
PREGLED ODGOVOROV NA VPRAŠANJA IN REALIZACIJA POBUD  

ČLANOV OBČINSKEGA SVETA LAŠKO V LETU 2020 

 

VPRAŠANJA 

zap. 
št. 

seja vprašanje seja / odgovor opomba 

1. 8. seja, 
12. 2.  

Informacija o poteku izgradnje prizidka k ZD Laško 9. seja: kronološki potek priprave prostorskega akta za 
umestitev prizidka k ZD Laško 

 

2. 9. seja 
13. 5. 

Informacija o poteku postopka o participativnem proračunu 10. seja: prispeli predlogi so bili pregledani in posredovani 
krajevnim skupnostim, da izglasujejo najboljše predloge 

 

3.  Informacija o nadaljevanju sanacije obzidja v Jurkloštru 10. seja: občina zbira dodatne ponudbe  

4.  Informacija o časovnem poteku menjave oz. prestavitve 
avtobusne postaje pri Bobek 

10. seja: lastnik mora avtobusno postajališče odstraniti do 
konca julija 2020; išče se nova primerna lokacija 

 

5.  Informacija oz. poročilo o poteku gradnje TIC-a v Rimskih 
Toplicah 

10. seja: kronološki potek projekta  

6.  Informacija oz. poročilo o sprejetih ukrepih v zvezi s Covid-
19 

  

7.  Kronološki pregled investicije izgradnje prizidka k ZD 
Laško, terminski plan za izvedbo, določitev odgovorne 
osebe  za vodenje investicije, redno obveščanje 
družbenega odbora in OS o investiciji 

10. seja: povzetek dokumentov v zadevi 351-09/2017 
(pomoč projektantu pri pripravi projektne dokumentacije), 
obrazložitev prostorskih aktov, zaradi katerih UE ni izdala 
gradbenega dovoljenja za prizidek 

 

8.  10. seja 
1. 7. 

Podrobnejše informacije o elaboratu za postopek lokacijske 
preveritve za izgradnjo prizidka k ZD Laško  

11. seja: podatki o izvajalcu in ceni  

9.  Informacije o občinskem urbanistu 11. seja: predstavitev občinske urbanistke in njena 
vključitev v projekt 

 

10.  Podrobnejše informacije v zvezi z gradnjo TIC-a v Rimskih 
Toplicah, predvsem o zvišanju stroškov oz. napačni oceni 
vrednosti projekta 

11. seja: odgovor je bil podan na prejšnji seji; pojasnilo o 
dodatnih delih, ki pri drugem objektu ne bodo potrebna; 

 

11.  Informacija o izgradnji kolesarske steze iz Celja proti 
Laškem 

11. seja: povzetek sestanka terenskega ogleda: do 31. 12. 
2020 se usklajena trasa poteka kolesarske poti prikaže v 
idejni zasnovi, ki bo osnova za nadaljnje projektiranje 

 

12.  Informacija o gradnji varovanih stanovanj 10. seja: v planu je 50 varovanih stanovanj, težave so z 
OPPN 

 

13.  Informacija o gradnji stanovanj za mlade družine 10. seja: V Debru je predvidenih cca 70 stanovanj  



14.  Informacija o sprejetju prostorskega akta za Debro, ki bo 
omogočal gradnjo blokov? 

11. seja: predhodno je potrebno pripraviti spremembe in 
dopolnitve zazidalnega načrta KS3 in KC2/1, kar je v planu 
za leto 2021 

 

15. 11. seja 
30. 9. 

Informacija glede investicije izgradnje objekta TIC v RT – ali 
se bo zgradil še drugi objekt? 

12. seja: občina je objavila poziv promotorjem k oddaji vlog 
o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva 
za izgradnjo objekta bara 

 

16.  Informacija o novem nogometnem igrišču v KS Rečica – ali 
ustreza le igranju v III. ligi? 

12. seja: igrišče ustreza igranju v 1. kadetski in mladinski 
ligi ter 3. članski ligi 

 

17.  Informacija o aktivnostih OU pri reševanju problematike 
uničevanja (neprevoznosti) podvoza na cesti Radoblje - 
Modrič 

11. seja: Komunali Laško je bilo naročeno, da se sanira v 
naslednjih dneh 

 

18.  Informacija o izgradnji krožišča pri Hotelu Špica 13. seja: DRSI pripravlja javno naročilo za izvedbo projekta, 
z deli bi se lahko pričelo spomladi 2021 

 

19. 12. seja  
11. 11. 

Informacija o pumptracku – kje se da videti projekt? 12. seja: na občini  

 

POBUDE 

zap. 
št. 

seja pobuda seja / odgovor realizacija 
pobude 

1.  8. seja, 
12. 2. 

Odstranitev robnikov pri gostilni Čater 9. seja: pred dokončno ureditvijo ceste in vaškega jedra v 
Marija Gradcu bi bila vprašljiva varnost 

 

2.  Čim prejšnja izgradnja igrišča v Marija Gradcu   

3.  Prenova Statuta Komunale Laško Pobuda je bila posredovana Komunali Laško  

4.  Informiranje občanov o projektu RUNE (FB, splet, Laški 
bilten) 

 DA 

5.  Informiranje občanov o ureditvi SMJ (splet)  DA 

6.  Ureditev razsvetljave, cest, parkirišč in izgradnja vodovoda 
v KS Zidani Most 

9. seja: pridobljene so ponudbe za pripravo projektne 
dokumentacije za JR  na odseku Dom svobode – ŽP; 
za parkirišče pred Domom svobode je pridobljeno gradbeno 
dovoljenje, potekajo aktivnosti za izgradnjo v okviru P&R 
sistema s sofinanciranjem železnic; 
projektno dokumentacijo za parkirišče na Vili je potrebno 
novelirati in pripraviti na nivoju PZI; 

 

7.  Zagotovitev prostorskih kapacitet oz. priprava programa 
oskrbe za starostnike 

9. seja: v prihodnosti bo potrebno sklicati delovno skupino, 
ki bo analizirala dosedanje delo in pripravila načrt za 
prihodnost 

 



8. 9. seja 
13. 5. 

Rekonstrukcija cestnega odseka med Gračnico in Globokim 9. seja: treba se bo dogovoriti, da se rekonstrukcija izvede 
kot vzdrževalno delo na državni cesti;  
10. seja: na DRSI je bil poslan dopis 

 

9.  CI za razvoj Rimskih Toplic naj na seji OS predstavi 
problematiko ZP Rimske Toplice 

 DA 
(10. seja) 

10.  Sanacija ceste na območju med hišnama Reka 8 in Reka 
7a 

10. seja: sanacija je predvidena v pogodbi z izvajalcem za 
leto 2020 in 2021 

 

11.  Obnova baročnega obzidja v Jurkloštru 10. seja: občina zbira dodatne ponudbe za sanacijo   

12. 10. seja 
1. 7. 

Sanacija globoke kanalete pri označevalni tabli za Občino 
Laško na cesti Šentjur – Šentrupert (Na Rebri) 

10. seja: cesta je državna, lahko se jo navede med 
predloge za sanacijo 

 

13.  Več sej Sveta krajevnih skupnosti   

14.  Pridobitev poročila policije , koliko je izrečenih kazni v zvezi 
s prepovedanim tovornim prometom na cesti G1-5; predlog, 
da se namesto dveh semaforjev na cesti Zidani Most – 
Radeče postavi samo enega 

11. seja: povzetek sestanka z vsemi pristojnimi službami  

15.  Izgradnja večnamenskega (športnega) igrišča v Lazišah 
nasproti OŠ Laziše (tudi na 11. seji) 

občina je v ta namen odkupila zemljišče, razhajanja so 
nastala glede velikosti in namena igrišča – z načrtovanjem 
se bo nadaljevalo v prihodnjem letu 

 

16.  Namestitev defibrilatorja na OŠ Laziše 11. seja: lokacija OŠ bo zajeta v širjenju mreže AED   

17.  Izdelava strategije zdravja   

18. 11. seja 
30. 9. 

Predlog za novo razdelitev volilnih enot Pobuda je bila posredovana Občinski volilni komisiji Laško  

19.  Občini naj se zagotovi pravico odvzema materialnih surovin 
iz Savinje 

  

20.  Sredstva od prodaje tenis igrišča v Marija Gradcu naj se 
namenijo za vaško jedro in otroško igrišče 

12. seja: za ureditev medgeneracijskega športnega igrišča 
se vodi javni razpis, v sklopu ureditve vaškega jedra pa 
DRSI vodi pripravo projektne dokumentacije državne ceste 
na tem območju; občina je že odkupila zemljišča, za 
parkirišče se pripravlja projektna dokumentacija 

 

21.  Strategija kolesarskih poti v občini 12. seja: v okviru sprejete prometne strategije obstaja 
poglavje, ki obravnava kolesarsko obrežje 

 

22.  Priprava poročila podžupanov o svojem delu 12. seja: poročilo podžupana Matjaža Pikla  

23.  Razširitev regionalne ceste RT – Jurklošter , sanacija 
odseka na "Ajšnitu" 

12. seja: dopis DRSI (22. 6. 2020) – v kratkem bodo v 
okviru rednega vzdrževanja pričeli z aktivnostmi za pripravo 
naročila za izvedbo del 

 

24.  Izboljšanje signala na območju Padež – Reka – Olešče - 
Žigon 

12. seja: vodijo se aktivnosti za izgradnjo bazne postaje na 
Vrhu nad Laškim, ki naj bi pokril to območje 

 



25.  Ureditev sprehajalne poti v Jagočah ob reki Savinji (ob 
čolnarni do mosta želja) 

12. seja: Komunala Laško je pregledala stanje in sanirala 
urbano opremo 

DA 

26.  Ureditev dovozne poti za invalide do prostorov Društva 
upokojencev Laško in Društva invalidov občine Laško 

12. seja: makadamska pot iz smeri knjižnice je v lasti 
Župnije Laško, zato je potrebno skleniti ustrezen dogovor 
za realizacijo pobude 

 

27. 12. seja 
11. 11. 

Ureditev cestnega odseka "pri Jurič" 13. seja: lastništvo še ni urejeno, zato investicijsko 
vzdrževalna dela na tem odseku niso mogoča 

 

28.  Izgradnja protihrupne zapore ob železnici na lokaciji Debro 
51 

13. seja: po preverbi je bilo ugotovljeno, da je naslov 
Celjska cesta 51, predlaga se skupni sestanek 

 

29.  Sanacija vodotokov oz. meteornih vod iz ceste, ki poteka 
mimo hiše Brstovnica 5 

13. seja: sestanek vseh akterjev je bil novembra 2020, 
razširitev ožine se bo izvedla maja 2021, skušal se bo 
odpraviti tudi problem z meteornimi vodami 

 

30.  Trajna rešitev plazu po Rebrnikom v ZM 13. seja: konec leta 2020 se je stabilizirala cesta, ki naj bi 
ustavila plazenje zemeljske mase 

 

31.  Ureditev ceste Lešje – občina Dobje (na Blatnem Vrhu) – 
odmera in umestitev v NRP 

13. seja: v teku je razpis za izbor geodetskega podjetja za 
odmero ceste Laško-Dobje do občinske meje; po odmeri 
ceste in pravnomočnosti geodetskega elaborata se bo 
urejalo lastništvo in umestitev v občinski proračun 

 

 

Laško, 25. 1. 2021 


