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OBČINA LAŠKO 
      Ž U P A N 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 430 - 26/2008 
Datum: 22. 11. 2010 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO: Zaključno poročilo o izvedbi investicije "Izgradnja večnamenskega objekta – 
gasilskega doma Rimske Toplice" 
 
Gradivo pripravil:  
- Oddelek za družbene dejavnosti 
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  
- Dimitrij Gril, vodja oddelka za družbene dejavnosti 
 
Gradivo so obravnavali: 
- Odbor za družbene dejavnosti in društva občine Laško, dne 01.12. 2010 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

• 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, številka 99/2007) 
 
 
Predlog sklepa: 
 
1. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo "Izgradnja večnamenskega objekta 
– gasilskega doma Rimske Toplice"  v predloženi vsebini. 
 
2. Objekt se prenese v upravljanje Javnemu podjetju Komunala Laško, d.o.o.. 
 
3. Kletni prostori in sejna soba v nadstropju se prenese v uporabo PG Rimske Toplice. 
 
4. Prostori v nadstropju razen sejne sobe se prenesejo v uporabo JZ Knjižnica Laško. 
 
5. Prostori v mansardnem delu se prenesejo v uporabo Krajevni skupnosti Rimske 
Toplice. 
 
 
Obrazložitev: 
 
 V lanskem letu smo pristopili k izgradnji večnamenskega objekta v Rimskih Toplicah. 
Na podlagi javnega naročila, izvedenega po odprtem postopku, ki je bilo objavljeno na 
portalu javnih naročil, št. JN9643/2009 z dne 18. 11. 2009, je bil kot najugodnejši izvajalec za 
razpisna dela izbran ponudnik GD, Podjetje za gradbeno dejavnost, d.o.o., iz Hrastnika. Za 
nadzor nad gradnjo je bilo izbrano podjetje CONSTRUCTA INŽENIRING d.o.o. iz Celja. 
Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje AR PROJEKT, d.o.o., iz Sevnice 
 
 S pripravljalnimi deli smo začeli v mesecu februarju. Dne 17. 3. 2010 smo položili 
temeljni kamen. Dela so tekoče tekla in dne 26. 8. 2010 smo imeli tehnični pregled. Upravna 
enota Laško nam je dne 24. 9. 2010 izdala odločbo o uporabnem dovoljenju. 
 



 2 

 Objekt je velikosti 18 x 22 m in je  razgibanega tlorisa. Skupna neto tlorisna površina 
objekta je 930 m². V spodnjem delu so garaže, tuši  in ostali prostori, ki so namenjeni 
gasilcem (350 m²). V osrednjem delu imajo gasilci svojo sejno sobo, zraven pa je svoj novi 
dom dobila knjižnica (205 m²). V zgornjem delu (312 m²) je prostor za sedež krajevne 
skupnosti, prostor namenjen kulturnemu društvu, osrednji del pa je večnamenska dvorana, ki 
je namenjena različnim kulturnim prireditvam. Takšne dvorane do sedaj krajevna skupnost ni 
imela.   
 
 Skupna vrednost GOI je na koncu znašala 597. 382,53 EUR z DDV. Knjižnico je 
opremila GONZAGA – PRO d.o.o. iz Solkana, prostore v mansardnem delu pa podjetje 
YUCCA d.o.o. iz Rimskih Toplic. Skupna vrednost opreme je znašala 44. 076,00 EUR z 
DDV.  
 
 Vrednost celotne investicije je znašala 683. 000,00 EUR z DDV.  Projekt je v višini 
249.000,00 EUR sofinancirala Evropska unija, in sicer iz Programa razvoja podeželja 2007-
2013, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ukrep Obnova 
in razvoj vasi. 
 
 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

                                                                                                                     


