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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: ZAKLJUČNO POROČILO O OBNOVI CENTRALNE KUHINJE V VRTCU LAŠKO 
 
Gradivo pripravil:  
- Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve 
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  
- Dimitrij Gril, vodja oddelka  
 
Gradivo so obravnavali: 
- Odbor za družbene dejavnosti in društva občine Laško, dne 15. 3. 2018 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

• Statut občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1); 
 
Predlog sklepa: 
 
1. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo o obnovi centralne kuhinje v Vrtcu 
Laško v predloženi vsebini. 
 
2. Objekt in oprema se prenese v upravljanje in uporabo  JZ Vrtec Laško. 
 
Obrazložitev: 
 
Leta 2013 je bila izvedena energetska sanacija centralnega vrtca v Laškem, v lanskem letu pa 
smo se lotili obnovo dotrajane kuhinje. Dne 26. 5. 2017 smo na portalu javnih naročil pod št. 
JN005375/2017-VV01 objavili javno naročilo male vrednosti za obnovo centralne kuhinje v 
Vrtcu Laško. Do roka oddaje ponudb 9.6.201, ni prispela nobena ponudba, zato smo objavili 
ponovno javno naročilo, na katerem je bil kot najugodnejši izvajalec za razpisana dela izbran 
ponudnik MIKA DOM d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Za nadzor je bil izbran GRIN 
d.o.o. Z deli smo začeli 31. 7. 2017, zaključili pa konec oktobra 2017. Kuhinja je bila svečano 
otvorjena 6. 11. 2017. 
 
Zamenjali smo kompletno keramiko, vodovod s kanalizacijo, električno napeljavo, na novo pa 
smo  napeljali plinsko napeljavo. Največji strošek  so bile strojne instalacije, saj smo vgradili 
nove kuhinjske nape in zgradili popolnoma nov sistem prezračevanja. V sklopu prenove je  bil 
obnovljen tudi hodnik ter pripadajoče sanitarije z garderobo. 
  
Vrednost celotne investicije je znašala  274.064,12 EUR.  
 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

                                                                                                                     


