
 
 
 
 
OBČINALAŠKO                                                                                                    
      Ž U P A N 
Mestna ulica 2, L a š k o 
 
Številka: 355-1/2013 
Datum:23.2.2016  
file: ospoplavnaogroženost 

O B Č I N S K I    S V E T  

 
Predlagam, da občinski svet na  seji obravnava naslednjo 
 
ZADEVO:  Sklep o ugotovitvah in aktivnostih za zmanjšanje poplavne ogroženosti  
                   Občine Laško 
 
Gradivo je pripravil: Urad za gospodarske javne službe okolje in prostor 
                               
Predstavnik predlagatelja na seji: Luka Picej 
 
 Gradivo je obravnaval: / 
 
Pristojnost in pravna podlaga:   
 
      -   21. člen Statuta Občine Laško – UPB1 (Ur. list RS, 79/15) 
 
Predlog sklepa: 
 
Občinski svet sprejme in potrjuje sklep o ugotovitvah in aktivnostih za zmanjšanje 
poplavne ogroženosti Občine Laško 
 
Obrazložitev:   
Občina Laško je med najbolj izpostavljenimi občinami v državi glede poplavne ogroženosti. V 
preteklosti je bila glavnina ukrepov izvedenih na območju Celja – glede na to ugotavljamo, da 
so še poslabšale razmere in ogroženost občine Laško. Kot podkrepitev temu govorijo večje 
vodne količine, ki so se izmerile na reki Savinji, ki v krajšem času skoncentrirane z vsega 
povodja Savinje dosežejo našo občino. V prijavi vloge za pridobitev EU sredstev gradnje 
protipoplavnih ukrepov na območju Celja, je bilo definirano, da se bodo protipoplavni ukrepi 
na območju občine Laško nadaljevali z izgradnjo na odseku Marija Gradec – Udmat v letu 
2014.  
V vseh teh letih je občina namenila del svojih finančnih sredstev za pripravo ustreznih 
strokovnih podlag (idejni projekti, prostorsko izvedbeni akti, poplavna študija), ki so osnova 
za nadaljnje načrtovanje in realizacijo gradnje protipoplavnih ukrepov. Prav tako so bila 
sredstva namenjena za namestitev protipoplavnih loput in deloma za prestavitev struge reke 
Savinje v dolžini 1 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Menimo, da bi morala država učinkoviteje pristopiti k razreševanju in gradnji protipoplavnih 
ukrepov naše občine. V mnogih srečanjih in obiskih pri ministrih in direktorjih pristojnih na 
vodnem področju ugotavljamo, da je glavni problem, ker za poplavno varnost ni 
oblikovanega  permanentnega finančnega vira ter kadrovska podhranjenost pristojnih služb.  
 
Kot dodaten problem je tudi financiranje izvajalcev javne službe urejanja vodotokov in njihov 
izbor. Izvajalec dolgo časa za naše območje ni izbran zaradi zakona o javnem naročanju. 
Ugotavljamo, da tako stanje ustreza tako državi kakor upravljalcu, ki se mu iz leta v leto 
podaljšuje pogodbeni odnos.   
 
Na vse te probleme opozarjamo pristojne ministre, direktorje v mnogih srečanjih in 
priložnostih. (Priloga: dopis in pobuda za sestanek z ministrico z dne 19.11.2014, vloga za 
sestanek z ministrico 13.10.2015). Trenutno se vršijo usklajevanja med Uradom župana in 
kabinetom ministrice o terminu obiska ministrice v Laškem, da se še podrobneje seznani z 
ogroženostjo občine Laško. 
 
S priloženim sklepom bomo seznanili predsednika države, predsednika vlade, poslance, 
odbor za infrastrukturo okolje in prostor Državnega zbora, ministrico za okolje in prostor, 
direktorja direkcije za vode RS in medije.     
 
      
 
 
 
 
 
                                                                                                        Franc Zdolšek, 
                                                                                                   Župan Občine Laško 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga:  Dopis in pobuda za sestanek z ministrico z dne 19.11.2014, 
              Vloga za sestanek z ministrico z dne, 13.10.2015 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 (Ur. list RS, 79/15) je Občinski svet 
Laško na  ___. seji dne, __. __ sprejel naslednji 
 

S k l e p 
o ugotovitvah in aktivnostih  

za zmanjšanje poplavne ogroženosti  
Občine Laško 

 
1. Občinski svet se je seznanil in ugotavlja izredno ogroženost območja občine, kar 

pomeni veliko izpostavljenost prebivalstva in njihovega premoženja, kakor tudi  

izpostavljenost državne in lokalne infrastrukture. 

 
2. Občinski svet ugotavlja, da je Občina Laško v preteklosti namenila izdatna finančna 

sredstva za pripravo dokumentacije (poplavna študija, idejne zasnove protipoplavnih 

ukrepov, prostorsko izvedbeni akti), ki je dobra osnova za nadaljevanje aktivnosti za 

konkretizacijo protipoplavnih ukrepov v Občini Laško.          

 
3. Občinski svet ugotavlja, da so izvedeni ukrepi gorvodno (celjsko območje) na reki 

Savinji v zadnjih treh letih povečali poplavno ogroženost Občine Laško, kar se kaže v 

povečanih količinah poplavnih mas vod reke Savinje, katere imajo večjo razdiralno in 

uničujočo moč. V fazi načrtovanja protipoplavnih ukrepov za območje Celja je bilo 

predvideno, da se izvajanje protipoplavnih ukrepov v Občini Laško nadaljuje na 

odseku Marija Gradec – Udmat v letu 2014.   

 
4. Občinski svet poziva Vlado RS, ter ostale pristojne - Ministrstvo za okolje in prostor z 

Direkcijo RS za vode, da aktivira ustrezne aktivnosti in mehanizme, da v svojih 

strateških in operativnih dokumentih prioritetno obravnava povodje območja reke 

Savinje in v njih zavzame stališče po nujni takojšnji realizaciji protipoplavnih ukrepov 

v Občini Laško. 

 
5. Občinski svet zahteva, da Vlada RS ter ostali pristojni - Ministrstvo za okolje in 

prostor z Direkcijo RS za vode, zagotovi ustrezen in stabilen proračunski vir kot 

osnovo za financiranje učinkovitejšega upravljanja vodotokov in izgradnjo 

protipoplavnih ukrepov na območju reke Savinje. 

 
6. S sklepom se seznani vse pristojne ustanove in subjekte, ki so pristojni za kreiranje 

politike vodnega gospodarstva.     

 
                                                                                                            Franc Zdolšek, 
                                                                                                       župan Občine Laško 
 

 
Številka: 355-1/2013 
Datum:  ________  
 














