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OBČINA LAŠKO 
         ŽUPAN 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 600 - 03/2013 
Datum: 28. 11. 2013 
 

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 "Glasbena šola Laško - Radeče" 
 
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 gospodarske dejavnosti občine Laško, 4. 12. 2013 
- Odbor za družbene dejavnosti in društva občine Laško, dne 5. 12. 2013 
 
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 "Obnova Glasbene šole" v 
predloženi vsebini. 
 
2. Objekt in oprema se prenese v upravljanje in uporabo  JZ Glasbena šola Laško – 
Radeče. 
 
Obrazložitev: 

Z obnovo zgradbe na Valvazorjevem trgu 2 smo začeli v letu 2011. Na začetku leta 
smo pridobili dokumentacijo za idejno zasnovo in adaptacijo zgradbe, kasneje pa še PZI za 
obnovo celotne zgradbe. Vse načrte je izdelal projektni atelje  P&A iz Velenja,  glavna 
arhitekta pa sta bila  Andrej in Pavli  Šifer. Septembra smo od Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine dobili tudi Kulturnovarstveno soglasje.   
 

Na podlagi javnega naročila, izvedenega po postopku zbiranja ponudb po predhodni 
objavi, objavljenega na portalu javnih naročil, št. objave JN8637/2011 z dne 29.7.2011, je bil 
kot najugodnejši izvajalec za razpisana dela izbran ponudnik REMONT d.d.., Oblakova 30, 
3000 Celje. Z deli smo začeli v septembru 2011. Najprej je bila na vrsti obnova fasade, 
stavbnega pohištva in zamenjava kritine na strehi. Obnovili smo tudi dvorišče pred Glasbeno 
šolo. 

Projekt je spadal pod operacijo "Obnova starega mestnega jedra Laško", ki ga je 
delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 

V poletnih mesecih 2012 smo začeli z adaptacijo pritličja, I. nadstropja, tlaka in 
postavitvi vseh sten v mansardi. Na podlagi javnega naročila, izvedenega po postopku 
zbiranja ponudb po predhodni objavi, objavljenega na portalu javnih naročil, št. objave 
JN6568/2012 z dne 19.6.2012, spremembe, št. objave JN7034/2012 z dne 29.6. 2012, je bil 
kot najugodnejši izvajalec za razpisana dela izbran ponudnik NGD d.o.o., Gradbeni 
inženiring, Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana. Z deli smo zaključili v decembru 2012. 
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V juniju 2013 smo začeli z delom v mansardi. Na podlagi javnega naročila male 
vrednosti, objavljenega na portalu javnih naročil, št. objave nmv917/2013 z dne 19.4.2013, je 
bil kot najugodnejši izvajalec za razpisana dela izbran ponudnik AA GRADING, gradbeni 
inženiring, d.o.o., Gimnazijska 14. 1420 Trbovlje. Dela so bila dokončana v avgustu 2013 in 
2. septembra je bila svečana otvoritev. 
 Celotna površina znaša 1028  m2 .  V pritličju se nahaja dvorana za ples, garderoba 
za učence plesa, učilnici za pouk klavirja,  harmonike ter  dvorana za nastope s  58 sedeži. 
Dvorana je sodobno opremljena in je namenjena razrednim, oddelčnim in internim nastopom. 
V prvem nadstropju se nahajajo učilnice za poučevanje klavirja in godal, učilnica za nauk o 
glasbi in  učilnica za vaje orkestrov.  

V mansardnem delu se nahaja zbornica, ravnateljeva pisarna, arhiv in šest učilnic za 
poučevanje pihal, kitare in citer.  
Vse učilnice so prostorne, svetle, opremljene z novim pohištvom in potrebnimi avdio 
vizualnimi pripomočki.  V skladu s predpisi so tudi akustično opremljene.  
 
 Vrednost celotne investicije (GOI, dokumentacija, nadzor, pohištvo) znaša 
844.724,82 EUR. Od tega smo Evropskega sklada za regionalni razvoj pridobili                
249.927,82 EUR. 
 
 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

                                                                                                                     


