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Na Gradišču naj bi ponovno merili premike tal
ponedeljek, 6. november 2017

V nedavnem odgovoru predstavnikom gibanja Goriška.si so v novogoriški občinski upravi tudi nakazali,
da bo odvajanje odplak na Gradišču nad Prvačino sodobneje urejeno leta 2020. To bi utegnilo vsaj omiliti
pokanje zidov v nizu hiš sredi naselja, torej težavo, ki je stara že več let. Kot vedo povedati v krajevni
skupnosti, bo za uvod del omrežja zgrajen med obnovo ceste proti Dornberku, ki so jo gradbinci začeli to
jesen.
GRADIŠČE Najbrž ni nobena novost, da ta vas na gričih pod severnim robom goriškega Krasa stoji na manj
trdnih tleh in je tam tudi plazenje verjetnejše. “Pravzaprav so v vseh hišah poškodbe,“ je razmere opisal
predsednik krajevne skupnosti Rok Peric. Zato pa se o njih javno govori šele od leta 2000, odkar se je pod
severozahodnim delom naselja utrgal plaz večjega obsega ter preklal eno hišo in načel več sosednjih.
Odpravljanje posledic je nato vzelo več let in še ni čisto zaključeno, a je država tam vendarle utrdila površje
s sidrno pilotno steno. Peric stanuje tik nad steno in opaža, da je učinkovita.
>

Toda vse sorodne težave na Gradišču niso odpravljene, največja so razpoke na nizu hiš v jedru vasi. Zanje ni
nujno krivo plazenje, lahko je neustrezna gradnja, verjetno pa kombinacija več dejavnikov, med drugim
neustreznega odvajanja odpadnih voda v naselju. Ker razpoke ostajajo, občasno nanje kdo opozori.
Nazadnje so v Goriški.si občinsko upravo pobarali, zakaj se še nič ni spremenilo.

Preloženi rok je prišel prav
Osredotočili so se na predvideno urejanje fekalne in meteorne kanalizacije, ki bo morda prekinila pokanje
omenjenih hiš oziroma povečalo stabilnost tal na Gradišču. Zdajšnje omrežje, po katerem se pretaka voda
iz nekaterih greznic ter deževnica z utrjenih površin, je namreč po trditvah mestne uprave neustrezno in
slabo vzdrževano, morda je celo pripomoglo k nastajanju razpok.
Po mnenju Perica bo naložba v vsakem primeru dobrodošla, drugo vprašanje pa je, kako obsežna bo, in
kdaj bo na vrsti. Gibanje Goriška.si ocenjuje, da bi bil skrajni čas.
Kot so jim med drugim odgovorili iz mestne uprave, predpisi naložbe še ne zahtevajo. Država in občine
namreč redko prestavljajo roke za izvedbo svojih strategij, zato naj bi bilo po novem v naseljih, kakršno je
Gradišče, treba posodobiti odvajanje odplak do konca leta 2023. V zagovor pa v mestni hiši tudi poudarjajo,
da “se je občina problema lotila preudarno.” Ker ni čisto jasno, ali bodo, ko bo ravnanje z odpadnimi
vodami urejeno bolje, stene dejansko nehale pokati.

Najprej meritve
Zato je občina najprej naročila elaborat o vplivu in pogojih gradnje kanalizacije ter nato skupaj z družbo
Vodovodi in kanalizacija izdelala strokovne podlage za nadaljnje načrtovanje. Te opisujejo razmere v
naselju in predlagajo rešitve, decembra lani jih je prejela krajevna skupnost, da bi z njimi seznanila
prebivalce in bi se ti opredelili do predlaganega. “Pripomb ni bilo,” pravi Peric in pojasnjuje, da gre konec
koncev “za že dolgo znane stvari, ki so bile ljudem že prej prestavljene na zboru krajanov.”

Kot pravijo v mestni upravi, Peric pa pritrjuje, čakajo na dodatne meritve trdnosti tal in dogajanja na
popokanih hišah. Za to jesen jih je predlagal geolog Boris Rijavec, na tej podlagi bo po trditvah uprave
mogoče oceniti, ali so hiše poškodovane le zaradi nekakovostnega temeljenja in drugih razlogov ali se
površje pod njimi dejansko premika.

Uvod na cesti
Peric je pohvalil sodelovanje z odgovornimi na občini in izpostavil, da bodo zametki kanalizacije najbrž
kmalu narejeni. Po njegovih besedah bo namreč pod krakom ceste proti Dornberku, ki so jo gradbinci začeli
obnavljati to jesen, vodil del omrežja za odplake. Te naj bi tekle v dolino do čistilne naprave pri Prvačini.
V mestni upravi pa so v odgovoru Goriški.si med drugim navedli, kdaj bo projekt končan: “Cilj je pripraviti in
izpeljati aktivnosti do dokončne in strokovno utemeljene rešitve meteornega in fekalnega kanalizacijskega
sistema predvidoma do konca leta 2020.”

