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Zadeva: Poročilo o nesreči – NEURJE ROGATEC, 7. 7. 2019 
 
 
1. Opis poteka naravne nesreče 
 
Dne 7. 7. 2019 se je v popoldanskih urah nad občino Rogatec razbesnel močan veter, ki je 
lomil veje, ruval drevesa in odnašal predmete, kar je posledično z ogromno količino padavin, 
ki je sledila, povzročilo poplave. Struge rek in potokov so prestopile bregove v nekaj 
minutah. Okoli 15.30 ure popoldan so se vsled tega pričela razlivanja več vodotokov v 
občini, ki so poplavili številne stanovanjske, gospodarske in poslovne objekte, med drugim 
tudi upravno stavbo Občine Rogatec. Ob tem je hudournik uničil del športne infrastrukture v 
okviru Športnega parka Rogatec, in sicer veliko nogometno igrišče z umetno travo, 
poškodoval pa je tudi malo nogometno igrišče z umetno travo, nogometno igrišče z naravno 
travo in pripadajoče servisne objekte. Prizanesel ni niti kulturni dediščini. Poškodoval je več 
objektov in eksponatov Muzeja na prostem Rogatec. Močen veter je z več objektov odnesel 
strešno kritino ter podrl ogromno dreves. V neurju so bili poškodovani mnogi odseki 
občinskih cest, sprožili so se številni plazovi, predvsem na območju naselij Donačke Gore in 
Loga. Ker deževje ni pojenjalo, so vodotoki iz minute v minuto močno naraščali. Prišlo je tudi 
do več izbruhov meteornih vod, katere so se iztekale v središče Rogatca. Velik del Rogatca 
je bil pod vodo od 0,5 m do 1,00 m. Vsled hudourniških vod so bile poškodovane tudi brežine 
vodotokov in temeljenje mostov. Prve enote iz sistema zaščite in reševanja občine Rogatec 
so bile aktivirane okoli 15.40 ure. 
 
 
2. Ocena posledic naravne nesreče 
 
Neurje je za seboj pustilo ogromno zalitih stanovanjskih, gospodarskih in poslovnih objektov, 
uničene strojne opreme, uničene športne infrastrukture in plazov, ki ogrožajo javno cestno 
infrastrukturo. Med drugim so bile v velikem deležu poškodovane tudi občinske ceste, na 
katerih je bilo veliko utrganih oziroma uničenih bankin, z več stanovanjskih in gospodarskih 
objektov je odneslo strešno kritino. Prav tako je neurje pustilo velike posledice na kmetijskih 
površinah, saj je, poleg nanosov mulja in kamenja na te površine, na območju Krajevne 
skupnosti Donačka Gora klestila tudi toča. Glede obsega škode na kmetijskih površinah in 
pridelkih zaenkrat še nimamo točnega podatka. 
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3. Sodelujoči pri odpravljanju posledic naravne nesreče 
 
Pri odpravljanju posledic naravne nesreče so sodelovala vsa tri prostovoljna gasilska društva 
občine Rogatec s cca. 70 člani in vsemi razpoložljivimi vozili. Nekaj čez 16. uro je o nesreči 
bil obveščen župan, kateri je obvestil poveljnika CZ, kateri je na občini sklical štab CZ. 
Poveljnik je s sklepom aktiviral štab Civilne zaščite Občine Rogatec ter aktiviral Načrt zaščite 
in reševanja ob poplavah v občini Rogatec, verzija 3.0. Aktivirani so bili pogodbeniki, štab je 
zagotovil nekaj protipoplavnih vreč, malico in pijačo za udeležene v posredovanju. Pri 
odpravljanju posledic nesreče so sodelovali tudi pogodbeni izvajalci Vrešak Boris, dopolnilna 
dejavnost na kmetiji, PGM Kunstek Franc s.p., ter Jernej Kitak s.p.. Pogodbeni izvajalci so s 
pomočjo prostovoljcev delali prekope, ter tako prepuščali vodo. Zaradi poplave je bila zaprta 
državna cesta, katero so zaprli policisti Policijske postaje Rogaška Slatina. 
Sanacija in zmanjševanje škode poteka vse od nedelje. 
 
 
4. Predana pomoč silam zaščite, reševanja in pomoči pri odpravljanju posledic 
naravne nesreče 
 
Enote, katere so bile na terenu, so v veliki večini koristile opremo, katero imajo v svojih 
vozilih. Gasilska društva so si izposodila nekaj opreme od gasilcev DVD Straža in DVD 
Prišlin (črpalke, cevi, ključi, mreže, filtri…). GZ Šmarje pri Jelšah je društvom zagotovila 
črpalke od OKP. 
 
5. Okvirni strošek sil zaščite, reševanja in pomoči 
 
Okvirno ocenjen strošek enot bo znan naknadno. 
 
6. Ocena neposredne škode na stvareh  
 
Po prvih ogledih, opravljenih na območju Občine Rogatec, ocenjena škoda presega 
1.000.000,00 EUR. 
 
7. Posredovanja  
 
 
7.7.2019: 

 ….. 
 
 
8.7.2019: 

 ……. 
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Poleg navedenih naslovov posredovanj so gasilci oprali nekaj km cestišč, parkirišč, dvorišč 
in podobno.  
 
 
Lep pozdrav.  
 
 
Pripravil/-a Župan občine Rogatec 
Miha Šket, Sodelavec za ZiR                                                             Martin Mikolič, l. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 
- Odredba o aktivaciji štaba CZ 
- Sklep o aktiviranju načrta ZiR 
- Odredba o preklicu aktiviranja načrta ZiR 
 
Poslano: 
– naslovniku. 

Vloženo: 
–  v zadevo. 


