Prvi zbrani podatki –posledice neurja 22. oktobra 2014 v občini Dobrova- Polhov
Gradec
Območje Polhovega Gradca z okoliškimi naselji proti Črnemu Vrhu, tokrat pa tudi celotno
Polhograjsko dolino in poplavljeno Dobrovo z najbližjimi naselji, je že četrtič v letošnjem letu
prizadela huda naravna nesreča. Tudi na področju Butajnove in Šentjošta je neurje hudo
poškodovalo predvsem javno infrastrukturo in pravkar obnovljena cestišča iz preteklih neurij.
Neurje z močnim nalivom je sprožilo številne plazove, narasli hudourniki pa so s seboj nosili
blato, mulj, vejevje ter podrta drevesa. Območje Polhovega Gradca z naselji v smeri proti
Dobrovi je bilo v celoti poplavljeno. Močno narasla reka Gradaščica in njeni pritoki so
poplavljali tudi na območju redkih poplav. Tudi ostali manjši vodotoki na širšem območju
Polhograjskega hribovja so pokazali svojo moč- na teh območjih so poplavljali hudourniki,
zaledne vode in reke. Padavine na najbolj ogroženih območjih so ponehale. Poplavne vode iz
povirnih delov rek so se dopoldan stekale dolvodno, kjer so se poplavljene površine ohranjale.
Po prvih ocenah je voda prestopila pragove 25 stanovanjskih hiš, zalila kleti in prva nadstropja
hiš ter uničila zunanje površine, več stanovanjskih hiš, v naselju Hrastenice, Gabrje in Selo nad
Polhovim Gradcem, pa je zasul plaz iz hudourniškega zaledja z nanosi blata, zemlje, peska in
vejevja.
Ponovno sta bila prizadeta dva večja proizvodna obrata v Polhovem Gradcu, eden v Gabrju,
ter še več manjših proizvodnih objektov ter dva gostinska obrata, v Polhovem Gradcu in v
Gabrju.
Pod nanosi mulja v višini cca 1 metra je bilo tudi območje oziroma tehnološki del čistilne
naprave Polhov Gradec. Po zagotovilih javnega podjetja Vo-Ka d.o.o., bodo v najkrajšem
možnem času vzpostavili proces čiščenja ter delovanje elektro ter strojne opreme čistilne
naprave.
Ponoči je bila izvedena evakuacija nekaj oseb, nekaj pa jih zaradi prehitrega porasta vode ni
bilo moč rešiti in so se zatekli na višje ležeče pomožne objekte, kjer so preživeli noč.
Območje Petačevega grabna je še vedno neprevozno, nekaj dostopov do stanovanjskih hiš je
v celoti odneslo.
Prva groba ocena skupne škode znaša cca. 3 MIO EUR. Poškodovanih je 20 kilometrov lokalnih
cest ter 16 kilometrov javnih poti. Nekateri mostovi so zopet poškodovani. Po očiščenju blata,
mulja in odpadnega drevja ter vejevja se bo v prihodnjih dneh preverilo stanje na ostalih
mostovih.
Na terenu so bili prisotni ponoči Gasilci iz celotne Gasilske zveze Dolomiti ter delavci občinskih
javnih služb z gradbeno mehanizacijo ter pogodbeni izvajalci TGM, z ožjim poveljstvom CZ. Na
terenu je aktiviranih 112 gasilcev iz Gasilske zveze Dolomiti. Pomoč bodo nudili tudi iz GZ
Horjul in Brezovica. Pomoč je ponudila tudi Uprava za zaščito in reševanje RS, Izpostava
Ljubljana.
Popis poškodovanih stanovanjskih in drugih objektov je v teku. Občane in lastnike
poškodovanih objektov prosimo, da na naslov info@dobrova-polhovgradec.si ali na telefonsko
številko 01/3601-800 sporočijo potrebe po morebitni dodatni pomoči.
Štab CZ občine Dobrova- Polhov Gradec
Dobrova, 22. oktober 2014 ob 14.00 uri

