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Občinskemu svetu Občine Žalec

Sanacija posledic neurja z dne 29.8.2016 in 28.4.2017 na vodotokih v Občini Žalec

- aktualna informacija
Kratek opis del na vodotokih v občini Žalec
Sanacijski program po neurju, ki je bilo 29.8.2016 – načrtovana je izvedba sanacijskih del na
vodotokih, saj je neurje s povišanimi pretoki v omenjenem obdobju povzročilo mnogo poškodb
brežin, nanos naplavin in plavnih čepov, ki zmanjšujejo pretočnost strug. Ogrožen je vodni režim,
priobalna zemljišča, stanovanjski objekti in javna infrastruktura. Predvidena je sanacija brežin,
čiščenje naplavin, posek odvečne in polomljene zarasti ter odstranitev plavnih čepov. Dela se
izvajajo oz. se bodo izvajala na:
- 6 prioritetnih območjih na Artišnici v naseljih Migojnice, Pongrac in Zabukovica;
- 10 prioritetnih območjih na Libojski Bistrici v naseljih Kasaze in Liboje in
- 4 prioritetnih območjih na Zibiki v naselju Griže.
Na vseh vodotokih bodo z izvedbo sanacijskih del zaščitene brežine proti erozijskemu delovanju
voda in ohranjen bo vodni režim. Vrednost sanacijskega programa v občini Žalec znaša 605.000 € z
DDV.
Vzdrževalna dela na Savinji v Šeščah
Visoke vode 28. aprila 2017 so dodatno poškodovale predvsem levo brežino Savinje med Vrbjem in
Šeščami ter drčo v Šeščah. Ogrožen je tako visokovodni nasip Savinje kot tudi drča Šešče. Projekt
vzdrževalnih del zajema sanacijo leve brežine Savinje in visokovodnega nasipa v dolžini 330 m.
Izvedel se bo zasip zajede in novo zavarovanje brežin z lomljencem in vrbovimi potaknjenci,
brežina bo dodatno stabilizirana s sedmimi lesenimi kaštnimi jezbicami.
V sklopu predmetnega projekta se bo uredila tudi najnujnejša sanacija leve brežine na drči v Šeščah,
ki so jo visoke vode uničile do mere, da je ogrožen visokovodni nasip. Vse ureditve so usklajene
tako z lokalno ribiško družino kot tudi Zavodom RS za naravo, saj je Savinja zavarovana kot
naravna vrednota državnega pomena in tudi kot del območja Natura 2000. Vrednost del znaša
538.000 € z DDV.
Vsa dela bo izvedlo podjetje NIVO EKO d.o.o. in se izvajajo za naročnika MOP, Direkcija RS za
vode.
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