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Zadeva:  INTERVENCIJSKA ODPRAVA POSLEDIC NEURJA 22.10.2014 
 
 
Neurje, ki se je v noči med 21. In 22. oktobrom razbesnelo nad Polhograjskimi dolomiti, je tudi v 
dolini Ločnice povzročilo veliko škode in povečalo poplavno ogroženost v primeru naslednjih večjih 
padavin. 
Pred naseljem Trnovec, v ozki dolini med strmim pobočjem in asfaltno cesto, je prišlo do obsežne 
erozije terena. Velike količine kamenja in peska je voda nanesla po strugi skozi naselje. 
Potrgane so tudi obsežne brežine skozi naselje in uničena so  že pred leti izvedena kamnita 
zavarovanja brežin. Na nekaterih mestih je voda povzročila razkritje vodov telefonskega in 
kabelskega omrežja, ki potekajo preko struge.Pri nekaterih objektih je prišlo do razlitja vode preko 
robov struge in do odnašanja in poplavljanja dvorišč. 
To je bilo poleg žleda v začetku februarja že drugo neurje v letošnjem letu. 
S prostovoljnim delom krajanov in s pomočjo občinske civilne zaščite je bilo izvedeno najnujnejše 
čiščenje brežin in odstranjevanje lesa iz struge.  
Izvedeno je bilo tudi čiščenje vodotoka s strani lastnika oz. upravljavca, ki pa na žalost ni bilo 
zadostno, kar se je pokazalo že ob prvem nalivu v avgust. 
Nekaj posameznih delov je bilo zaradi vzpostavitve prevoznosti cest saniranih, vendar zaradi 
premajhne strokovne izvedbe, večina sanacij drugega poplavnega vala ni vzdržalo. 
Že v preteklosti smo opozarjali, da v zadnjih dveh desetletjih na območju naše krajevne skupnosti ni 
bilo izvedenih potrebnih vzdrževalnih in sanacijskih del na vodotoku in da le to lahko povzroči večjo 
materialno škodo in poplavno ogroženost.  
Situacija se je po zadnjih padavinah izredno poslabšala, zato prosimo za ogled  stanja, strokovni  
predlog ukrepanja in interventno odpravo posledic. Po našem mnenju je poleg utrditve posameznih 
izpostavljenih brežin nujno tudi poglabljanje struge oz. gradnja nasipov. 
 
Krajani se po svojih najboljših močeh prizadevajo vzdrževati brežine, vendar bi bilo koristno s strani 
lastnika pripraviti strokovne podlage za manjše posege, ki bi lahko pripomogli k zavarovanju objektov 
in ljudi na našem območju.  
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