
OBČINA LAŠKO 
       ŽUPAN 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 33000-03/2012 
Datum: 13.09.2012 
 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO: SKLEP O ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH NESREČ V OBČINI 

LAŠKO NA OBJEKTIH IN ZEMLJIŠČIH ZASEBNEGA PRAVA 
 
 
Gradivo pripravil: Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Andrej Kaluža, vodja urada za GJS, okolje in prostor 
 
Gradivo obravnaval:  
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 20.09.2012 
Odbor za gospodarski razvoj občine dne 19.09.2012 
 
Pristojnosti in pravna podlaga: 
- 12. člena, 14. člena, 37. člena in 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 

nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1, 97/10) 
- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet sprejme sklep, da se finančna sredstva v okviru občinskih proračunskih 
sredstev prednostno namenijo za izvajanje sanacijskih ukrepov na gospodarski javni 
infrastrukturi lokalnega pomena. 
 
Obrazložitev: 
Trenutno je na območju občine Laško evidentirano veliko plazov, ki ogrožajo javno 
infrastrukturo , kakor tudi objekte in zemljišča zasebnega prava. 
Sanacija plazov je povezana z velikimi finančnimi sredstvi, upoštevajoč pripravo projektne 
dokumentacije, zemeljske raziskave, izdelavo geo-tehničnih poročil, analize ogroženosti, 
izdelave sanacijskih izvedbenih projektov, itd. 
Za plazove je že izdelanih nekaj sanacijskih projektov. Projekti se bodo realizirali v odvisnosti 
od razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu občine, pri čemer občina za sredstva kandidira 
tudi pri državi. 
Prednost pri finančni participaciji občine bodo imele sanacije plazov, ki ogrožajo gospodarsko 
javno infrastrukturo; zato je bil predlog Odbora za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, da 
se predlog sklepa oblikuje v obliki, kot je tudi zapisan (namesto teksta »namenijo izključno« se 
je spremenilo v »prednostno namenijo«). 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

 
Priloga:  

- predlog Sklepa o odpravi posledic naravnih nesreč v Občini Laško na objektih in zemljiščih zasebnega 
prava 



P R E D L O G 
 

Na podlagi določb 12. člena, 14. člena, 37. člena in 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1, 97/10) in 21. člena Statuta Občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 
17/10 in 45/11) je Občinski svet Laško na svoji ____. seji, dne ____________ 2012 sprejel naslednji  
 
 

Sklep 
o odpravi posledic naravnih nesreč v Občini Laško 

na objektih in zemljiščih zasebnega prava 
 
 
V zvezi s sanacijo škode, ki jo povzroči naravna nesreča, ki obsega neposredno škodo, stroške 
intervencij in preventivnih ukrepov, s katerimi se prepreči povečanje škodljivih posledic nesreče, izdajam 
sklep, da se finančna sredstva v okviru občinskih proračunskih sredstev prednostno namenijo za 
izvajanje sanacijskih ukrepov na gospodarski javni infrastrukturi lokalnega pomena. 
Finančna sredstva za izvajanje ukrepov pri odpravi posledic naravnih nesreč na objektih in zemljiščih 
zasebnega prava, občina Laško ne namenja. 
 
 

Obrazložitev 
 
 
Trenutno je na območju občine Laško evidentirano veliko plazov, ki ogrožajo javno infrastrukturo, kakor 
tudi objekte in zemljišča zasebnega prava. 
 
Sanacija plazov je povezana z velikimi finančnimi sredstvi, upoštevajoč pripravo projektne dokumentacije, 
zemeljske raziskave, izdelavo geo-tehničnih poročil, analize ogroženosti, izdelave sanacijskih izvedbenih 
projektov, itd. 
 
Za plazove je že izdelanih nekaj sanacijskih projektov. Projekti se bodo realizirali v odvisnosti od 
razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu občine, pri čemer občina za sredstva kandidira tudi pri 
državi. 
 
Prednost pri finančni participaciji Občine bodo imele sanacije plazov, ki ogrožajo gospodarsko javno 
infrastrukturo. 
 
 
 
 
 
  
Številka: 33000-03/2012 
Laško, dne __.__.2012 
 
 
                  Občina Laško 
                        Župan 
                  Franc Zdolšek 
 
 
 


