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Zadeva: POSLEDICE PLUZENJA V KS VOJSKO po koncani sezoni 2015-2016
V sezoni 2015-2016 je na obmocju Vojskega kljub na videz skromni zimi zapadlo 310 em snega. Po
programu zimske sluzbe in v praksi se eno pluzenje izvede po zapadlih 10-15 em snega. V casu te
sezone je bilo torej na Vojskem opravljenih priblizno 25 pluzenj, ponekod kaksno manj, ponekod
kaksno vee, odvisno od posameznega odseka ceste.
Osnovna naloga vsakega izvajalca zimske sluzbe je, da so ceste ne glede na podlago pluzene
optimalno, to je do tal. Taka so tudi pricakovanja narocnika del kakor tudi zahteve domacinov in
ostalih uporabnikov cest. To pa v praksi pomeni, da se na makadamskih cestah pri vsakem pluzenju
skupaj s snegom na stran nehote odrine tudi nekaj peska. Zaradi vremenskih razmer pa je bilo v
letosnji sezoni odrinjenega peska vee kat pretekla leta. Zima je bila namrec razmeroma topla in
zgornji makadamski ustroj ni pomrznil; taka da so imele makadamske ceste prakticno celo zimo
namoceno cestisce. Pri pluzenju pa se sneg, se posebej maker, odrine tudi do dveh ali celo treh
metrov stran od roba vozisca. Posledica veckratnih pluzenj in narivanja snega je taka pesek, ki po
taljenju snega ostane na zemljiscih ob robovih cest.
Pri ogledu cest na Vojskem dne 6.4.2016 so Bojana Oblak (Obcina ldrija), Branko Lapajne (KS Vojsko)
in Igor Bonca (Komunala ldrija) ugotovili, da je povsod na Vojskem stanje priblizno enako- na vseh
cestah, kjer se je je izvajalo pluzenje, je ostal pesek na zemljiscih ob robovih cest. Prav taka je bilo
ugotovljeno, da ni bistvenih razlik na cestah, ki jih pluzijo razlicni izvajalci - pesek je bil v primerljivih
kolicinah in obsegu na vseh pregledanih odsekih. Tudi v primeru, da je bil izvajalec pluzenja sam
lastnik zemljisca ob cesti ni bilo razlik z ostalimi odseki, kjer so lastniki drugi.

Glede na zgoraj navedeno lahko zakljucimo, da je z zagotavljanjem prevoznosti makadamskih cest in
izvajanjem pluzenja, pesek po koncani zimski sezoni ob robu takih cest in na zasebnih zemljiscih ob
cesti povsem predvidljiva posledica, ki pa se ji je v polni meri nemogoce izogniti. Glede na primerljivo
stanje na obmocju celotne KS Vojsko lahko torej ugotovimo, da je bilo izvajanje zimske sluzbe na vseh
odsekih in z vsemi izvajalci opravljeno skrbno in strokovno.
V vednost: Bojana Oblak, Obcina ldrija
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