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1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM SVETU 
4. točka dnevnega reda 
Odgovori na vprašanja in pobude 

 
 

2. PREDLAGATELJ GRADIVA 
ŽUPAN 
 
 

3. VSEBINA GRADIVA 
- Poročilo o škodi po poplavah novembra 2012 
 

4. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 
Matjaž ORTER – župan 
 

5. PRIPRAVLJALEC GRADIVA 
Občinska uprava 
 
 

6. PRAVNE PODLAGE:  
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Oplotnica (Ur. l. RS, št. 35/12) in 31. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Oplotnica (Ur. l. RS, št. 35/12) 
 

 
7. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMANJA 

Seznanitev 
 

 
Datum:  6. 5. 2013 

      Datoteka: J/občinski svet 
 
 

 
         MATJAŽ ORTER 
          ŽUPAN  
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OBČINSKI SVET 
OBČINE OPLOTNICA 
 
 
ZADEVA: POROČILO O ŠKODI PO POPLAVAH NOVEMBRA 2012 
 
 
 
Poplave, ki so 5. Novembra 2012 prizadele območje občine Oplotnica so povzročile največ 
škode na mostovih, cestah in stanovanjskih objektih. 
Vodotok Oplotnica je narasel v zgornjem delu in z ogromnimi količinami naplavin udaril 
skozi center Oplotnice. Naplavine so nam odnesle mostove, trgale brežine, odnašale ceste ter 
zalile stanovanjske objekte in dvorišča. 
Aktivirala se je Civilna zaščita in Prostovoljno gasilsko društvo Oplotnica, ki so pomagali po 
svojih najboljših močeh. Na pomoč so priskočili tudi posamezniki, ki so s stroji pomagali 
preprečiti še večjo škodo, ki bi lahko nastala v kolikor ne bi sproti odstranjevali naplavin. 
 
Občina Oplotnica je imela z odpravljanjem posledic neurja na cestah, mostovih in pomoči pri 
čiščenju našim občanom porabe sredstev v višini 51.458,81 EUR. S strani Zavarovalnice 
Maribor d.d. smo dobili za škodo na cestah sredstva v višini 20.200,51 Eur. Na Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo smo poslali vso škodo ( izpisi iz Ajde) v kolikor bomo iz 
njihove strani prejeli sredstva za odpravo posledic neurja. 
 
Člani občinske komisije smo po navodilih Ministrstva za obrambo/Uprava RS za zaščito in 
reševanje na terenu popisali vso škodo in jo vnesli v program Ajda.  
Skupna ocenjena škoda na stanovanjskih objektih je 35.723,81Eur.  
Skupna ocenjena škoda na gradbenih inženirskih objektih je 96.146,34Eur. 
 
 
Pripravila:                                                                                            Župan Občine Oplotnica 
Bojana Vučina                                                                                           Matjaž Orter 
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