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AD B3/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih 
javnih cest v Občini Laško – skrajšani postopek  

 
SKLEP št. 371-08/2017: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško v predloženi vsebini. 

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017. 
 
 

AD B3/2 Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Laško – 2.  
               obravnava 

 
SKLEP št. 007-04/2017: 
Občinski svet Laško sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini 
Laško v predloženi vsebini. 
 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017. 
 
 

AD B3/3 Predlog Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Laško – 1. obravnava 

 
SKLEP št. 007-05/2017: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Laško 
v 1. obravnavi v predloženem besedilu. 

2. Občinska uprava bo preučila predloge in pripombe ter jih po možnosti upoštevala pri 
pripravi odloka za 2. obravnavo. 

 
Sklep je bil posredovan Komunali Laško. 
 
 

AD B4/1  Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30.  
                junija 2017 z oceno realizacije za leto 2017 

 
SKLEP št. 410-28/2015: 

mailto:obcina@lasko.si
http://www.lasko.si/


OBČINA  LAŠKO 
Občinska uprava 

 

 Mestna ulica 2, 3270 Laško ● Slovenija ● tel.: +386 (0)3 733 87 00 ● faks: +386 (0)3 733 87 40 2 
 e-mail: obcina@lasko.si ● http://www.lasko.si ● ID DDV: SI11734612 ● MŠ: 5874505 ● TRR: 01257-0100003220  

Občinski svet Laško sprejme Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 
1. januarja do 30. junija 2017 z oceno realizacije do konca leta 2017. 
 
 

AD B4/2  Predlog Odloka o proračunu za leto 2018 – 1. obravnava 

 
SKLEP št. 410-13/2017: 

1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2018 v 1. 
obravnavi v predloženi vsebini. 

2. Občinski svet Laško sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021 v 
predloženi vsebini. 

 
 

AD  B4/3  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 – VI.  
                 Dopolnitev 

 
SKLEP št. 478-33/2016: 
Občinski svet Laško sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško 
za leto 2017 – VI. dopolnitev v predloženi vsebini. 
 
 

AD B4/4  Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 4. 2017 do  
               31. 8. 2017 

 
SKLEP št. 021-02/2015: 
Občinski svet Laško se je seznanil s Poročilom o potrjevanju investicijske dokumentacije 
za obdobje od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017. 
 
 

AD B 5/1  Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ Vrtec Laško 

 
SKLEP št. 602-44/2017: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem 
zavodu Vrtec Laško v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017. 
 
 

AD B 6/1 Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Sveta zavoda Glasbene šole  
                Laško – Radeče 

 
SKLEP št. 032-09/2017: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda Glasbene šole Laško-Radeče kot 
nadomestni član - predstavnik ustanoviteljice imenuje Kristian Kolman. 
 
Sklep je bil dostavljen imenovanemu in Svetu zavoda Glasbene šole Laško – Radeče. 
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AD B 6/2 Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana v Svet zavoda OŠ Antona  
               Aškerca Rimske Toplice 

 
SKLEP št. 032-09/2017: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v Svet zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske 
Toplice kot nadomestni član - predstavnik ustanoviteljice imenuje Gregor Ivšek. 
 
Sklep je bil dostavljen imenovanemu in Svetu zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice. 
 
 

AD B 6/3 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2017 

 
SKLEP št. 430-21/2017: 

1. Zlati grb se podeli Gorazdu Šetini za uspešno dolgoletno delo na športnem in 
kulturnem področju. 

2. Srebrni grb se podeli Jožetu Senici za prizadevno in uspešno delo na področju 
jadralnega padalstva. 
Srebrni grb se podeli Planinskemu društvu Laško za 95 let uspešnega delovanja. 

3. Bronasti grb se podeli Mateji Škorja za prizadevno in uspešno delo področju 
glasbene umetnosti. 

 
Priznanja so bila podeljena na občinski proslavi 7. novembra 2017.  
 
 

AD B 6/4 Izvolitev elektorjev za volitve v državni svet 

 
SKLEP št. 041-01/2017/1: 
Občinski svet Laško soglaša, da se v komisijo za tajno glasovanje za izvolitev elektorjev 
imenujejo Robert Medved, Matjaž Pikl in Marko Šantej.  
  
SKLEP št. 041-01/2017/2: 

1. Občinski svet Laško potrjuje poročilo komisije o ugotovitvi izida tajnega glasovanja 
za izvolitev elektorjev za volitve v državni svet v 5. volilni enoti.  

2. Občinski svet Laško je za elektorje izvolil: 

 Janeza Benedeka, 

 Janka Cesarja, 

 Marijo Zupanc. 
3. Imena izvoljenih elektorjev se posredujejo volilni komisiji 5. volilne enote, s 

sedežem v Celju. 
 
Sklep je bil posredovan volilni komisiji 5. volilne enote s sedežem v Celju. Elektorji so bili potrjeni 
s strani navedene komisije (odločba št. 041-7/2017-129 z dne 25. 10. 2017). 
 
 

AD B7 Vprašanja in pobude 

 
Podane so bile naslednje pobude in vprašanja: 
 

- Pobuda za rekonstrukcijo ceste Sevce – Brezno; 
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- V križišču na Breznem pri transformatorju že pol leta stojijo stožci zaradi jaška, ki ga je 
potrebno zabetonirati – kako je s to zadevo? 

- Pobuda za enotne oglasne table po krajevnih skupnostih (sedaj so različne, ponekod jih 
ni – npr. avtobusna in železniška postaja, Rimske Toplice, Zidani Most); 

- Pobuda za uskladitev komemoracij, ki bodo ob 1. novembru; 
- Pobuda za posodobitev statističnih podatkov na občinski spletni strani ; 
- Pobuda za pripravo enotnih obrazcev za vlaganje amandmajev v zvezi z drugo obravnavo 

občinskega proračuna; 
- Pobuda, da se preveri, koliko oseb se še ukvarja z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji; ker 

ta dejavnost upada, naj se na SOS in ZOS naslovi dopis, v katerem se predlaga, da se 
pripravi pobuda za spremembo zakonodaje glede plačevanja prispevkov za to dejavnost 
(iz 32 EUR so se prispevki dvignili na 65 EUR mesečno, ne glede na uspešnost prodaje);  

- Pobuda za ureditev pločnika od šole Šentrupert; 
- Pobuda za ureditev ceste Tevče – Šentrupert; 
- Pred kratkim sta bili dve mednarodni prireditvi v dvorani Tri lilije; smetnjaki, ki so bili na 

novo nameščeni, so majhni in ne zadostujejo za smeti ob takšnih večjih prireditvah; pri 
dvorani in na relaciji od dvorane do zdravilišča bi bilo potrebno v času prireditev zagotoviti 
bolj pogosto praznjenje;  

- Izpostavljena je bila problematika v zvezi s pridobivanjem sredstev za delovanje društev 
preko občinskih razpisov: razpisi so za športna in kulturna društva ter socialo, ni pa razpisa 
za društva, ki se ukvarjajo z razvojem turizma (turistično in hortikulturno društvo);  

- Na občinski spletni strani je objavljena analiza pripomb in predlogov v zvezi s 3. razvojno 
osjo; gre za obsežen dokument na več kot 150 straneh, v katerem so zbrani predlogi in 
pobude občin, ki so ob trasi, posameznikov in gospodarskih družb; lansko leto je bil na 
novembrski seji občinskega sveta sprejet sklep, da se le-ta strinja z javno razgrnitvijo in s 
predlogom variant,  s tem, da se je potrebno pogovarjati o določenih optimizacijah, da bi 
bilo čim manj vplivov na ljudi in na okolje; v tem dokumentu ni omenjene Občine Laško, 
da bi poslala kakšen dopis ali predlog, največ vprašanj in pobud pa je s strani laške civilne 
iniciative; na takratni seji občinskega sveta je bilo predlagano, da se preveri stopnjo 
onesnaženosti zraka ob cestah; ker je potrebno meritve izvajati celo leto zaradi letnega in 
zimskega obdobja, se prosi za potrditev, ali se meritve izvajajo, in rok, kdaj naj bi prejeli 
zaključne rezultate meritev.  

- Kako daleč je dogovor z vodarji glede sanacije usadov na lokalni cesti Vrh nad Laškim – 
Mišji Dol? 
Odgovorjeno je bilo, da je bilo že na odboru pojasnjeno, da je potekal sestanek z rečnim 
nadzornikom, kjer je bilo dogovorjeno, da se za vse usade pridobi dokumentacija za 
pridobitev vodnega soglasja, da se bo lahko šlo v izvedbo;  

 

Odgovori so podani v prilogah. 

 

 Župan Občine Laško 
               Franc Zdolšek 
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ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI LAŠKEGA 

 

SEDANJE STANJE, IZHODIŠČA: 

Za območje Laškega so izdelane Karte razredov poplavne nevarnosti. Trenutno veljavni razredi 

poplavne nevarnosti praktično ne omogočajo umeščanja novih objektov v prostor.   

Menimo, da glede na pretekle analize sedanje karte povsod ne odražajo popolnoma realnega stanja 

poplavne nevarnosti (ponekod je morda poplavnost ob Savinji precenjena, ponekod pa podcenjena 

(Rečica)).  

Prav tako je potrebno upoštevati, da so se razmere v zadnjem času (po izdelavi KRPN) na posameznih 

območjih spremenile. Izvedena so dela na Marijagraškem ovinku in podobno. 

Prav tako so se v zadnjem obdobju spremenile razmere na porečju Savinje. Struga Savinje se na 

območju Sp. Savinjske doline, kjer so bila obširna poplavna območja, poglablja. Večja pretočnost 

Savinje vpliva predvsem na pogostost manjših poplav v Laškem (med Q2 in Q50). Ta vpliv je vsekakor 

negativen.  

Ureditve na območju Celja (Lokalni ukrepi 1.faza) so z dvigom nasipov ob Savinji iz poplav izločili 

osrednji dela mesta. Po predhodnih izračunih bi bila prostornina izločenega volumna za leto 1990 

približno 2,5 milijona m3, za leto 1998 pa 1,6 milijona m3 vode. Izločitev teh razlivnih površin vpliva 

predvsem na poplave daljše povratne dobe (Q50 in Q100, oziroma nad pretokom Savinje Q = 1050 

m3 v Celju). Zaradi tega je na območju Laškega pričakovati višje gladine. Vpliv izločitve poplavnih 

območij mesta Celja še ni določen, je pa vsekakor negativen pri pretokih okoli Q100. Izravnalni ukrepi 

še niso izvedeni. 

 

ANALIZA DEJANSKE OBSTOJEČE NEVARNOSTI 

- Ocena nevarnosti objektov 

Za obstoječe objekte, ki so poplavno ogroženi, je potrebno izdelati oceno oz. analizo dejanske 

nevarnosti.  Ta je odvisna predvsem od namembnosti,  dejanske rabe objektov, višinske lege 

funkcionalnih prostorov in možnosti zmanjšanja ogroženosti ( na primer, kje so » 0« objektov, 

dostopnost, izpostavljenosti poplavni nevarnosti in podobno). Ključna območja, ki jih je potrebno 

analizirati so: 

 Območje Transformatorske postaje do ceste v Jagoče, 

 Območje zahodno od železniške proge (širše območje dvorane 3 lilije vključno s 

stanovanjskimi bloki in domom za starejše občane (vpliv Savinje in Rečice)), 

 Območje nove Thermane (ne vem, zakaj je majhni nevarnosti?, garaža je sicer še vedno v 

veliki), 

 Staro zdravilišče, 

 Objekti med Zdraviliško cesto in žel. progo (Policija, trgovine..), 

 Kulturni dom, 

 Objekti ob Savinjskem nabrežju ob levi brežini – tisti ki so v razredu srednje in velike popl. 

nevarnosti),  

 Stanovanjski bloki med Rimsko cesto in žel. progo na desnem bregu in  

 Objekti med Pivovarno in podvozom pod žel progo proti Marija Gradcu. 



 

S tem postopkom se pridobi nabor ogroženih objektov. Na podlagi te ocene se opredeli potrebne 

varovalne ukrepe, ki so lahko lokalni ali pa del celovitih ukrepov za zmanjšanje nevarnosti. 

- Hidravlična analiza glede na današnje razmere 

Hidravlična analiza se izvede kot nadgradnja hidravličnih analiz, ki so bile izdelane v preteklosti. 

Ključno je, da se izvede analiza od izpod Udmata do iznad Laškega in to s kombinacijo 1D in 2D 

modela, ki bo upošteval tako izvedene ureditve na Marijagraškem ovinku, zaproditev konveksnega 

dela krivine, poglobljeno strugo pod Železniškim mostom in dejansko zgrajen objekte na širšem 

območju Thermane (most, garaže, parkirišča in podobno).  

 

MOŽNI UKREPI ZA ZMANJŠANJE POPLAVNE NEVARNOSTI 

Predlagamo naslednje vrste možnih ukrepov: 

- Lokalno varovanje posameznih objektov, 

- Sprememba namembnosti objektov ali posameznih delov objektov, 

- Določitev še sprejemljive poplavne nevarnosti za posamezne objekte, 

- Izločanje skupin objektov iz območja poplav, 

- Izvedba protipoplavnih ukrepov ob Savinji z ohranjanjem ali povečanjem poplav na območjih, 

ki niso zazidljiva. Ukrepi se načrtujejo stopenjsko, 

- Izboljšanje hidravličnih razmer v strugi in ob strugi Savinje: 

o Zmanjšanje vpliva hrapavih (poraščenih) brežin, 

o Izboljšanje hidravličnih parametrov  (povečanje padca do Thermane, razmerje 

globina/širina), 

o Zmanjšanje prečnih tokov, 

o Izboljšanje pretočnosti železniškega mostu (zamenjav konstrukcije z manj oporniki ali 

preoblikovanje pretočnega prereza med oporniki) 

Ti ukrepi so lahko prepoznani delno tudi kot celoviti 

- Zadrževanje vode na porečju Savinje (DPN Spodnja Savinska dolina in podobno). Ta ukrep 

je edini celoviti ukrep, ki pozitivno vpliva celotni spodnji tok Savinje do iznad Celja do izliva v 

Savo. 

 

IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE UKREPOV: 

Predlagamo, da je osnovno izhodišče še vedno poplava (gladina) 1990 oz. 1998, kateri se dodaja ali 

odvzema varnostna višina.  

Zadrževanje na porečju predstavlja predvsem dodatno varnost in kompenzacijo morfološki in 

hidroloških sprememb (»klimatske spremembe).  

 

Predlagani okvirni ukrepi na posameznih območjih: 

Laško sever: 



Preoblikovanje poplavnega dela visokovodnega profila Savinje: delno znižanje terena ob Savinji, dvig 

terena na zatišnih območjih. Ključni pogoj je ohranjanje volumnov razlite vode. 

Povečanje pretočnosti skozi nasip ceste proti Jagočam (preveriti. Če je smiselno in možno) 

Izvedba protipoplavnih zapor na podvozih pod železniško progo , vzpostavitev dodatnih črpališč, 

Izvedba protipoplavnih nasipov ali dvig ceste ob Rečici. 

Izvedba VV zidu ob starem zdravilišču (pod izlivom Rečice).  

Korekcija dna Savinje na območju do mostu pri Thermani v okviru možnosti , ki jih dopuščata nova 

ureditev MG ovinka in oba mostov v centru (železniški in cestni). 

Lokalna zaščita objektov ob Zdraviliški cesti. 

Ureditve Savinjskega nabrežja s protipoplavnimi elementi (mobilne in stalne). 

 

Laško center: 

Preveritev dodatnega varovanja Kulturnega doma, 

Prilagoditev obst. nasipov dejanski poplavni nevarnosti na območju ,  

Izvedba PP ureditve ob Trubarjevem nabrežju, 

Preveritev in dograditve črpališč, 

Ureditve iztoka zalednih vod in hudournikov, ki se izlivajo v Savinjo.  

 

Laško jug: 

Nadaljevanje ureditve od Marijagraškega ovinka proti Udmatskemu.  

 

 

 

 


