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1. SPLOŠNO 
 
Območje občine Laško je v jutranjih urah 13.9.2014 zajelo neurje z močnim dežjem. 
 
Največ škode je bilo povzročene na območju naslednjih vodotokov: 

• Reke, 
• Lahomnice, 
• Gračnice, 
• Mišnice, 
• Lokavnice, 
• Lokavškega potoka, 
• Žikovce, 
• Brstniškega potoka in ostalih hudournikov. 

 
Poplavljeni vodotoki, naplavine in sproženi plazovi so povzročili neprevoznost 
regionalnih/državnih in občinskih cest (prometno nedostopno je bilo območje Jurkloštra, 
Tevč, itd.). 
 

 
Slika 1: Neprevozna cesta 

 



 
2. OCENA ŠKODE 
 
Skupna ocenjena škoda je bila 1.662.536,17 EUR (Aplikacija Ajda), od tega na: 
 

• kmetijskih zemljiščih 285.959,23 EUR, 
• uničeno gospodarsko poslopje 18.978,45 EUR, 
• stanovanjskih in poslovnih stavbah 315.544,34 EUR, 
• infrastrukturi 1.040.459,15 EUR, 
• poginu perutnine 1.595,00 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 Laško – Šentrupert, 
• regionalna cesta Rimske Toplice – Jurklošter, 
• regionalna cesta Laško – Svetina. 

 
Občinske ceste:  
 

• poškodovanih in poplavljenih je bilo 91 cest (lokalne, javne in dovozne ceste) in 34 
gozdnih cest, v skupni dolžini cca 30 km. 

 
 
4. ŠKODA ZARADI POPLAVE OZIROMA SPROŽENIH PLAZOV 
 
Škode zaradi poplave oz. sproženih plazov je bilo na 5 poslovnih (Pekarna Vudrag, 
Thermana, Vrtnarstvo sonček, Mizarstvo Marjan Zorko, Cajhen rezilna orodja) in 34 
stanovanjskih objektov. 
 
Uničeno je bilo 1 gospodarsko poslopje. 
 
Skupno število sproženih plazov je 120 od tega si je 50 lokacij že ogledal geomehanik. 
 
Od javnih objektov je največ škode utrpelo:  
 

• območje kartuzije Jurklošter ter 
• kletni prostori policijske postaje Laško. 

 
 
5. ŠKODA NA VODOVODNEM IN KANALIZACIJSKEM OMREŽJU 
 
Poškodovanih (pretrgani vodovodi, odkritje vodovodnih cevi) je bilo 8 javnih vodovodov in 4 
zasebni vodovodi. 
 
Na kanalizacijskem omrežju je škodo povzročila predvsem zamuljenost omrežja v dolžini 3 
km, večje število zamuljenih jaškov in črpališča. 
 



 
6. ŠKODA NA JAVNIH POVRŠINAH 
 
Poškodbe na javnih površinah:  
 

• pokopališče Jurklošter, 
• šolsko igrišče v Debru, 
• sprehajalna pot v Jagočah, 
• dve poškodovani brvi v Jagočah (čolnarna). 

 
 
7. ŠKODA NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠ ČIH 
 
Škoda na kmetijskih zemljiščih smo ocenili na 71 kmetijskih gospodarstvih. 
 
 
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 so sodelovali: 

• štab CZ, 
• vsa Prostovoljna gasilska društva, 
• Komunala Laško in ostali izvajalci z gradbeno mehanizacijo, 
• predstavniki krajevnih skupnosti, 
• poleg tega so pri reševanju posledic sodelovali tudi zaposleni v podjetjih, prostovoljci 

in sami občani.  
 

Pri popisu škode so sodelovali člani komisije, ki so bili imenovani s strani župana. Med njimi 
so tudi zunanji strokovni sodelavci predstavniki Komunale, Pivovarne in Kmetijsko 
svetovalne službe.  
 
 
9. ZAKLJU ČEK 
 
Zaradi poplave na srečo ni bilo človeških žrtev, telesnih poškodb ali epidemij. Evakuirana je 
bila 1 oseba.  
 
 
 
Laško, oktober 2014 
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