBČINA LAŠKO 
         ŽUPAN 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 360 - 009/2014 
Datum: 1. 12. 2014 
 

O B Č I N S K I  S V E T 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO: Zaključna poročila o izvedbi energetskih sanacij v letu 2014 
 
Gradivo pripravil: Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance 
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  
- Dimitrij Gril, vodja urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance 
 
Gradivo so obravnavali:  
- Odbor za družbene dejavnosti in društva občine Laško, dne 4. 12. 2014 
- Odbor za gospodarstvo, dne 5. 12. 2014 
 
 
Pristojnost in pravna podlaga: 

 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/2007,  17/2010 in 45/2011); 
 
Predlog sklepa: 
 

1. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo "Energetska sanacija OŠ 
Antona Aškerca Rimske Toplice in dozidava" in "Energetska sanacija 
Podružnične šole Zidani Most" v predloženi vsebini. Objekta in oprema se 
prenese v upravljanje in uporabo  OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice. 
 

2. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo "Energetska sanacija 
Podružnične šole Rečica". Objekt in oprema se prenese v upravljanje in 
uporabo OŠ Primoža Trubarja Laško. 
 

3. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo "Energetska sanacija 
Zdravstvenega doma Laško". Objekt in oprema se prenese v upravljanje in 
uporabo Zdravstvenemu domu Laško. 
 

Obrazložitev: 
 
Vse vrednosti so v EUR. 
 

 

Objekt 
Energetska sanacija 

 

Skupaj 
 

Dodatno 
 

Skupaj 
občina evr. sredstva 

OŠ Antona Aškerca 234.175,13 495.745,33 729.920,46 602.647,23 1.332.567.69 

PŠ Zidani Most 65.089,68 85.396,72 150.486,40 / 150.486,40 

PŠ Rečica 38.693,37 73.081,94 111.775,31 57.927,30 169.702,61 

ZD Laško 130.205,62 116.396,06 246.601,68 35.978,23 282.579,91 

 
SKUPAJ 

 
468.163,80 
 

 
770.620,05 
 

 
1.238.783,85 

 

 
696.552,76 

 

 
1.935.336,61 
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Energetska sanacija in dozidava OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice 
 

Načrte za prizidek je izdelal Proplus Maribor (odgovorni projektant: Bojana 
Sovič,u.d.i.a.), načrte za energetsko sanacijo pa Esplanada iz Šentruperta (odgovorni 
projektant: Jože Cugelj,u.d.i.a. ). Strokovni nadzor je izvajalo podjetje GRIN d.o.o. 

Na podlagi javnega naročila, izvedenega po odprtem postopku, objavljenega na 
portalu javnih naročil, št. objave JN9401/2013 z dne 26.7.2013, spremembe, št. objave 
JN10115/2013 z dne 12.8.2013 in JN10360/2013 z dne 16.8.2013, je bil na podlagi javnega 
odpiranja 30. 8. 2013 kot najugodnejši izvajalec za razpisana dela izbran ponudnik CBE 
INŽENIRING d.o.o., Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana. Pogodba je bila podpisana 22. 10. 
2013, z deli so pričeli z začetkom novembra. Najprej so bila na vrst zemeljska dela za 
prizidek.   

Energetska sanacija je obsegala: zamenjavo stavbnega pohištva, na novo se je 
izdelala toplotna izolacijska fasada debeline 16 cm in prezračevanje, zamenjali smo peč in 
energent (prej olje zdaj peleti). 
  

Celotna površina prizidka znaša 600  m2. V pritličju se nahaja učilnica za likovni pouk, 
učilnica in kabinet za tehnični pouk. V nadstropju se nahaja nova knjižnica, učilnica in kabinet 
za poučevanje naravoslovja. Poleg tega smo v starem delu na novo uredili učilnico za tuje 
jezike, učilnico za naravoslovje in gospodinjstvo, in računalniško učilnico. 

 
Za dobavo in montažo opreme za OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice je bil na  

podlagi javnega naročila, izvedenega po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, 
objavljenega na portalu javnih naročil, št. objave NMV2328/2014 z dne 9. 7. 201, izbran kot 
najugodnejši izvajalec za razpisana dela ponudnik UČILNA d.o.o., Krtina 118, Dob pri 
Domžalah. 

 
Vrednost energetske sanacije šole (GOI in nadzor) je znašala 729.920,46 EUR 

(skupaj z DDV). Od tega smo iz Evropskega kohezijskega sklada pridobili 495.745,33 EUR. 
Vrednost celotne investicije prizidka in prenove učilnic v starem delu šole je znašala 

498.854,48 EUR. Vrednost opreme za vse učilnice je znašala 93.434,27 EUR,  vrednost 
računalniške opreme pa 10.358,48 EUR. 

 
Vrednost celotne investicije (GOI, nadzor, pohištvo,oprema) znaša 1.332.567.69 EUR. 
 
 
 
 
Energetska sanacija Podružnične šole Zidani Most 
 

Na podlagi javnega naročila, izvedenega po postopku – Javno naročilo male 
vrednosti, objavljenega na portalu javnih naročil, št. objave NMV1309/2014 z dne 23.5.2014, 
je bil kot najugodnejši izvajalec za razpisana dela izbran ponudnik MIKA DOM d. o. o., 
Mariborska 86, 3000 Celje. Strokovni nadzor je izvajalo podjetje GRIN d.o.o. 

 
Na novo se je izdelala toplotna izolacijska fasada debeline 16 cm iz ekspandiranega 

polistirena z izboljšano toplotno izolativnostjo. Na novo se je toplotno izoliral strop proti 
neogrevanemu podstrešju v skupni debelini 20 cm. Prav tako se je z 10 cm debelo izolacijo 
izoliral strop kleti proti ogrevanim učilnicam v pritličju, da hladen zrak ne prehaja v tla učilnic 
in ostale prostore šole. Zamenjala so se tudi okna in vrata na lupini stavbe. 

 
Vrednost celotne investicije (GOI in nadzor) znaša 150.486,40 EUR. Od tega smo iz 

Evropskega kohezijskega sklada pridobili 85.396,72 EUR. 
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Energetska sanacija Podružnične šole Rečica. 
 

Na podlagi javnega naročila, izvedenega po postopku – Javno naročilo male 
vrednosti, objavljenega na portalu javnih naročil, št. objave NMV1478/2014 z dne 3. 6. 2014, 
je bil kot najugodnejši izvajalec za razpisana dela izbran ponudnik NGD d.o.o., Letališka 
cesta 16, 1000 Ljubljana. Strokovni nadzor je izvajalo podjetje GRIN d.o.o. 

 
Dela so zajemala izdelavo nove toplotne izolacijske fasade, debeline 16. cm. Na novo 

se je toplotno izoliral strop proti neogrevanemu podstrešju, debeline 30 cm.  Zamenjala so se 
vsa okna in vrata na lupini stavbe, prav tako se je obnovilo ostrešje ter zamenjala strešna 
kritina. V notranjosti objekta pa so se uredile sanitarije v pritličju in v nadstropju stavbe. 

 
Vrednost celotne investicije (GOI in nadzor) znaša 169.702,61 EUR. Od tega smo iz 

Evropskega kohezijskega sklada pridobili 73.081,94 EUR, strošek strehe in prenove sanitarij, 
ki smo jih plačali iz lastnih sredstev, pa je znašal 57.927,30 EUR. 
 
 
 
Energetska sanacija Zdravstvenega doma Laško 
 

Na podlagi javnega naročila, izvedenega po odprtem postopku, objavljenem na 
portalu javnih naročil, št. objave JN16296/2013 z dne 23.5.2014, je bil kot najugodnejši 
izvajalec za razpisana dela izbran ponudnik NGD d.o.o., Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana. 
Strokovni nadzor je izvajalo podjetje GRIN d.o.o. 
 

Na novo se je izdelala toplotna izolacijska fasada debeline 16 cm. Na novo se je 
toplotno izoliral strop proti neogrevanemu podstrešju v skupni debelini 20 cm. Zamenjala so 
se tudi vsa okna tako na stavbi zobozdravstvenih ambulant kot tudi na stavbi zdravstvenega 
doma. Prav tako so se zamenjala vrata na lupini stavbe, vhodna vrata pa nadomestila z 
avtomatskimi, drsnimi vrati. Hkrati z energetsko prenovo pa je občina izvedla montažo 
novega zunanjega panoramskega dvigala za dve postaji. 
 

Vrednost celotne investicije (GOI in nadzor) znaša 246.601,68 EUR. Od tega smo iz 
Evropskega kohezijskega sklada pridobili 116.396,06 EUR. Vrednost dvigala je znašala 
35.978,23 EUR. 
 
 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

                                                                                                                     


