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Zadeva: Javni apel po nujnem reševanju poplavne ogroženosti Občine Laško
Splošno znano dejstvo je, da je območje celotne Občine Laško in mesta Laško med najbolj
poplavno ogroženimi v Republiki Sloveniji. Brez vsakega dvoma takšnemu dejstvu pritrjujejo
tudi strokovnjaki s področja urejanja okolja in voda.
Nepredvidljive podnebne spremembe napovedujejo območju Občine Laško še dodatne težave,
slabšanje stanja poplavne ogroženosti ter številne druge negativne ekonomsko – socialne
posledice na tem območju. Občina Laško zaradi slabih izkušenj s poplavno varnostjo svojega
območja nenehno opozarja vse pristojne državne institucije na hitrejše izvajanje aktivnosti za
zagotovitev boljše poplavne varnosti v naši občini. Na Občino Laško se zaradi poplavne
ogroženosti in neurejenih vodotokov obračajo številni občani in podjetniki, ki si želijo
dolgoročnih rešitev na tem področju. Poudariti velja, da so na območju Občine Laško številni
nerešeni problemi v zvezi z vodami, v tem apelu pa želimo opozoriti predvsem na bistveni
problem, t.j. urejenost vodotoka Savinje. Občina Laško je v zadnjih letih aktivno sodelovala
pri projektih zagotavljanja in izvajanja ukrepov poplavne varnosti na številnih vodotokih,
kolikor je seveda to v njenih močeh in kolikor to od nje zahteva zakonodaja.
Občina Laško javno opozarja na poplavno ogroženost svojega območja in mesta Laško
zaradi neurejenih vodotokov na svojem območju, predvsem pa na nerešena vprašanja v
zvezi z ureditvijo vodotoka Savinja. Občina Laško s tem pozivom apelira na vse
pristojne državne institucije, da nemudoma z vso resnostjo in intenzivnostjo pristopijo k
reševanju poplavne varnosti na njenem območju, ki ga ogroža reka Savinja s svojimi
pritoki. Nadalje še Občina Laško opozarja državo in njene institucije na določbo 4.
člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 z dne 26. 7. 2002 in naslednji), ki se
nanaša na upravljanje z vodami in vodnimi ter priobalnimi zemljišči in določa, da je
upravljanje v pristojnosti države, razen tistih nalog, za katere je po tem zakonu
pristojna lokalna skupnost. Po mnenju Občine Laško država na njenem območju ne
upravlja z vodami tako kot bi morala, prav tako tudi ne ravna v skladu z načeli
upravljanja z vodami, ki so določeni v 3. členu Zakona o vodah.

Občina Laško ugotavlja, da država ne izpolnjuje svojih dolžnosti do občin in do njenih
državljanov na območju vodotoka Savinje in jih zaradi svojega ravnanja postavlja v
neenakopraven položaj z drugimi občinami in državljani v Republiki Sloveniji. Občina Laško
svojo ugotovitev utemeljuje na sledečih dejstvih:
a) V zvezi z reševanjem problema poplavne varnosti v naši občini izpostavlja Občina Laško
problem zaustavitve aktivnosti za sprejetje državnega prostorskega načrta za zadrževalnike v
Savinjski dolini, ki bi pomenili celostno rešitev za območje Občine Laško. Aktivnosti
potekajo že več kot osem let. Rezultati aktivnosti države niso vidni in ni jasno, kdaj bo
izvedena ta prepotrebno investicija za zaščito celotnega območja spodnjega porečja Savinje.
b) Že vrsto let reka Savinja kot hudourniška reka poplavlja širše območje Laškega.
Pomembnejši projekt, ki bi pomenil izdatno povišanje stopnje poplavne varnosti Laškega z
okolico je ureditev marijagraškega ovinka, za katerega se aktivnosti odvijajo že vrsto let. V
letu 2001 je bil sprejet občinski lokacijski načrt, v letu 2004 pripravljen projekt PGD, PZI, ki
ga je pripravilo podjetje Hidrosvet d.o.o. iz Celja. V letu 2008 in 2009 so bila urejena še
zadnja zemljiškoknjižna razmerja s podpisom pogodb z lastniki zemljišč. Pri vseh aktivnostih
je Občina Laško izdatno pomagala državi in ves čas zagotavljala svoje najboljše kadre, vire in
znanje, da se projekt končno tudi prične izvajat. Že praktično leto dni je, kar se na tem
projektu ni nič premaknilo. Občina Laško zgolj razpolaga z informacijo, da je izbrano
podjetje IBT SPI d.o.o. za izvajanje inženiring storitev. Po informacijah, ki smo jih imeli naj
bi bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje do konca meseca junija 2010, vendar danes
ugotavljamo, da vloga za izdajo gradbenega dovoljenja sploh ni podana. Projekti torej še niso
pripravljeni. Iz državnih pristojnih služb so bila podana zagotovila, da takoj, ko bodo
odkupljena zemljišča se pričnejo aktivnosti za prestavitev marijagraškega ovinka oz. struge, ki
bi pomenila znižanje visokih vod Savinje. Vsa zgoraj navedena dejstva kažejo, da so
izpolnjeni vsi pogoji za pričetek izvajanja investicijskih del z drugimi besedami, da se začne s
prestavitvijo struge reke Savinje na omenjenem marijagraškem odseku. Edini sklep, ki ga
lahko v tem primeru podamo je, da država ne izpolnjuje svojih obveznosti iz področja
upravljanja z vodami niti ne ravna z načeli upravljanja vodotokov.
Občina Laško bo v prihodnje vsekakor spremljala potek aktivnosti države na omenjenih dveh
projektih in po potrebi tudi ukrepala po lastni presoji, saj ne gre zgolj za varstvo pred
poplavno ogroženostjo, ampak tudi za varovanje pravic in svoboščin vseh njenih prebivalcev.
Verjamemo, da ne bo potrebno, da Savinja ponovno poplavi območja, ki bi jih lahko s
prestavitvijo struge obvarovali pred visokimi vodami. Ministra za okolje in prostor in
pristojne državne službe torej naprošamo, da aktivno vodijo postopke realizacije projekta
prestavitve Savinje v Laškem in izvedbe zadrževalnikov v Savinjski dolini, ki bi pomenili
rešitev za občino Laško in Celje z bližnjo okolico.
Ministra za okolje in prostor pozivamo in naprošamo, da nas obvesti o terminu skupnega
delovnega sestanka glede poplavne ogroženosti občine Laško.
S spoštovanjem!
Župan Občine Laško
Franc Zdolšek
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