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OBČINA LAŠKO 
       ŽUPAN 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 330-12/2016 
Datum: 14. 9. 2016 
 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO: POROČILO O POSLEDICAH NEURJA Z MO ČNIM DEŽEVJEM IN TOČO Z 

DNE 29. 8. 2016 IN PREDLOG SKLEPA O PORABI SREDSTEV  STALNE 
PRORAČUNSKE REZERVE ZA NAMEN IZVEDBE NUJNIH SANACIJSKIH 
DEL PO NEURJU 

 
 
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 gospodarski razvoj občine Laško dne 21. 9. 2016 
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 21. 9. 2016 
Odbor za razvoj kmetijstva in podeželja dne 22. 9. 2016 
Odbor za družbene dejavnosti in društva dne 21. 9. 2016 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  
- 21. člen Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/15) 
- 8. člen Odloka o proračunu občine Laško za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/15) 
 
Predlog sklepa: 
 
1. Občinski svet Laško se je seznanil s Poro čilom o posledicah neurja z mo čnim 

deževjem in to čo z dne 29. 8. 2016. 
2. Občinski svet Laško sprejme sklep o porabi sredstev st alne prora čunske rezerve za 

namen izvedbe nujnih sanacijskih del po neurju z mo čnim deževjem z dne 29. 8. 
2016. 

 
Obrazložitev: 
 
V 8. členu Odloka o proračunu občine Laško za leto 2016 je določeno, da o porabi sredstev 
stalne proračunske rezerve nad 70.000,00 EUR odloča občinski svet. 
Sredstva bodo zagotovljena s prerazporeditvami znotraj proračuna občine Laško za leto 
2016. 
 
V prilogi gradiva je poročilo o posledicah neurja in predlog sklepa. 
 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 
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P R E D L O G 

 
 
Na podlagi 8. člena Odloka o proračunu Občine Laško za 2016 (Uradni list RS, št. 104/15) in 
21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski svet Laško na 
svoji ___. seji, dne _______ sprejel 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

da se iz stalne proračunske rezerve Občine Laško za leto 2016 namenijo sredstva, v višini 
cca 200.000,00 EUR za izvedbo nujnih sanacijskih del po neurju z močnim deževjem in točo 
z dne 29. 8. 2016. 
 
Sredstva bodo zagotovljena v proračunu občine Laško na postavki 08220-Stalna 
proračunska rezerva in so namenjena za pokrivanje stroškov interventnih sanacijskih del po 
neurju z močnim deževjem in točo dne 29. 8. 2016, ki obsegajo čiščenje  in popravilo 
neprevoznih javnih cest in dovoznih poti, čiščenje in popravilo neprehodnih javnih površin, 
nujna sanacijska dela zaradi plazenja zemljin,  čiščenje kanalizacije in deponiranje odpadkov 
ter sanacije vodovodov.  
 
Finančna sredstva v skupni višini cca 200.000,00 EUR se za pokrivanje navedenih stroškov 
intervencijskih del, nakažejo na TR. posameznih izvajalcev del, na podlagi izdanega računa. 
 
Dela se bodo izvajala kot interventna dela v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja to 
področje. 
 
 
 
 
Številka: 330-12/2016    
Datum: __________ 
 
 
 
 
                                                                                                  ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                                                                                                          Franc Zdolšek 
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Laško, 14. 9. 2016 



 
OBČINA LAŠKO 
Komisija za ocenjevanje in 
odpravo posledic naravnih nesreč 
v občini Laško 
Mestna ulica 2 
3270 Laško 
 
 

POROČILO O POSLEDICAH NEURJA Z MO ČNIM 
DEŽEVJEM IN TOČO Z DNE 29. 8. 2016 

 
 
1. SPLOŠNO 
 
Območje občine Laško je v večernih urah dne 29. 8. 2016 zajelo neurje z močnim deževjem 
in točo. 
 
Najbolj prizadete so bile naslednje krajevne skupnosti: 

• Rimske Toplice, 
• Sedraž, 
• Zidani Most in 
• Rečica. 

 
Poplavljeni vodotoki, naplavine in sproženi plazovi so povzročili največ škode na cestnem, 
komunalnem in stanovanjskem področju. 
 

 
Slika 1: Uničeno cestišče (KS Sedraž) 

 



 
2. OCENA ŠKODE 
 
Skupna ocenjena škoda, ki je bila javljena na Upravo za zaščito in reševanje, Izpostavo 
Celje: 
 

KO Vrsta objekta 1 Število 2 Poškodovano 3 Obseg 
poškodovanosti 
in  okvirna ocena 

škode v € 4 

območje občine 
Laško (KS Zidani 
Most, Rimske 
Toplice,Sedraž, 
Rečica, 
Jurklošter, 
Šentrupert, Vrh 
nad Laškim) 

ceste 40 podporne in voziščne 
konstrukcije, 
nasipi,makadam,asfalt, 
bankine  
prepusti,meteorna 
kanalizacija, varovalne 
ograje  

535.000,00 

območje občine 
Laško 

vodovodi (zajetja 
Jepihovec) 

 odvoz in deponiranje 
nanosov lesa in 
kamnitega materiala, 
izdelava 
nadomestnega 
uničenega propusta, 
AB zidov, cevovodov, 
zajetij, ograj, sanacija 
klorirne postaje, 
objekta, opreme, 
spiranje in dezinfekcija 
objektov in cevovodov 
ter vzorčenje, 
geološko, hidrološko in 
geomehansko 
poročilo… 

800.000,00 

območje občine 
Laško 

dovozne poti do 
ostalih zajetij 

 zajetja Lurd, Borovo, 
Zidani Most, Kal  

15.000,00 

območje občine 
Laško 

kanalizacija   10.000,00 

območje občine 
Laško 

plazovi, ki 
ogrožajo ceste 

3  50.000,00 

 plazovi, ki 
ogrožajo 
gospodarska 
poslopja oz. 
objekte 

3  

območje občine 
Laško (Sedraž, 
Rimske Toplice, 
Širje, Rečica) 

stanovanjski in 
drugi objekti 

20 okna, vrata, obloge, 
peči, gorilci za 
centralne peči… 

100.000,00 

SKUPAJ     1.510.000,00 
 
V zgornji tabeli je navedena ocenjena škoda na lokalni infrastrukturi. Predvidevamo, da je na 
državni infrastrukturi škode še za cca. 2.000.000,00 EUR. 



 
3. ŠKODA NA CESTNI INFRASTRUKTURI 
 
Kot je bilo že prej omenjeno je bilo največ povzročene škode na cestni infrastrukturi. 
 
Neprevozne so bile naslednje državne ceste:  
 

• regionalna cesta Zidani Most – Hrastnik, 
• regionalna cesta Rimske Toplice – Hrastnik. 

 

 
Slika 2: Naplavine na regionalni cesti Rimske Toplice-Hrastnik (vir RTV SLO) 

 
 
Občinske ceste:  
 

• poškodovanih je bilo 40 cest (lokalne, javne in dovozne ceste), v skupni dolžini cca 30 
km, izmed teh je še vedno neprevozna cesta v Marija Širje, ki bo zaradi potrebne 
sanacije neprevozna dalj časa. 

 



 
4. ŠKODA ZARADI POPLAVE OZIROMA SPROŽENIH PLAZOV 
 
Plazovi ogrožajo ceste in stanovanjske objekte v Sedražu, Rečici in Zidanem Mostu.  
 

 
Slika 3: Neprevozna cesta v Širje 

 
Skupno število sproženih plazov je 6, vse si je že ogledal geomehanik. 
 

 
Slika 4: Plaz nad JP v KS Sedraž 

 
Poplavljenih je bilo 19 stanovanjskih objektov v skupni površini 1.700 m2, in sicer  

- 11 objektov v Rimskih Toplicah,  
- 2 objekta v Sedražu, 
- 3 objekti v Belovem, 
- 1 objekt na Breznem, 
- 2 objekta v Zidanem Mostu. 

 
Od javnih objektov je največ škode utrpela:  
 

• mrliška vežica v Rečici (ki je bila poplavljena). 



 
5. ŠKODA NA VODOVODNEM IN KANALIZACIJSKEM OMREŽJU 
 
Velika škoda je na vodovodu in zajetju Jepihovec, kjer je odneslo tudi več kot 200 m 
cevovoda. Debelina nanosa je ponekod po grapi nad zajetji tudi 3 m ali celo več. V nanosu 
prevladuje grušč in v splošnem debelejša sestava od peska. Melja je razmeroma manj. Med 
gruščem so pomešana drevesna debla in vejevje. Gre za zelo veliko količino nasutega, 
oziroma premeščenega materiala, po grobi oceni v tisočih kubičnih metrov. 
 

  
Slika 5: Nanosi na območju zajetja Jepihovec 

 
 
Poškodovane so bile tudi dovozne poti do vodovodov Lurd, Borovke, Zidani Most, Kal. 
 
Neurje je povzročilo škodo tudi na kanalizaciji v Rimskih Toplicah. Na kanalizacijskem 
omrežju je škodo povzročila predvsem zamuljenost omrežja, večje število zamuljenih jaškov 
in črpališče. 
 



 
6. ŠKODA NA JAVNIH POVRŠINAH 
 
Poškodbe na javnih površinah:  
 

• Ni evidentirane. 
 
 
7. ŠKODA NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠ ČIH 
 
Škoda na kmetijskih zemljiščih: 
 

• Ni evidentirane. 
 
 
8. KADROVSKA ZASEDBA 
 
Občinski štab civilne zaščite, gasilske enote in komunalne službe so nudile ustrezno pomoč 
pri reševanju ljudi in premoženja ter vzpostavitvi prevoznosti cest.  
 
V reševanju je sodelovalo 130 oseb: 

• štab CZ, 
• Prostovoljna gasilska društva, 
• Komunala Laško in ostali izvajalci z gradbeno mehanizacijo, 
• Poleg tega so pri reševanju posledic sodelovali tudi prostovoljci in sami občani.  

 
Pri popisu škode je sodelovalo 8 članov komisije za popisovanje škode: 

• občina - 5, 
• Komunala Laško – 3. 

 
 
9. ZAKLJU ČEK 
 
Zaradi neurja ni bilo človeških žrtev, telesnih poškodb ali epidemij.  
 
 
 
Laško, 14. 9. 2016 
 
 

           Poročilo pripravil: 
                                                                                         Andrej KALUŽA, predsednik komisije 
 


