
GLASOVANJE o Participativnem proračunu za leto 2021 

V torek, 16. marca, se je začelo GLASOVANJE o Participativnem proračunu za leto 2021. Trajalo bo do nedelje, 21. marca, 

glasujejo pa lahko le krajani Rimskih Toplic. 

  

Glasujete s klikom na povezavo: https://www.lasko.si/index.php?option=com_breezingforms&ff_form=5&ff_page=1 

  

GLASOVANJE o Participativnem proračunu za leto 2021 se v občini Laško izvaja le za predloge projektov, ki se nanašajo na KS 

Rimske Toplice, saj je vsak predlog posebej ocenjen na višino zagotovljenih sredstev po posamezni KS. 

Polnoletni občani svoj glas oddajo izključno preko spleta od torka, 16. 3. 2021, do nedelje, 21. 3. 2021. Vsak občan lahko glasuje 

zgolj in samo enkrat. Pri glasovanju mora občan navesti podatke (ime in priimek, naslov in EMŠO) ter v skladu z GDPR podati 

soglasje k obdelavi podatkov za namen izvedbe glasovanja o predlogih projektov, ki se bodo v Krajevni skupnosti Rimske Toplice 

izvedli s sredstvi, zagotovljenimi v participativnem proračunu. 

Glasujejo lahko le krajani Rimskih Toplic. 

Na glasovanje v KS Rimske Toplice so uvrščeni naslednji predlogi: 

• Medgeneracijski park Rimske Toplice – zunanji prostor na ploščadi nad cesto pri novem TIC-u, ki bi povezoval vse 

generacije krajanov in turistov. Postavili bi zunanje športne naprave, kjer bi se krajani družili, zabavali in rekreirali. 

Pred izvedbo je potrebno pridobiti še soglasje ZVKD. 

https://www.lasko.si/index.php?option=com_breezingforms&ff_form=5&ff_page=1


• Turistična foto točka – turisti se pri spoznavanju krajev radi ustavijo na točkah za fotografiranje. Poleg razglednih točk so 

priljubljene tudi lokacije s primerno urejenim kotičkom za fotografiranje. Pred novim TIC-em bi postavili foto točko v obliki 

srca s klopjo, z napisom Rimske Toplice. Ponoči bi bila seveda primerno osvetljena. 

Pred izvedbo je potrebno pridobiti še soglasje ZVKD. 

• Rekreacijsko sprostitveni kotiček ob reki Savinji – reka Savinja in njena obala sta neizkoriščeni in slabo vzdrževani, zato 

bi na desnem bregu reke Savinje, desno od mostu preko Savinje, uredili manjši vadbeni prostor in počivališče s klopmi in 

mizami. Prednost sta tudi bližina parkirišča kopališča in mirna lokacija. 

Pred izvedbo je potrebno pridobiti še soglasje DRSV. 

  
 

REZULTATI glasovanja o Participativnem proračunu za leto 2021 

V nedeljo, 21. marca 2021, se je opolnoči zaključilo GLASOVANJE o Participativnem proračunu za leto 2021, ki je veljalo le 

za krajane Rimskih Toplic. 

  

GLASOVANJE o Participativnem proračunu za leto 2021 se je v občini Laško izvedlo le za predloge projektov, ki so se nanašali 

na KS Rimske Toplice, saj je bil vsak predlog posebej ocenjen na višino zagotovljenih sredstev po posamezni KS. 

  



Krajani Rimskih Toplic so glasovali med 3 projektnimi predlogi: Medgeneracijski park Rimske Toplice, Turistična foto 

točka in Rekreacijsko sprostitveni kotiček ob reki Savinji. 

  

Na glasovanju je bilo skupaj oddanih 120 glasov, od tega je bilo 23 neveljavnih. 

  

Predlogi so prejeli naslednje število glasov: 

 

• Medgeneracijski park Rimske Toplice: 81 

• Turistična foto točka: 0 

• Rekreacijsko sprostitveni kotiček ob reki Savinji: 16 

  

Med neveljavne glasove so vključeni prehitro oddani glasovi (pred 16. 3.), podvojeni glasovi in glasovi občanov z bivališčem izven 

KS Rimske Toplice. 

  

 

IZVEDENI PROJEKTI 

 

V sklopu participativnega proračuna so v letošnjem letu realizirali naslednji predlogi krajanov: 

 



V KS Rimske Toplice se je v sklopu projekta Medgeneracijski park Rimske Toplice v bližini TIC-a postavilo 6 zunanjih športnih 

naprav. Dobavo opreme je izvedel IMEX TRADE, d. o. o., iz Trzina. 

 

 

 

Slika 1: Zunanje športne naprave v Rimskih Toplicah 

 

V KS Marija Gradec se je na parkirišču za osebna vozila, v vaškem jedru Marija Gradca, postavila lesena varnostna ograja. Gradbena 

dela in postavitev ograje je izvedla Komunala Laško, d. o. o. 

 



 

 

Slika 2: Varnostna ograja v Marija Gradcu 

 

V KS Jurklošter se je obnovil stolp v kartuziji Jurklošter. Dela so zajemala obnovo stopnišča, dele stavbnega pohištva, barvanje 

lesenih delov stolpa, sanacijo stenskega opleska ter oplesk zunanjega dela stolpa s fasadno barvo. Gradbeno-obrtna dela je izvedlo 

podjetje NR com, d. o. o., iz Jurkloštra. 

 

V KS Šentrupert je v teku dobava in montaža stavbnega pohištva za potrebe zasteklitve avle v POŠ Šentrupert. Dobavo in montažo 

stavbnega pohištva izvaja SAM-LINE, d. o. o., iz Radeč. 

 

V KS Sedraž sta se izvedli izgradnji parkirišč pri nogometnem igrišču v spodnjem Breznem ter v Sedražu pri prostorih krajevne 

skupnosti. Gradbena dela je izvajal AGM Nemec, d. o. o., iz Dola pri Hrastniku. 



 

 

 

Slika 3: Parkirišče pri nogometnem igrišču Sp. Brezno 

 

V KS Rečica je v teku izgradnja osvetlitve igrišča pri POŠ Rečica. Dela zajemajo dobavo in montažo štirih stebrov za razsvetljavo, 

na vsakem stebru sta predvidena dva asimetrična reflektorja. Izvedbo osvetlitve izvaja EEA Medved, d. o. o., iz Laškega. 

 

V KS Vrh nad Laškim se je izvedla ureditev okolice POŠ Vrh nad Laškim ter sanacija brežine pod šolo. Dela je izvajal Bojan Ulaga, 

s. p., iz Laškega. 

 



 

 

Slika 4: Ureditev okolice POŠ Vrh nad Laškim  

 

 

Participativni proračun 2021: Prijavljeni projekti  

 

 
Št. 

 
Naziv projekta 

 
Kratek opis 

 
Prijavitelj 

 
KS 

Okvirna 
vrednost po 
predračunu v 
EUR 

 
Zemljišče 
last OL ali 
KS 

 
Upravičenost 
po pogojih 
PP 

1. 
 

Urejanje okolice šole  Priprava, utrdite 
polaganje travnih plošč, 

Marija Kotar, 
Damjan 
Deželak, 

Vrh nad Laškim 5.224,00 z 
DDV 

  



nakup / montaža klopi, 
zavarovanje z ograjo 

Robert Knez, 
Stanko Selič, 
Janko 
Tovornik 

2. 
 

Sanacija brežine pred POŠ 
Vrh 

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

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

Vrh nad Laškim 4.782,40 z 
DDV 

  

3. 
 

Izvedba osvetlitve igrišča pri 
POŠ Rečica 

izkop, postavitev stebrov, 
dobava in montaža 
reflektorjev . 

Simon Sanda Rečica 5.576,33 z 
DDV 

  

4. 
 

Parkirišče Sedraž ob KS Ureditev travnate 
površine v parkirišče – v 
dveh fazah 

Darja Pospeh  Sedraž 6.994,26 z 
DDV 

da  

5. 
 

Parkirišče  na spodnjem 
Breznem ob nogometnem 
igrišču 

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

Frida Hren Sedraž 6.738,00 z 
DDV 

da  

6. 
 

Medgeneracijski park 
Rimske Toplice 

Postavitev zunanjih 
športnih naprav 

Drago in 
Marija Minka 
Zupanc 

Rimske Toplice 9.628,24 z 
DDV 

  

7. 
 

Turistična FOTO točka 
Rimske Toplice 

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

Valentina 
Gartner 

Rimske Toplice 9.997,90 z 
DDV 

  

8. 
 

Rekreacijsko sprostitveni 
kotiček ob reki Savinji 

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

Miha Gartner Rimske Toplice 9.788,98 z 
DDV 

  

9. 
 

Zasaditev vrtnic American 
Pillar v Rimskih Toplicah 

postavitev pergol na 5 
mestih, zasaditev cca 40 
sadik 

Valerija 
Seme 

Rimske Toplice 3.500,00 brez 
DDV + 
5.000,00 /leto 

  



 

10. 
 

Zasteklitev avle v OŠ 
Primoža Trubarja POŠ 
Šentrupet 

Zasteklitev avle v OŠ 
Primoža Trubarja POŠ 
Šentrupet 

Vinko Knafelc Šentrupert 13.000,00   

11. 
 

Izgradna zunanjih polnilnih 
postaj (električna polnjenja) 
v KS Marija Gradec 

Izgradnja dveh polnilnih 
postaj 

Edi 
Baumkirher 

Marija Gradec 9.193,16   

12. 
 

Ograja na parkirišču za 
osebna vozila v vaškem 
jedru Marija Gradca 

Ograja na parkirišču proti 
Lahomnici 

Marjan 
Salobir 

Marija Gradec 3.920,00 da  

13. 
 

Postavitev označevalnih 
tabel 

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

Marko Šantej Laško 10.000,00   

14. 
 

Stilsko ograjeni zabojniki v 
SMJ 

Ureditev vseh zabojnikov 
v SMJ – vključitev na 
prenovo SMJ 

Jaka Pipan Laško    

15.  Izboljšanje cestne 
infrastrukture  Briše – Pleš 
cca. 900 m 

Ureditev makadamske 
ceste  

Damjan 
Cigole 

Zidani Most 100.000,00   

16.  OBNOVA STOLPA 
STRAŽARJA 

Obnova zunanjega 
lesenega dela, stopnišča, 
notranjosti 

Milan 
Volavšek 

Jurkolšter 10.000,00   

17.  Asfaltiranje ceste Trnovo - 
nežmah 

Ureditev lastništva in 
asfaltiranje ceste 

Breda 
Nežmah, 
Šalamon 
Vida,  

Sedraž  ne  

 


