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OBČINA LAŠKO 
      Ž U P A N 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 430 - 12/2010 
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 "Obnova večnamenskega objekta  
               Dom Svobode in izgradnja prizidka k obstoječemu objektu v Zidanem  Mostu" 
 
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 "Obnova večnamenskega objekta 
Dom Svobode in izgradnja prizidka k obstoječemu objektu v Zidanem  Mostu" v 
predloženi vsebini. 
 
2. Objekt prizidek k obstoječemu objektu se prenese v upravljanje in uporabo  PG 
Zidani Most. 
 
Obrazložitev: 
 V lanskem letu je bila v Domu svobode prenovljena dvorana,  v letošnjem letu pa smo 
se lotili prenove vseh ostalih prostorov. Največ dela je bilo s spodnjimi prostori, še posebno s 
prostorom, ki je bil v preteklosti namenjen mladini, saj je bil močno vlažen. Zaradi tega smo 
morali tla in stene sanirati s posebnimi ometi. V spodnjih prostorih smo popolnoma sanirali 
še sanitarije in posebno sobo. Največje spremembe so bile pri prostoru za izvajanje 
knjižnične dejavnosti. Porušili smo predelno steno in s tem močno povečali površino 
knjižnice. Na novo smo uredili tudi prostore namenjene krajevni skupnosti. V vseh prostorih 
smo morali zamenjati vodovodno in električno napeljavo, ki sta bili popolnoma dotrajani.  
 Prizidek k obstoječemu objektu meri 130 m2. V njem so svoje prostore dobili gasilci. 
V spodnjih prostorih je garaža, v zgornjih prostorih pa večnamenski prostor oziroma sejna 
soba s sanitarijami. 
  Skupna vrednost investicije Obnova večnamenskega objekta Dom Svobode in 
izgradnja prizidka k obstoječemu objektu v Zidanem  Mostu je znašala 196.474,64 EUR. 
Projekt je bil v višini 73.984,67 EUR sofinanciran s strani Evropske Unije, in sicer iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Dela je izvajalo podjetje REMONT, d. 
d., iz Celja, ki  je bilo kot najugodnejše izbrano na podlagi javnega razpisa. Strokovni nadzor 
nad deli je izvajalo podjetje MODREC, d. o. o. , iz Maribora, projektno dokumentacijo je 
izdelalo podjetje G-PROJEKT, Gorazd Savšek s.p.. Tehnični pregled za objekt je bil dne 28. 
10. 2010, uporabno dovoljenje pa je bilo izdano dne 23.11. 2010. 

   
 Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek                                                                         


