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1.0 Splošno
S predstavnico naročnika Občine Vransko sva izvedli ogled usada na JP 992701.
Na osnovi terenskega ogleda podajam pričujoče mnenje o ogroženosti okolja in
možnosti sanacije brežine s predlogom izvedbe primernih takojšnjih ukrepov za
preprečevanje nadaljnjega širjenja območja usada.
2.0 Obstoječe stanje
Na obravnavanem območju se je v času intenzivnih dežnih padavin porušila strma
brežina pod JP na dolžini približno 5m, s plitvim zdrsom zemeljskih mas. Odlom usada
je cca. 0,5m pod bankino, nariv zemeljskih mas pa v osrednjem delu brežine.
Odvodnjavanje površinske vode je urejeno z asfaltno muldo desno in odvodom vode
preko betonskega prepusta na levo brežino z iztokom v betonske kanalete na brežini.
3.0 Predlog začasnih sanacijskih ukrepov
Ker obstoja možnost nadaljnjega zdrsa zemeljskih mas predvsem ob neugodnih
vremenskih razmerah, je potrebno brežino v odlomni razpoki podpreti. Zaradi odprtih
razpok in odlomnih robov obstaja nevarnost za porušitev brežine v bistveno večjem
obsegu.
Predlagam, da se takoj pristopi k izvedbi intervencijskih ukrepov. Pod bankino se
zabijejo železniške tirnice ali leseni piloti, ki se na zaledni strani založijo z odbojniki
JVO. Ob levem robu vozišča se vgradi asfaltna pogača do iztoka v betonske kanalete,
da se prepreči odtekanje vode preko bankine na brežino. Cestišče na območju usada
se zavaruje s podaljšano JVO.
Trajno sanacijo brežine pa predlagam podporo brežine s kamnito peto in oblogo
brežine kot je že izvedeno pred območjem usada.
4.0 Zaključek
Izboljšanje stabilnostnih razmer brežine je mogoče izpostaviti z izvedbo opisanih
ukrepov.
Za predlagano varianto trajne sanacije je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo
na osnovi izvedenega geodetskega posnetka obravnavane lokacije.
Območje splazele brežine je do pristopa k sanaciji potrebno ustrezno zavarovati in
označiti. Stanje porušene brežine je potrebno kontrolirati predvsem v času
intenzivnejših padavin.
Predlagam pa, da se čim prej pristopi vsaj k začasnim sanacijskim ukrepom. Glede na
jesenske in zimske neugodne vremenske razmere se lahko območje usada še razširi.
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