
 
 
 

 

Participativni proračun 2021: Prijavljeni projekti, poročilo:  
 

 
Št. 

 
Naziv projekta 

 
Kratek opis 

 
Prijavitelj 

Okvirna 
vrednost po 
predloženem  
predračunu v 
EUR 

OPREDELITEV KOMISIJE 

1. 
 

Urejanje okolice 
šole Vrh nad 
Laškim;  
 
KS Vrh nad Laškim 

Priprava, utrditev, 
polaganje travnih 
plošč, nakup/ 
montaža klopi, 
zavarovanje z 
ograjo. 

Marija Kotar, 
Damjan Deželak, 
Robert Knez, 
Stanko Selič, 
Janko Tovornik 

5.224,00 z DDV Predlog je v skladu s pogoji. Predvidena investicija na parceli v 
lasti OL (174 in 82/2, obe k. o. Vrh nad Laškim). Predlog je 
ovrednoten v mejah predvidenih sredstev in upravičen do 
izvedbe  

2. 
 

Sanacija brežine 
pred POŠ Vrh nad 
Laškim;  
 
KS Vrh nad Laškim 

Nadaljnja sanacija 
brežine, kjer se 
opaža posedanje, v 
dolžini 12 m. 
 

Marija Kotar, 
Damjan Deželak, 
Robert Knez, 
Stanko Selič, 
Janko Tovornik 

4.782,40 z DDV Predlog je v skladu s pogoji. Predvidena investicija na parceli v 
lasti OL (174 in 82/2, obe k. o. Vrh nad Laškim). Predlog je 
ovrednoten v mejah predvidenih sredstev in upravičen do 
izvedbe. 

3. 
 

Izvedba osvetlitve 
igrišča pri POŠ 

Rečica; 
 
KS Rečica 

Izkop, postavitev 
stebrov, dobava in 
montaža 
reflektorjev. 

Simon Sanda 5.576,33 z DDV Za predlagano investicijo se pripravi idejno zasnovo in preveri 
obveznost pridobitve morebitnih soglasij za izvedbo. Investicija 
je predvidena na zemljišču OL  (parc. št. 651/4 in 651/5, obe k. 
o. Rečica) 

4. 
 

Parkirišče Sedraž 
ob KS Sedraž; 
                            
KS Sedraž 

Ureditev travnate 
površine v 
parkirišče – v dveh 
fazah. 

Darja Pospeh  6.994,26 z DDV Predlog je v skladu s pogoji. Investicija predvidena na zemljišču 
OL, višina sredstev v okviru planiranih. V skladu z dogovorom 
s KS Sedraž, bo le ta zagotovila presežena sredstva. 

5. 
 

Parkirišče na 
spodnjem Breznem 
ob nogometnem 
igrišču Sedraž;  

Ob igrišču ni 
parkirišč, ureditev 
na parceli, kjer se 
rušijo barake. 

Frida Hren 6.738,00 z DDV Predlog je v skladu s pogoji. Investicija predvidena na zemljišču 
OL, višina sredstev v okviru planiranih. V skladu z dogovorom 
s KS Sedraž, bo le-ta zagotovila presežena sredstva. 
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KS Sedraž 

6. 
 

Medgeneracijski 
park Rimske 
Toplice; 
 
KS Rimske Toplice 

Postavitev zunanjih 
športnih naprav. 

Drago in Marija 
Minka Zupanc 

9.628,24 z DDV V okviru planiranih proračunskih sredstev, namenjenih po 
posamezni KS v sklopu participativnega proračuna, je možno 
izvesti, glede na podane predloge, le en projekt, ki ustreza v 
javnem pozivu določenim kriterijem. Ker so bili v KS Rimske 
Toplice trije takšni predlogi, se bo izvedlo med njimi glasovanje. 
Predlog, ki bo dobil največ glasov, bo izveden. Glasovanje bo 
potekalo od 16. 3. 2021 do vključno 21. 3. 2021. Potrebno 
preveriti pridobitve soglasja ZVKD. Zemljišče v lasti OL, parc. 
št. 294, k. o. Rimske Toplice. 

7. 
 

Turistična FOTO 
točka Rimske 
Toplice;  
 
KS Rimske Toplice 

Postavitev foto 
točke v obliki srca z 
napisom Rimske 
Toplice ter 
osvetlitvijo. 

Valentina 
Gartner 

9.997,90 z DDV V okviru planiranih proračunskih sredstev, namenjenih po 
posamezni KS v sklopu participativnega proračuna, je možno 
izvesti, glede na podane predloge, le en projekt, ki ustreza v 
javnem pozivu določenim kriterijem. Ker so bili v KS Rimske 
Toplice trije takšni predlogi, se bo izvedlo med njimi glasovanje. 
Predlog, ki bo dobil največ glasov, bo izveden. Glasovanje bo 
potekalo od 16. 3. 2021 do vključno 21. 3. 2021. Potrebno 
preveriti pridobitve soglasja ZVKD. Zemljišče v lasti OL, parc. 
št. 1375/1, k. o. Rimske Toplice. 

8. 
 

Rekreacijsko 
sprostitveni kotiček 
ob reki Savinji 
Rimske Toplice;  
 
KS Rimske Toplice 

Ureditev manjšega 
vadbenega 
prostora/platoja, 
vgradnja 
trampolina, 
postavitev klopi. 

Miha Gartner 9.788,98 z DDV V okviru planiranih proračunskih sredstev, namenjenih po 
posamezni KS v sklopu participativnega proračuna, je možno 
izvesti, glede na podane predloge, le en projekt, ki ustreza v 
javnem pozivu določenim kriterijem. Ker so bili v KS Rimske 
Toplice trije takšni predlogi, se bo izvedlo med njimi glasovanje. 
Predlog, ki bo dobil največ glasov, bo izveden. Glasovanje bo 
potekalo od 16. 3. 2021 do vključno 21. 3. 2021. Potrebno 
preveriti pridobitve soglasja DRSV. Zemljišče v lasti OL, parc. 
št.  1383/14, k. o. Rimske Toplice 

9. 
 

Zasaditev vrtnic 
American Pillar v 
Rimskih Toplicah; 
                                 
KS Rimske Toplice 

Postavitev pergol 
na 5 mestih, 
zasaditev cca 40 
sadik. 
 

Valerija Seme 3.500,00 brez 
DDV + 
5.000,00/leto 
(brez montaže) 

Predlog ne ustreza vsem pogojem, predlog ni v celoti na 
zemljišču OL, presega predvidena sredstva, prav tako je 
potrebna vsakoletna investicija za vzdrževanje takšnega 
predloga. Upoštevali pa bomo predlog pri urejanju Rimskih 
Toplic. 

10. 
 

Zasteklitev avle v 
OŠ Primoža 
Trubarja POŠ 
Šentrupert;  
 
KS Šentrupert 

Zasteklitev avle v 
OŠ Primoža 
Trubarja POŠ 
Šentrupert. 

Vinko Knafelc cca. 13.000,00 
z DDV 

Predlagana investicija po priloženem okvirnem predračunu 
nekoliko presega sredstva, namenjena za izvedbo 
participativnega proračuna za leto 2021 v posamezni KS. V 
skladu z dogovorom s KS Šentrupert, bo le-ta zagotovila 
presežena sredstva. Investicija je planirana na lastnini OL. 
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11. 
 

Izgradnja zunanjih 
polnilnih postaj 
(električna 
polnjenja);  
 
KS Marija Gradec 

Izgradnja dveh 
polnilnih postaj na 
parkirišču pri Čater. 

Edi Baumkirher 9.193,16 brez 
DDV (brez 
pripeljanih 
inštalacij) 

Predlog izgradnje zunanjih polnilnih postaj (električna 
polnjenja) na predvidenem parkirišču v KS Marija Gradcu bo  
Občina Laško upoštevala pri celostni ureditvi parkirišča na 
spodnji strani povezovalne ceste Veterinarska postaja-Čater, 
kjer bo za potrebe postavitve polnilne postaje le-temu namenila 
dve parkirni mesti in pripravila vso potrebno infrastrukturo. Ker 
je za takšno ureditev smiselna celostna izvedba ureditve 
parkirišča, polnilnih postaj ne bomo delali predčasno, saj so 
predvidena v projektu izvedbe parkirišča.  

12. 
 

Ograja na parkirišču 
za osebna vozila v 
vaškem jedru; 
 
KS Marija Gradca 

Ograja na 
parkirišču proti 
Lahomnici. 

Marjan Salobir 3.920,00 Občina Laško bo pridobila predračun za izvedbo in preverila 
obveznost pridobitve morebitnih soglasij za izvedbo (DRSV).   
Zemljišče v lasti OL, parc. št. 995 in 454/1, obe k. o. Lahomšek. 

13. 
 

Postavitev 
označevalnih tabel;  
 
KS Laško 

Označevalne table 
pri znamenitostih v 
Laškem, 
interaktivno 
zastavljene, s QR 
kodo za povezavo 
s predstavitvijo. 

Marko Šantej cca. 10.000,00 
(ocena, ni 
predračuna) 

STIK Laško pripravlja mobilno aplikacijo Visit Laško, ki poleg 
kartuzije in Aškerčevine vključuje tudi trško jedro s 
predstavitvijo vseh stavb v mestu. Priprava je v zaključni fazi. 
Poleg samega opisa in fotografij bo vključevala tudi avdio 
zgodbe. Aplikacija bo predvidoma končana oktobra 2021, z 
zaključkom projekta. V okviru projekta pa je že nastala tudi 3D 
maketa trškega jedra, ki bo razstavljena v TIC-u Laško in se 
navezuje tudi na mobilno aplikacijo.  
V okviru projekta Pametna mesta je v fazi prijave na razpis 
tudi digitalni osnovni vodič, enotna mobilna aplikacija, ki na 
zemljevidu prikazuje lokacije posamezne točke, poti, razdaljo 
do njih in opis posamezne znamenitosti. 
Za izvedbo predlaganega projekta je potrebno soglasje 
oziroma smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 
Skupaj s STIK-om in ZVKD se bo proučila smiselnost 
postavitve tabel glede na pridobljene produkte na podlagi 
zgoraj opredeljenih razpisov. 

14. 
 

Stilsko ograjeni 
zabojniki v SMJ 
Laško; 
 
KS Laško 

Ureditev vseh 
zabojnikov v SMJ – 
vključitev na 
prenovo SMJ. 

Jaka Pipan ni predračuna Eden izmed pogojev za uvrstitev projektnega predloga na 
glasovanje je tudi, da ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj, torej 
da ni del že kakšnega projekta. Občina Laško pričenja s 
celovito ureditvijo starega mestnega jedra. V sklopu ureditve je 
tudi postavitev nove mestne opreme in ureditev otokov za 
odpadke. Predlog bomo posredovali načrtovalcu mestne 
opreme. Ker je za takšno ureditev smiseln celostni pristop, 
bomo to urejali hkrati s celotno ureditvijo starega mestnega 
jedra. 
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15.  Izboljšanje cestne 
infrastrukture  Briše-
Pleš-Čelovnik cca. 

900 m; 
KS Zidani Most 

Ureditev 
makadamske 
ceste, asfaltiranje.  

Damjan Cigole cca.100.000,00 
(ocena, ni 
predračuna) 

Eden izmed pogojev za uvrstitev projektnega predloga na 
glasovanje je tudi, da so zemljišča v lasti občine ali krajevnih 
skupnosti. Cesta ne poteka v celoti po zemljiščih v lasti Občine 
Laško, prav tako bi investicija bistveno presegla višino 
predvidenih sredstev v participativnem proračunu. 

16.  Obnova stolpa 
stražarja (Jurklošter 
26); 
 
KS Jurklošter 

Obnova zunanjega 
lesenega dela, 
stopnišča, 
notranjosti. 

Milan Volavšek 10.000,00 
(ocena, ni 
predračuna) 

Za izvedbo predlaganega projekta potrebujemo soglasje 
oziroma smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine. V 
primeru, da bo predračun po podanih smernicah s strani ZVKD 
v mejah določenih sredstev po posamezni KS za namen 
participativnega proračuna za leto 2021, bomo investicijo 
izvedli. Zemljišče in objekt sta v lasti OL (parc. št. 1/1, k. o. 
Mrzlo Polje). 

17.  Asfaltiranje ceste 
Trnovo-Nežmah; 
 
KS Sedraž 

Ureditev lastništva 
in asfaltiranje 
ceste. 

Breda Nežmah, 
Vida Šalamon 

ni predračuna Eden izmed pogojev za uvrstitev projektnega predloga na 
glasovanje je tudi, da so zemljišča v lasti občine ali krajevnih 
skupnosti. Cesta ne poteka v celoti po zemljiščih v lasti Občine 
Laško, prav tako bi investicija bistveno presegla višino 
predvidenih sredstev v participativnem proračunu. 

 
 
 
Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednje pogoje: 
• prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine, 
• bo izveden na zemljiščih v lasti Občine ali krajevnih skupnosti, 
• še ni bil (so)financiran s strani občine, 
• je finančno ovrednoten do največ 10.000 EUR z vključenim DDV-jem (nujno dokazilo s predračunom), 
• ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih. 


