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Drugitir

Gradimo drugi tir,
gradimo boljšo prihodnost Slovenije!
DR. ROBERT ROŽIČ
P R E D S E D N I K N A DZO R N E G A S V E TA 2 T D K

Pogled na evropski zemljevid omrežja
za transport (TEN-T) nam razkrije sliko,
na kateri se prepleta devet koridorjev jedrnega transportnega omrežja, od
katerih dva potekata čez ozemlje Slovenije. To sta Sredozemski koridor in Baltsko–jadranski koridor, katerih sestavni
del je tudi nova železniška proga med
Divačo in Koprom ali Drugi tir, kot ga vsi
imenujemo.
Obstoječa železniška proga med Divačo
in Koprom je stara več kot 50 let in je
dosegla točko prenasičenosti, saj transport po njej poteka vse počasneje in z
vse večjimi zamudami. Zato je izgradnja
drugega tira toliko nujnejša. Tudi čas, v
katerem živimo, zahteva čimprejšnjo
posodobitev in nadgradnjo te proge,
tudi zaradi soočanja s koronakrizo, ki bo

imela dolgoročne in globalne gospodarske posledice. Prav kmalu se bosta pokazali pravilnost in pomembnost odločitve Slovenije za intenzivno vlaganje v
posodobitve in razvoj infrastrukture ter
modernizacijo in izgradnjo železniškega
omrežja, kar bo lahko občutno pospešilo gospodarski razvoj države. Tudi
druge države EU sprejemajo podobne
odločitve. Nemčija namerava v modernizacijo železnic v tem desetletju vložiti
največ sredstev in zgraditi največ objektov doslej. Enako velja za naše sosede,
ki vse pospešeno vlagajo v železniško
infrastrukturo. Hrvati želijo izboljšati
predvsem železniške povezave proti
Madžarski in tako izboljšati konkurenčnost reškega pristanišča. Italija zadnja
desetletja aktivno posodablja svoje železniško omrežje z navezavo na avstrijske
železnice; skupaj s Francijo gradi novo
železniško povezavo med Torinom in
Lyonom, prav tako posodablja in gradi

nove železniške povezave s Švico. Tudi
Madžarska bo med drugim investirala v
hitro progo proti Srbiji, ki naj bi se navezala na novo progo proti Grčiji. Avstrija
v tem trenutku gradi nove železniške
proge, kot so predor Semmering, predor
Brenner in proga Celovec–Gradec s predorom pod Golico, ki bi lahko predstavljale železniški obvoz mimo Slovenije do
severnoitalijanskih pristanišč.
Prednosti drugega tira so zanesljivost
in varnost, krajši potovalni časi, višje
hitrosti in večje število vlakovnih kompozicij, ki bodo povezale koprsko tovorno
pristanišče z zalednimi državami in s širšim evropskim železniškim omrežjem.
Drugi tir bo zelo pomemben za logistično
in gradbeno, pa tudi širšo gospodarsko
panogo. Vplivi se bodo pokazali v multiplikativnih učinkih, kot so na primer nova
dobro plačana delovna mesta, od katerih
bomo imeli korist vsi prebivalci Slovenije,
in v doseganju ciljev evropskega zelenega

dogovora na področju prometa s pre
usmeritvijo tovornega prometa s cest na
železnice. Pospešitev in posledično večji
obseg tovornega prometa v smeri proti
zalednim državam, ki nimajo dostopa
do morja, bo prav tako močan dejavnik
nadaljnje gospodarske rasti naše dežele.
Gre torej za infrastrukturni projekt,
ki je izjemnega pomena za Slovenijo,
pomembni in odgovorni nalogi izgradnje
in upravljanja drugega tira med Divačo in
Koprom pa sta bili zaupani družbi 2TDK.
Vesel sem, da sem lahko del te ekipe, in
verjamem, da bo družba 2TDK pod sedanjim vodstvom uspešno izvedla načrtovani projekt izgradnje drugega tira, ki
je po mojem mnenju najpomembnejši
projekt na železniškem infrastrukturnem področju po izgradnji Južne železnice. Projekt izgradnje drugega tira, ki
je pomemben za danes in jutri, bo omogočal boljšo prihodnost in dolgoročni
razvoj za vso Slovenijo.
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Projekt bo krepko
zvišal nivo blaginje
v Sloveniji in
njenem obalnokraškem delu
Drugi tir je velik infrastrukturni projekt,
ko se po dolgih letih ponovno gradi nova
proga. Vodenje družbe 2TDK ste prevzeli
pred kratkim. Je vaš pogled na projekt
sedaj drugačen, kot je bil prej?
Moj današnji pogled na drugi tir, ta najpomembnejši projekt razvoja slovenske
železniške infrastrukture, pravzaprav ni
nič drugačen, kot je bil prej. Z nekaterimi
splošnimi informacijami o tem projektu
in družbi 2TDK sem bil seveda seznanjen,
ker na področju infrastrukture delam že
34 let. Seveda je sedaj, ko se ukvarjam s
konkretnimi zadevami vodenja, postopki
naročanja in izvedbe del, moje poznavanje bolj poglobljeno. Postopki so podobni
kot pri vseh drugih inženirskih in gradbenih podjetjih, ki upravljajo s sredstvi slovenskih in evropskih davkoplačevalcev.
Trdno verjamem v ta projekt. Prepričan
sem, da bomo dela na glavni trasi oddali
v izvedbo v prvi polovici naslednjega leta,
ter ga v začrtanih rokih tudi izvedli.
Kateri so trenutno največji izzivi,
s katerimi se srečuje projekt Drugi tir?
Ta trenutek je največji izziv samo eden,
in sicer čim prej doseči fazo izvedbe gradnje glavne trase. Po uvedbi vodilnega
izvajalca v delo bo vse skupaj steklo lažje
in hitreje, takrat bodo stvari postale tudi
operativno zanimive. Tega se veselim.
Trenutno smo še v fazi oddaje del, različnih pritožb. Tudi kar se tiče pritožb ni
na tem področju nič zares novega. Dandanes so pritožbe običajen del večine na
novo razpisanih projektov, pri njihovi
obravnavi pa upoštevamo za to predpisano in veljavno zakonodajo.
Projekt je z dodelitvijo nepovratnih
evropskih sredstev dobil tudi potrditev
direktoratov Evropske komisije, v kar so
mnogi dvomili.
Črpanje evropskega denarja je končno
zagotovljeno. Naj razkrijem še to, da se bo
sofinanciranje iz naslova CEF2017 v višini
109 milijonov evrov nepovratnih sredstev
podaljšalo za največ 12 mesecev, to je
do konca leta 2024, po presoji Evropske
komisije in od primera do primera.
Pred nami je torej le še podpis pogodbe z
EIB prihodnje leto?
Tako je. Upam, da bomo tudi to fazo
čim prej uresničili.

Zagotavljam, da bomo z zaupanimi
nam sredstvi ves čas vodenja in izvajanja
projekta ravnali kot dober in vesten gospodar, sicer ne bi sprejel mesta direktorja
družbe 2TDK.
Trenutno še poteka prva faza razpisa za
glavna gradbena dela, v kateri se izbira
usposobljene izvajalce. Sledila bo druga
faza, kjer bo odločala cena. Ali pritožbe
lahko ogrozijo časovnico? Bo proga
drugega tira leta 2026 operativna?
Proga bo operativna leta 2026, pritožbe pa ne morejo ogroziti časovnice,
vsaj ne bistveno.
Odločili smo se, da nadaljujemo z drugo
fazo javnega naročila za glavna gradbena dela z vsemi opravili in postopki, ki
jih lahko izvajamo tudi pred odločitvijo
Državne revizijske komisije (DKOM). V
skladu z zakonom namreč lahko nadaljujemo s postopkom in pridobivamo
ovrednotene ponudbe s cenami. Vstopamo torej v drugo fazo, v kateri bomo
pridobili ovrednotene ponudbe s cenami
vseh izbranih usposobljenih ponudnikov.
Medtem bo DKOM odločila o pritožbi in
upam, da bo pritrdila naši odločitvi. V
času odločanja DKOM-a bodo vse dovoljene ponudbe tudi že prispele na naš
naslov. To je optimistična varianta, v
katero verjamem.
Če pa DKOM odloči, da lahko pri projektu izgradnje drugega tira Divača–
Koper sodelujejo tudi Kitajci, bo to zahtevalo novo odločitev družbe v zvezi z
nadaljnjim postopkom. V tem primeru bi
bila časovnica ogrožena.
Kaj bo projekt pomenil za Slovenijo
v času izgradnje in kaj v času po
dokončanju projekta?
Ta projekt ni pomemben samo za Slovenijo, pomemben je za vso Evropo in
za širši prostor s stališča gospodarstev
zalednih držav, ki bodo imele korist od
nove proge, drugega tira. V času same
gradnje bo projekt sicer predstavljal
določeno breme za prebivalce, ki živijo
v bližini nove trase. Tega se zavedamo,
a z izgradnjo novih dostopnih cest smo
delno že doslej, delno pa se bomo trudili še naprej te motnje zmanjšati na
minimum. Doslej so bile zgrajene skoraj
vse dostopne ceste, ki so speljane mimo
naselij, tako da transporti gradbenih in
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vseh drugih materialov ne bodo potekali skozi naselja. Glavna deponija viškov
gradbenih materialov je v Črnotičah,
kar je najbližja možna lokacija gradbišču glavne trase. Takšnega projekta
ni mogoče izvesti brez vplivov na okolje. Pozitivni plati izgradnje drugega tira
sta zaposlovanje in spodbujena gospodarska rast, saj bo projekt ustvaril nova
delovna mesta različnih profilov, nivojev
in struktur izobrazbe. V trenutni situaciji, v kateri se nahajamo, to ni zanemarljivo dejstvo. Projekt bo vsekakor krepko
zvišal nivo blaginje v Sloveniji in njenem
obalno-kraškem delu.
Po dokončanju del in sprostitvi železniškega prometa bomo vsi skupaj želi
sadove trdega in vztrajnega večletnega
dela. Ustvarili bomo železniško progo, po
kateri bodo potniški vlaki vozili s hitrostjo
160 km/h, kar je velikanski napredek
glede na obstoječe stanje. Tovorni vlaki
bodo smeli voziti s hitrostjo 120 km/h,
kar tudi ni zanemarljiv nivo pretočnosti
železniškega prometa, predvsem z vidika
naraščajočega pretovora v Luki Koper.
Kako pomembno je sodelovanje
z lokalnimi skupnostmi pri vodenju
takšnega projekta?
To je eden od najpomembnejših dejav
nikov za neovirano izvedbo celotnega
projekta, čeprav se morda na prvi pogled
ne zdi tako. Od nastopa direktorske funkcije sem imel sestanke z županjama občin
Hrpelje - Kozina in Divača, tudi z Mestno
občino Koper in s predstavniki Občine
Sežana. Te aktivnosti so potekale že preden sem postal direktor 2TDK, sedaj so
še boljše, transparentnejše, potekajo
pa tudi na več nivojih. Rešujemo stvari,
ki se prej še niso začele reševati in so
motile prebivalce, ki živijo ob trasi gradnje. Lahko navedem že tudi nekaj dogovorjenih vsebin. V Kozini bomo postavili
montažno krožišče z dostopno cesto do
in z gradbišča glavne trase. V Divači smo
dosegli dogovor, da se bo za namene

gradbiščnih prevozov uporabljala druga
cesta na relaciji Lokev–križišče Matavun, po kateri bo ves tovorni promet
tekel odmaknjen od naselij. Ta cesta se je
za prevoze gradbenega materiala uporabljala že do sedaj, tako da hujših vplivov
na okolje in življenje tu živečih prebivalcev ne bo. Za ta dva manjša projekta
smo že pridobili soglasje Občin Sežana
in Divača, z Mestno občino Koper pa prav
tako dobro sodelujemo. Tako je koprska
občina pozvala občane, naj vsa morebitna vprašanja o drugem tiru pošljejo
po elektronski ali običajni pošti, občina
pa jih bo posredovala 2TDK. Odgovorili
jim bomo do konca leta. V želji, da bi bili
občani o vsem čim bolje obveščeni, smo
nameravali na vprašanja o drugem tiru
in z njim povezanimi temami odgovarjati
na zborih krajanov KS Škofije, Dekani in
Črni Kal, vendar letos to zaradi ukrepov
za preprečevanje širjenja novega koronavirusa ni bilo mogoče.
Zame osebno je najpomembnejše vzajemno sodelovanje. V družbi 2TDK smo
vedno odprti za konstruktivne in vključujoče projekte, ki pokrijejo kar največji
nabor skupnih interesov naše družbe in
okolja, v katerem delamo.
Slovenija gradi drugi tir in posodablja
železniško omrežje. Tudi sosednje države
hitijo z gradnjo železnic in v podobne
projekte vlagajo milijarde evrov, da bi se
logistični tokovi preusmerili iz Luke Koper
v druga severno-jadranska pristanišča.
Slovenija ima izjemen geostrateški
položaj, zato večina aktivnosti sosednjih
držav ne bo imela obsežnejšega vpliva na
naše sedanje in bodoče rezultate. Vsak
prevoznik navsezadnje najraje uporablja
najbližjo relacijo in najcenejšo varianto
prevoza. Prepričan sem, da lahko Slovenija še naprej računa na visok delež pretovora v Luki Koper in preostalega tovora
na relaciji Divača–Koper. Z izgradnjo drugega tira moramo ujeti časovnico do leta
2026, sicer bi lahko logisti izbrali druge

prevozne relacije in bi se potem težje vrnili
nazaj na drugi tir med Divačo in Koprom.
Dejansko je ta pot že v izhodišču najcenejša in najdostopnejša za vse zaledne
države, ki gravitirajo v Luko Koper.
Raziskave kažejo, da bomo v naslednjih
10 do 15 letih na avtocestah ustvarili
velike preobremenitve in posledično
velike zastoje, če ne bomo prenesli
večjega dela rastočega tovornega
prometa na železnice. Drugi tir je res
namenjen predvsem tovornemu, a tudi
potniškemu prometu, o katerem se
ne govori veliko. Bo drugi tir kot ena
zanimivejših prog, saj bo 75 % proge
potekalo skozi predore, prispeval k
spremembam naših potovalnih navad?
Računamo, da bi bila morda atraktivna
povezava vlak - osebni avto na daljših
relacijah iz zahodne Evropi proti vzhodni
in obratno. Še posebej, če bodo vzpostavljene dobre storitve najema osebnih
vozil, motornih koles, koles, električnih
koles in drugih vozil na lokaciji koprske
železniške postaje, pa tudi na lokacijah vseh naslednjih železniških postaj,
mimo katerih bo speljan drugi tir. Turizem lahko s pomočjo drugega tira ustvari
nove turistične produkte in destinacije,
ki bodo hitro dosegljive na udoben in
sodoben način. Tudi prevoz zaposlenih iz
Kopra v Ljubljano bi morda lahko dobro
umestili v ta projekt, v kolikor bodo
odhodi iz Kopra proti Ljubljani in obratno dobro načrtovani. Če gre nekdo v Ljubljano na sestanek, ki je ob 8.00 uri zjutraj, bi moral vlak odpeljati pravočasno
s koprske železniške postaje. Pri tem bi
bilo treba upoštevati tudi možnosti prevozov po Ljubljani do namembnih lokacij zaposlenih, sicer tak način prevoza
za ljudi ne bo učinkovit in pravočasen.
Tudi povezovanje s turistično bohinjsko
železnico bi lahko bila dobra poteza za
novo turistično storitev. Skratka, ko bo
drugi tir zgrajen, se bodo pokazale nove
možnosti razvoja mnogih drugih gospo-
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darskih panog, tako kot se to vedno zgodi
ob izgradnji nove infrastrukture. Sicer
pa bo tudi drugi tir glede na število viaduktov in predorov, umeščenih v kraško
krajino, sam po sebi turistična atrakcija,
tako kot črnokalski avtocestni viadukt,
ki si ga mnogi radi ogledujejo s kraškega
roba. Oba je zasnoval Marjan Pipenbaher,
tako avtocestnega, v sodelovanju s prof.
Janezom Koželjem, kot tudi železniški
viadukt, ki bo zgrajen pod njim.
Evropska unija vse bolj stavi na
zelene oblike mobilnosti, s posebnim
poudarkom na železnicah. Predlaga
razglasitev leta 2021 za leto železnic.
Slovenija je v zadnjih desetletjih več
vlagala v avtoceste. Je nastopil čas za
veliki obrat, za vlaganja v železniško
infrastrukturo, za gradnjo železnic in
hitrih vlakov?
Da, prepričan sem, da je ta čas končno
nastopil, saj večjih gradenj na železniškem omrežju v Sloveniji nismo imeli že
od časa cesarja Franca Jožefa, če se lahko
malce pošalim. Drugi tir vsi željno pričakujemo, upam pa, da nam bo končno
uspelo posodobiti tudi vse ostalo železniško omrežje po Sloveniji, saj se železnica kaže kot trajnostni način potovanja, ki ne obremenjuje okolja, razen
seveda ob sami izgradnji, ob kateri pa
so sicer nujni posegi v naravno okolje
načrtovani z veliko mero upoštevanja
naravnih in zaščitenih območij. Drugi
tir je zgleden primer, da je to mogoče. In
navsezadnje, ni lepšega, kot če se lahko
z vlakom zapelješ v sam center mesta na
hiter, udoben in naravi prijazen način,
namesto da si z osebnim vozilom, ki
onesnažuje zrak, nenehno v prometnih
kolonah ali hektično iščeš parkirišče.
Vsekakor se pridružujem predlogu, da se
leto 2021 razglasi za Evropsko leto železnic. Takrat bo drugi tir Divača–Koper
že v polni izgradnji glavne trase, kar bo
naš smeli prispevek k razvoju železnic in
okolju prijaznemu prometu.
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IZTOK ČERNOŠA, DIREKTOR IN ČLAN UPRAVE 2TDK

Na vrhuncu gradnje bo istočasno
aktivnih 14 predorskih izkopnih
delovišč in izvedba dveh viaduktov
da se je gradnja šele dobro pričela. Trenutno vse poteka v skladu s terminskim
načrtom, izvajalec zagotavlja zaključek del v predvidenem roku. To je precej
pomembno, saj je gradnja objektov sofinancirana iz evropskih sredstev.

Imate izkušnje s projektiranjem in
vodenjem infrastrukturnih projektov.
Pa vendarle, kaj vas najbolj navdušuje
pri projektu Drugi tir?
Ker me vedno znova žene želja po pridobivanju novih kompetenc in poglabljanju že pridobljenih znanj, mi položaj
direktorja, člana uprave 2TDK, predstavlja svojevrsten izziv. Projekt izvedbe
drugega tira Divača–Koper je vse prej kot
enostaven projekt. Je eden večjih, če ne
celo največji projekt v Sloveniji, ki poteka
na zahtevnem terenu in kjer bo potrebno
zgraditi osem predorov in tri reševalne
cevi v polnem premeru, torej 11 predorov,
poleg tega pa tudi premostitvene objekte
čez okoljevarstveno območje Glinščice,
viadukta Gabrovica in Vinjan. Ravno ti
izzivi so navdih in mi dajejo zagon za
dosego cilja: uspešno, v predvidenem
terminu in z namenjenimi sredstvi končati zadani projekt.
Gradnja drugega tira med drugim pomeni
gradnjo 37 kilometrov predorskih cevi,
kar kaže, da gre za res velikanski projekt.
Dela aktivno potekajo v dolini Glinščice,
končujejo se dostopne ceste, pred nami
pa so res obsežna glavna gradbena dela,
ki se bodo izvajala 24 ur na dan, vse dni
v tednu. Kako velik gradbeni izziv je
projekt Drugi tir za Slovenijo?
S stališča gradbene stroke je to zelo
zahteven projekt, zaradi premagovanja
nadmorske višine, predorov, viaduktov,
upoštevanja okoljevarstvenih smernic …
Gre za enega izmed največjih infrastruk-

turnih izzivov v našem prostoru in času.
Ko bo izbran izvajalec, se bodo glavna
gradbena dela začela. Na 2TDK smo pri
pravljeni. Da je zanimanje za gradnjo
drugega tira precejšnje, tako v tujini kot
tudi doma, kažejo prijave na glavni razpis. Veseli me, da so se za gradnjo aktivirala vsa večja slovenska gradbena podjetja. Interes domačih gradbincev torej
obstaja, a so morali glede na zahtevnost
in zahtevane reference v samo izvedbo
vključiti tudi tuje partnerje in izvajalce.
Vsekakor bodo pridobljene izkušnje
dobra popotnica za nadaljnje delo.
Ali gradnja pripravljalnih del, se pravi
dostopnih cest in premostitvenih
objektov v dolini Glinščice, poteka po
načrtih?
Takoj, ko sva z generalnim direktorjem prevzela vodenje, sva si ogledala
gradbišča v dolini Glinščice in gradbišča
dostopnih cest. Na dostopnih cestah
gradnja zaenkrat kljub nepredvidenim
geološkim pojavom poteka znotraj terminskega načrta, a z manjšim zamikom.
Začetek gradbenih del ob tem ni ogrožen.
Dostopne ceste bodo predvidoma končane do konca leta 2020, z izjemo ene, ki
bo zaključena v začetku leta 2021, torej
še pred pričetkom glavnih gradbenih del.
Izvajalec glavnih gradbenih del bo tako
lahko kar najhitreje po podpisu pogodbe
pristopil k izvedbi.
Predvideni rok za izgradnjo dveh
mostov in galerije čez dolino Glinščice je
konec leta 2021. Pri tem velja izpostaviti,

Začetek glavnih gradbenih del je načrtovan
v letu 2021. Kaj bo po vašem mnenju
največji izziv pri gradnji drugega tira?
Prvotno bo največji izziv zagotovo
izvedba predorov. Kot sem že dejal, je
teren na tem območju dokaj nepredvidljiv. Zaradi kraških pojavov ne vemo
natančno, kaj nas čaka, in temu primerno moramo biti pripravljeni. Po moji
oceni tudi smo. Na projektu deluje ekipa
izkušenih strokovnjakov, ki ima bogate
izkušnje s področja gradnje predorov in
vodenja primerljivih projektov. Ne vidim
razloga, da jim ne bi bilo moč zaupati.
Naslednji izziv same gradnje bo zaključek projekta v predvidenem časovnem
terminu. Z leti se je projekt zaradi različnih
dejavnikov zamikal, tako da manevrskega
prostora ni več. Če želimo projekt zaključiti do leta 2025, kot je predvideno, je
treba nujno čim prej začeti z gradnjo. To
pomeni, da bomo tudi ponudnika morali
izbrati v najkrajšem možnem času. Pre
pričan sem, da bomo pogodbo uspeli podpisati do pomladi 2021.
Čakajo gradbince pri gradnji kakšna
presenečenja?
Večjih presenečanj po mojem mnenju
ne gre pričakovati. Pri projektiranju so
sodelovali izkušeni strokovnjaki, projekt
pa je bil tudi recenziran, zato precej dobro
vemo, kaj nas čaka. Ob tem pomembno
vlogo predstavlja tudi BIM tehnologija, ki
zagotavlja še dodatno varnost pri kvaliteti samega projekta. Izvedene so bile tudi
dodatne geološke preiskave na glavnih
gradbenih delih, predvsem z vidika zagotavljanja večje varnosti. Edina uganka na
naši poti so lahko kraški pojavi, ki jih ni
mogoče popolnoma natančno predvideti.
Kljub vsemu in glede na vse ocene menim,
da so dokaj pravilno zaznani.
V skladu z načrti naj bi bila zahtevna
proga drugega tira zgrajena v petih letih.
Se bo istočasno gradilo osem predorov in
oba viadukta?
Dela na projektu se bodo izvajala v
skladu s terminskim načrtom. Precej
del bo potrebno izvajati istočasno, ne
pa popolnoma vsega. Predvsem zaradi
tehnologije izvedbe in dostopov bomo
morali slediti določenemu zaporedju. Z
gotovostjo lahko trdim, da se bosta oba
najdaljša predora gradila sočasno in ves
čas gradnje. Na vrhuncu gradnje bo istočasno aktivnih 14 predorskih izkopnih
delovišč in izvedba dveh viaduktov.

S stališča gradbene
stroke je to zelo
zahteven projekt, zaradi
premagovanja nadmorske
višine, predorov,
viaduktov, upoštevanja
okoljevarstvenih smernic …
Kako bo gradnja organizirana?
Za gradnjo je izdelan terminski načrt in
organizacija gradbišča. Vse je optimizirano in narejeno v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem ter okoljevarstvenim
soglasjem. Dela v predorih bodo potekala
vse dni v tednu in v treh izmenah (24/7).
Poudarek je na čim manjši obremenitvi
lokalne skupnosti in s tem lokalnega prebivalstva med gradnjo. Predvideli smo že
prenekatere ukrepe na tem področju,
nekaj jih še preučujemo.
Sprva se bo gradila enotirna proga z
nastavki za dvotirnost. Kaj vse bo že
narejeno za kasnejšo gradnjo dvotirne
proge?
V sklopu gradnje drugega tira bodo
opravljena nekatera dela, ki so vezana
na dvotirnost in jih je smiselno zaradi
racionalizacije izvesti že sedaj. Tako bodo
realizirane razširjene servisne cevi na
najdaljših predorih, ki bodo pripravljene
za dvotirnost. Izvedeni bodo nastavki za
povezavo ubežnih cevi, zgrajena bodo
portalna območja in platoji pred njimi,
ter ostale manjše zadeve.
Kot kaže, bomo drugi tir gradili v sodelovanju s tujimi gradbenimi podjetji. Kako
boste poskrbeli, da bodo izkušnje tujih
gradbincev prišle do slovenskih in bodo ti
posledično v prihodnje bolj konkurenčni,
da bodo pridobili zadostne izkušnje za
nove, predvsem velike projekte?
Pridobiti oziroma sodelovati pri izgradnji infrastrukturnega projekta Drugi
tir Divača–Koper zagotovo predstavlja
izjemno dodano vrednost za slovenska
gradbena podjetja, v kolikor bodo izpolnjevala vse pogoje razpisa in jim bo skladno z odločitvijo priznana sposobnost.
Trenutno so v ožjem izboru tri domača
podjetja v navezi s tujimi partnerji in eno
tuje podjetje. Seveda moramo počakati
do pravnomočnosti odločitve. V kolikor
bo za izvedbo izbrano katero od slovenskih podjetij, bo to po mojem osebnem
mnenju pomenilo pridobitev izjemnih
izkušenj in referenc pri gradnji predorov.
S tem si bodo slovenska podjetja odprla
možnost nastopanja na tujih trgih.

NOVICE

DECEMBER 2020

Dostopne ceste drugega tira
Januarja 2019 se je po večletnem načrtovanju in ob mnogih uspešno rešenih problemih in
premoščenih zaprekah začela gradnja dostopnih cest do delovišč na trasi drugega tira. S tem se je
dejansko pričela tudi gradnja drugega tira železniške proge Divača–Koper.

MARKO ŽITNIK

Proga drugega tira se iz Divače na kraški planoti spusti na priobalno področje
z nadmorsko višino nekaj metrov nad
morsko gladino, pri čemer premaga več
kot 400 metrov nadmorske višine. 75 %
proge poteka skozi predore, čez dva viadukta in z mostovoma prečka dolino
Glinščice.
Ob načrtovanju poteka dostopnih cest
je bilo potrebno upoštevati dejstvo, da so
lokalne ceste večinoma ozke in nepregledne ter omogočajo le nizko vozno hitrost, njihova vozišča pa so v glavnem v
slabem stanju in pogosto potekajo skozi
tipične kraške vasi, kjer se vijejo med
gosto postavljenimi hišami in gospodarskimi objekti. Prehod velikih in težkih
gradbiščnih tovornjakov ter druge gradbiščne mehanizacije skozi takšna naselja
je v praksi nemogoč.

Ob tem se večina portalov predorov
nahaja v strmih, ozkih, težko dostopnih
grapah na redko poseljenem kraškem
območju s slabo lokalno cestno infrastrukturo. Brez novozgrajenih dostopnih cest bi bili ti nedostopni. Zato je bilo
potrebno zgraditi nove dostopne ceste z
namenom zagotavljanja dostopa do posameznih portalov predorov in viaduktov in
razbremeniti obstoječe lokalne ceste.
Kljub skrbnemu načrtovanju je bilo
potrebno zaradi velike časovne razlike
med izdelavo zasnov in njihovo izvedbo
med gradnjo na območju vasi Beka, Ocizla
in Klanec poiskati nove rešitve, ki bodo
zagotavljale ustreznejše transportne poti.
Izvedene dostopne ceste bodo v času
gradnje služile dostopu do gradbišč predorov, viaduktov, mostov ter trase samega
tira. Po izgradnji drugega tira bodo dostopne ceste ustrezno urejene in bodo služile
dostopu do portalov predorov in vodo
hranov za potrebe vzdrževanja, v primeru
nesreče na drugem tiru železniške proge pa

bodo služile kot intervencijske poti za potrebe reševanja iz predorov. Večji del dosto
pnih cest bodo lokalni prebivalci obenem
lahko uporabljali kot dostope do zemljišč,
tudi v primerih, ko so bili ti z izgradnjo drugega tira prekinjeni. Del ene od dostopnih
cest poteka po stari železniški povezavi
Hrpelje–Kozina–Trst in bo po izgradnji
drugega tira urejen v kolesarsko stezo. Na
tej trasi je bil obnovljen in saniran viadukt
Nasirec, ki predstavlja pravo gradbenoarhitektonsko dediščino in je bil pred ob
novo pozabljen in skrit pred očmi javnosti.
Zaradi izjemno zahtevnih geoloških
razmer, zlasti na območju doline Glinščice, kjer je bilo potrebno izvesti bistveno
zahtevnejše podporne in oporne ukrepe,
kot je bilo sprva načrtovano, se je gradnja
dostopnih cest časovno zamaknila. Zaključek skoraj vseh del pričakujemo do konca
leta 2020. Več kot 20 kilometrov zgrajenih
dostopnih cest, ki sodijo v sklop pripravljalnih del, bo omogočilo začetek glavnih
gradbenih del na progi drugega tira.

Za Slovenske železnice
je ključno, da se drugi
železniški tir Divača–
Koper zgradi čim prej. Na
obstoječem tiru rast tovornega
prometa ni več mogoča.
Kupci storitev Slovenskih železnic
pričakujejo, da bo drugi tir
zgrajen čim prej, saj je od tega
odvisna njihova poslovna politika
v prihodnjih letih. Drugi tir
pomeni veliko prelomnico, a da bi
izkoristili vse potenciale slovenske
logistike, je treba zagnati tudi
nekatere druge projekte, na
primer povezavo Ljubljana–
Jesenice, kjer bo treba čim prej
omogočiti dvotirnost, enako velja
tudi za povezavo Maribor–Šentilj.
Oba projekta sta v fazi umeščanja.
Ključna je tudi ureditev tovornega
prometa oziroma obvoza v
Ljubljani.«
DUŠAN MES
GENERALNI DIREKTOR
SLOVENSKIH ŽELEZNIC
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Dela v dolini Glinščice
potekajo po načrtu
Vodotoki v območju
premostitvenega
objekta bodo
vodnogospodarsko
urejeni.
ROMAN MUR

Pogodbo za izvedbo objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira Divača–Koper je družba
2TDK s konzorcijem družb Markomark Nival d.o.o.,
Nival Invest d.o.o. in Ekorel d.o.o. podpisala 27. marca
2020. Izvajalec je bil uveden v delo za fazo izdelave projekta za izvedbo (PZI) konec aprila. Po predaji projektne
dokumentacije je bil s strani nadzornega inženirja septembra uveden v delo še za gradnjo objektov.
Potem ko bo proga v Divači po dobrem kilometru
prešla v prvi predor, ki bo tudi najdaljši na progi, dolg
bo 6,7 kilometra, bo prišla na površje v dolini Glinščice,
takoj za tem bo sledil drugi predor. Za prečkanje strme
doline Glinščice bodo zgrajeni glavni premostitveni
objekt in oporni zid v osrednjem območju premostitvenega objekta, oporni zid nad galerijo drugega predora
in prepust pritoka Glinščice na platoju drugega predora
(T2). Vodotoki v območju premostitvenega objekta bodo
vodnogospodarsko urejeni. Izvedena bodo pripravljalna
dela na predvkopu Divača, ki bo namenjen pridobivanju
karbonatnega materiala. Glede na zasnovo in dimenzije

Drugi tir je za Slovenijo
najpomembnejša
investicija v logistično
mrežo po izgradnji avtocestnega
programa. Dobra povezava
pristanišča z zaledjem in regijo
pomeni nove priložnosti tudi za naše
družbe na področju zagotavljanja
ekonomsko učinkovitih logističnih
rešitev. Hitrejši pretok blaga
pomeni, da ostajamo v tekmi s
konkurenčnimi gospodarstvi v
regiji ter da bo to pomembna
spodbuda za nove investicije na
področju skladiščnih zmogljivosti,
tako za predelovalno dejavnost
kot za distribucijo trgovskih
izdelkov. Tudi novi investitorji so
pozorni na kakovost železniške
infrastrukture, saj ta zagotavlja
predvidljivo poslovanje. Covid-19
za našo regijo ustvarja dodatno
zgodovinsko priložnost, ki sovpada
z obdobjem izgradnje. Ocenjujemo,
da bo izgradnja drugega tira letno
prinesla dodano vrednost v višini
145 milijonov evrov. Ker so pogoji
financiranja projekta zgodovinsko
ugodni, ta prinaša visoke
ekonomske koristi slovenski državi
in njenemu gospodarstvu.«
BOŠTJAN GORJUP
PREDSEDNIK GOSPODARSKE
ZBORNICE SLOVENIJE

dveh mostov in galerije, ki so zasnovani kot prednapeta
armiranobetonska škatlasta konstrukcija v skupni dolžini 215 metrov, pa tudi glede na zahtevno konfiguracijo terena, bo poseben gradbeni izziv predstavljala tudi
sama izvedba začasne podporne konstrukcije.
Trenutno se na gradbišču v strmi dolini Glinščice
istočasno izvajajo pripravljalna dela (čiščenje terena in
posek, priprava gradbiščnih cest …), v gradnji sta oporna
zidova v osrednjem območju objekta in območju severnega portala drugega predora (T2), izvajata se tudi izkop
in zaščita gradbene jame v območju krajnega opornika
ob južnem portalu prvega predora (T1).
V dolini Glinščice, ki predstavlja osrednji del zavarovanega krajinskega parka Beka, se pri izvedbi del upoštevajo in zagotavljajo vsi z okoljevarstvenim soglasjem
predvideni ukrepi, ki jih ves čas spremlja Zavod RS za
varstvo narave.
Ker dela potekajo skladno s terminskim načrtom, naj
bi bila gradnja v dolini Glinščice predvidoma zaključena
konec leta 2021.

Obnova kamnitega viadukta pod Nasircem
NATAŠA PELKO

Viadukt pod Nasircem je edini še
obstoječi viadukt na slovenskem delu
nekdanje proge Hrpelje–Kozina–Trst, ki
je bila zgrajena konec 19. stoletja in ukinjena leta 1959.
Več kot stoletni kamniti viadukt iz
apnenca je zgrajen iz štirih obokov, visok
je 20,5 metrov in je glede na starost v
relativno dobrem stanju. Kljub temu je
potreboval celovito obnovo, ki je vklju-

čevala tudi obnovo opornikov, kril in
ojačitev, da bo kamniti viadukt sposoben
nositi sodobne prometne obremenitve.
V okviru obnove, ki je bila dokončana
v času gradnje dostopnih cest T1b1 in
T1b2, so bila izvedena naslednja dela:
čiščenje podrasti, pranje celotne konstrukcije, delno ročno čiščenje reg med
kamni in obnova vseh poškodovanih
reg, vgradnja prečnih povezav (zateg),
ki preko jeklenih zagozd stabilizirajo
oboke, stabilizacija zaledja opornikov in
krilnih zidov z injektiranjem, geotehnična sidranja za dodatno stabilizacijo

visokih kamnitih krilnih zidov in ojačitev zgornje konstrukcije.
Vsi sanacijski ukrepi so kamnitemu
viaduktu vrnili prvotni izgled, ob stalnem vzdrževanju pa bo lahko v uporabi
še več desetletij.
Po obnovljenem kamnitem viaduktu pod
Nasircem se bo v času gradnje drugega tira
prevažal gradbeni material, ki bo izkopan iz prvega in drugega predora, dveh
najdaljših predorov nove proge Divača–
Koper. Po koncu gradnje drugega tira bo
po njem spet potekala kolesarska in peš
pot, ki sedaj vodi po urejenem obvozu.

Viadukt pod
Nasircem,
pred in po
obnovi
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Ravnamo skladno s filozofijo
zelenega in krožnega gospodarstva
Načrtovani drugi tir železniške proge Divača-Koper bo dolg 27,1 kilometra, potekal bo pretežno skozi
predore. Skupna dolžina vseh predorskih cevi osmih predorov, razširjenih servisnih cevi v treh najdaljših
predorih in izstopnih cevi znaša 37,1 kilometra.

ALENKA DERVARIČ

Med izvajanjem del bo pri gradnji predorov izkopanih 4.066.048 kubičnih
metrov materiala, za katerega moramo
skladno z veljavno gradbeno in okoljsko
zakonodajo natančno določiti način ravnanja. Vedeti moramo, za kakšen material gre in kako ga je mogoče porabiti
oziroma kaj s tem materialom narediti, v
kolikor se izkaže kot višek ali celo neuporaben za nadaljnjo uporabo. Pri tako velikih količinah materiala to zahteva resen
pristop v vseh fazah vodenja projekta,
tako v času priprave dokumentacije kot v
fazi izvajanja del.
V zgornjem delu trase nove proge od
Divače do Črnega Kala bomo ob gradnji prvega (T1) in drugega predora (T2)
izkopali 2.036.466 kubičnih metrov čistega apnenca, na spodnjem delu trase
med Črnim Kalom in Koprom pa okoli
1.595.625 kubičnih metrov fliša. V začetnih delih izkopa vseh predorov je pričakovati manj čist material, mešanico
zemlje, kamenja in mineralov, kar predstavlja tako imenovani zemeljski izkop in
ima status odpadka.
Ravnanje z viški materiala je bilo določeno, še preden je investitorstvo drugega tira prevzela družba 2TDK, in sicer
v poročilu o presoji vplivov na okolje z
dopolnitvijo, okoljevarstvenem soglasju
z dopolnilno odločbo in gradbenem

Drugi tir železniške
proge Divača-Koper je
eden najpomembnejših
in najzahtevnejših slovenskih
infrastrukturnih projektov, ki ga
Slovenija nujno potrebuje. Po
izgradnji bo zagotovil stabilno in
konkurenčno povezavo našega
pristanišča s slovenskim zaledjem
in kot del dveh jedrnih koridorjev
tudi z drugimi deli Evrope. Zato je
drugi tir eden najpomembnejših
gospodarskih projektov tudi na
evropski ravni. Kot minister za
infrastrukturo spremljam projekt
v njegovi najobčutljivejši fazi, v
začetku gradnje, kar je ključen
mejnik po več kot dvajsetletnih
pripravah. To je zame velika čast, a
hkrati tudi odgovornost. Pridobitev
80 milijonov evrov nepovratnih
kohezijskih sredstev je pomemben
uspeh in kaže na našo odločnost, da
projekt pripeljemo do konca.«
JERNEJ VRTOVEC
MINISTER ZA INFRASTRUKTURO

dovoljenju. Po prvotnem scenariju naj
bi se apnenec med gradnjo drugega tira
porabil za gradnjo nasipov, preostanek
pa naj bi v kamnolomu Črnotiče predelali
v material za tampone in betone.
Flišni material naj bi odlagali na deponijah, in sicer na opuščenem laporokopu
Šalara, na ankaranski Bonifiki in deponiji
Bekovec, del materiala naj bi odpeljali v
predelavo v Salonit Anhovo.
A dejstvo je, da so se v času od priprave
dokumentov za drugi tir do trenutka, ko
se začenja aktivna izvedba projekta, razmere spremenile. Pokazalo se je, da je
potrebna sprememba scenarija v delu, v
katerem se fliš vozi v predelavo v Salonit
Anhovo. Julija 2018 je namreč upravljavec
SŽ-Infrastruktura uradno razglasil, da je
obstoječa proga Divača–Koper zasičena,
kar pomeni, da so vsi predvideni prevozi
za potrebe izvajanja del pri gradnji drugega tira po železniški progi praktično
nemogoči. Če bi naravno mineralno surovino fliš prevažali v Anhovo po obstoječi
progi Koper–Divača, Luka Koper namreč
ne bi mogla koristiti obstoječe proge v
delu, ki bi ga zahteval prevoz fliša, kar
bi pomenilo, da bi moral luški transport
potekati po cestah. Prevoz fliša bi tako
znatno obremenil obstoječo progo in
dodatno preusmeril tovorni promet na
avtoceste. Pri tem se moramo zavedati,
da ena sama vlakovna kompozicija nadomesti okrog 40 tovornjakov.
Nova situacija je zahtevala premislek v
ravnanju z viški materialov, da bi preprečili
nastajanje odpadkov in z viški materiala
hkrati ravnali kot z uporabno mineralno
surovino. Skladno z usmeritvami direktive
EU ter Uredbo o odpadkih je najvišja prioriteta vsakega lastnika viškov materialov
preprečevanje nastanka odpadkov, takoj
zatem pa ponovna uporaba materiala, ki
ga je mogoče ponovno izkoristiti v smislu
krožnega gospodarstva. Viške materiala
lahko koristno uporabimo v kmetijstvu ali
za ekološko izboljšavo tal. Takšna uporaba
predstavlja omilitven ukrep, ki zmanjšuje
obremenjevanje okolja zaradi posega.
Našla se je končna rešitev problematike: flišni material se bo odlagal v bližnjem kamnolomu Črnotiče, namesto da
bi ga odvažali v prej predvideni 111 kilo
metrov oddaljeni Salonit Anhovo. Material bo uporabljen za sanacijo opuščenih
delov kamnoloma, kar pomeni sanacijo
degradiranih površin v okolju. Medtem
bo apnenec v čim večjem obsegu uporabljen in predelan v agregate na gradbiščih zgornjega dela proge, za potrebe
spodnjega dela gradnje pa bo v skladu s
prvotnim scenarijem predelan v kamnolomu Črnotiče. Apnenec in fliš sta uporabni surovini, s katerima bo družba
2TDK v okoljskem smislu ravnala kot s
stranskim proizvodom.
Novi scenarij je okolju prijaznejši od
prvotnega. Izkopni material - apne-

nec bo v večji meri predelan in uporabljen za gradnjo predorov na gradbiščih
zgornjega dela trase. Flišni material spodnjega dela proge se bo odvažal v kamnolom Črnotiče, ki leži neposredno ob trasi
drugega tira, zato bodo vplivi na okolje
manjši. Flišni material bo uporabljen za
sanacijo opuščenih degradiranih delov
kamnoloma. Agencija za okolje in prostor je v sklepu ugotovila, da novo okoljevarstveno soglasje zaradi sprememb
ravnanja z viški materiala ni potrebno.
2TDK na ta način ravna v skladu s filozofijo zelenega in krožnega gospodarstva,
kar je zelo pomembno z vidika uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja.
Prav ta sprememba v načinu ravnanja z viški flišnega materiala pomeni
prihranek v višini 40 milijonov evrov
pri projektu Drugi tir, hkrati pa prinaša
tudi »okoljske prihranke«: krajši prevozi zaradi bližine kamnoloma Črnotiče,
ki je od trase drugega tira oddaljen zgolj
okrog 10 kilometrov, kar pomeni 2-krat
nižje izpuste toplogrednih plinov, 2-krat
manjšo zakisanost okolice in 19-krat
manjši vpliv na nastanek ozonske luknje.
Preostali material, torej zemeljski
izkop, ki je mešanica zemlje, kamenja in
mineralov, bo - kot predvideno - vgrajen
na območju Bekovca, ki se nahaja v zgornjem delu hudourniške grape Krniškega
potoka pod naseljem Črni Kal. Grapa je v
trenutnem stanju relativno neuporabna,

še toliko bolj zaradi hudourniških voda
v času večjega deževja. Z neuporabnim
zemeljskim izkopom iz začetnih delov
predorov se bo dolina zasula, vsi zaledni
hudourniški vtoki pa bodo zajeti v prepust na dnu doline. Po končanem zasipavanju bo površina rekultivirana in pripravljena za ponovno kmetijsko uporabo.
Na delu zemljišča bo zasajen oljčni nasad.
Krniški potok bo prestavljen na končno
višino nasipane in rekultivirane površine. Ureditev območja Bekovec pomeni
omilitveni ukrep posega nove železniške
proge v okolje.

Naložba EU je potrebna
za izboljšanje železniške
povezljivosti Luke Koper,
ki je zelo pomembno vozlišče
za tovorni in potniški promet s
srednjo Evropo. Zato ta projekt
ne bo koristil le povezljivosti v
Sloveniji, ampak podpira tudi
delovanje notranjega trga, saj krepi
gospodarsko in socialno kohezijo.«
ELISA FERREIRA
EVROPSKA KOMISARKA ZA KOHEZIJO
IN REFORME OB DODELITVI 80
MILIJONOV EVROV IZ KOHEZIJSKEGA
SKLADA PROJEKTU DRUGI TIR
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Z BIM-om smo drugi tir virtualno že zgradili
Klasična projektna dokumentacija PZI za drugi tir železniške proge Divača-Koper je shranjena v 451
fasciklih z risbami, specifikacijami, preglednicami in izračuni. Njena digitalna različica, ki je izdelana na
podlagi BIM modela, obsega 45 GB podatkov. Shranimo jo lahko na en USB ključ, ga spravimo v žep in
odnesemo na gradbišče. Dejansko bo dokumentacija shranjena v skupnem informacijskem okolju, kar
omogoča, da bodo vsi deležniki na projektu dostopali do istih dokumentov in informacij.
DENIS SIMČIČ

Projektanti so izvedbo projekta Drugi tir namesto
z risanjem načrtov snovali na digitalnem modelu. V
takšnem BIM modelu so združene gradbene konstrukcije
z izkopi in gradbenimi elementi dejanskih oblik, dimenzij
in lastnosti, vanj je umeščena tehnološka oprema s povezavami z infrastrukturo, vse končne obdelave, ograje,
svetila, elementi varnostne opreme, torej praktično vse,
kar se bo na drugem tiru zgradilo. Projektna in druga
dokumentacija, izdelana na podlagi takšnega modela,
bistveno prispeva k izboljšanju poteka izgradnje.
Drugače kakor pri klasičnem projektiranju, kjer se
najprej srečamo z risbo na papirju, smo pri BIM modelu
najprej izdelali 3D digitalni model drugega tira. Ta je
zgrajen iz 3D gradnikov, ki jih na zaslonu lahko pogledamo z vseh strani. Lahko jih vrtimo v prostoru, prerežemo in pogledamo v njihovo notranjost. Ti gradniki
so digitalne grafične predstavitve realnih gradbenih
elementov – tirnic, betonskih obokov v predorih, sider,
transformatorjev, signalnih naprav … Postavljeni so v
digitalni posnetek realnega terena in geologije.
To je inženirjem in naročniku med načrtovanjem
omogočilo zelo dober pregled nad umeščanjem tehničnih rešitev v pogoje lokacije. Vsi digitalni gradbeni in
inštalacijski elementi v BIM modelu poleg geometrije
vsebujejo tudi informacije o tehničnih lastnostih. Prav
informacije so ključne pri naročanju, vgradnji in kasneje
tudi vzdrževanju objekta.
Drugi tir železniške proge Divača–Koper smo dejansko
že zgradili v virtualnem okolju. Interdisciplinarna in izjemna skupina dvestotih inženirjev, arhitektov, krajinskih
arhitektov in drugih strokovnjakov iz treh podjetij, ELEA
iC, SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana in IRGO Consulting, je v letu dni zgradila digitalni model drugega tira.
Iz tega digitalnega 3D modela so kasneje izvozili skoraj
15.000 digitalnih dokumentov projektne in druge dokumentacije za izvedbo projekta Drugi tir. Vsi dokumenti s
tehničnimi risbami, specifikacijami, analizami in popisi
bodo skupaj z BIM modelom izvajalcu služili za izvedbo
vseh del, tako gradbenih kot inštalacijskih in obrtniških.
Če povemo v številkah: model drugega tira je sestavljen
iz skoraj 450.000 gradnikov v več kot 600 BIM podmodelih. Vsem gradnikom v modelih so strokovnjaki nato
dodali še okrog pet milijonov informacij. Vse te informacije so urejene tako, da jih je mogoče hitro in učinkovito
iskati, analizirati ter z njimi upravljati. Vse informacije so
strukturirano shranjene v BIM modelu železniške proge
Divača–Koper, ki bo postal digitalni dvojček proge. Vse
informacije je mogoče shraniti na en sam USB ključ.
BIM model je natančen in nazoren prikaz projektnih
rešitev. Predstavljajte si »klasično« situacijo, v kateri bi
pred vas postavili dobrih 43 metrov dokumentacije drugega tira, vi pa bi začeli brskati po 15.000 dokumentih z
načrti, tehničnimi opisi in projektantskimi predračuni.
Potrebovali bi ogromno časa, energije in tehničnega znanja, da bi iz tlorisov, prerezov, pogledov ter podrobnosti sestavili celostno sliko kompleksnega inženirskega
objekta. Če pa imate pred sabo na zaslonu digitalni model
drugega tira, vam ta ponuja takojšnjo in natančno prostorsko (3D) predstavitev projekta na zaslonu, še več,
lahko si ogledate tako celoto kot posamezne dele ali
izbrano podrobnost. Iz gradnikov modela lahko razberemo informacije o geometrijskih in tehničnih lastnostih, z učinkovitimi orodji lahko iz modela izračunamo
količine. Projektanti so z načrtovanjem s pomočjo BIM
modela dobili odlično orodje za pregled nad usklajenostjo
projektnih rešitev. Modeli različnih strok so se med procesom projektiranja sproti združevali. Vse vsebine v

Interdisciplinarna
in izjemna
skupina dvestotih
inženirjev,
arhitektov,
krajinskih
arhitektov
in drugih
strokovnjakov je
v letu dni zgradila
digitalni model
drugega tira.

modelu je mogoče tudi natančno in hitro
prešteti ter količinsko ovrednotiti. To
bistveno izboljša obvladovanje tveganj in
nadzor nad vrednostjo investicije.
Ena od pomembnejših prednosti BIM
pristopa je, da ključne odločitve sprejemamo v fazi načrtovanja, ko je vse še na
papirju oziroma v digitalnem modelu. Na
modelu smo preverili tehnično ustreznost rešitev, rešitve smo optimizirali za
ekonomsko učinkovito gradnjo, sprejemanje odločitev je bilo transparentno.
V gradbeništvu si ne moremo privoščiti
izdelave fizičnih prototipov, BIM model
pa nam je omogočil oblikovanje digitalnega prototipa.
Pri nas v preteklosti še nismo imeli primerljivega projekta drugemu tiru, a je
bil BIM pristop že uporabljen pri izvedbi
nekaterih velikih infrastrukturnih projektov. Vzhodna cev predora Karavanke

in železniška proga Maribor–Šentilj sta
velika infrastrukturna projekta, kjer se je
v Sloveniji oralo ledino na področju BIM
pristopa v infrastrukturi.
Vse do sedaj pridobljeno znanje je zdru
ženo pri projektu Drugi tir, v fazi načrtovanja največjega infrastrukturnega projekta
v Sloveniji se je še dodatno nadgradilo.
Obvladovanje enormne količine informacij pri projektu Drugi tir je bilo mogoče
prav zaradi digitalizacije z BIM procesi.
Pregledna struktura modela drugega tira
in klasifikacija elementov, ki omogoča
povezljivost količin in popisnih postavk,
sta omogočili nadzor nad usklajenostjo
tehničnih rešitev s popisi za drugi tir.
Med gradnjo bo BIM model referenca za
spremljanje izvedenih del. Z njim bomo
sproti spremljali, ali so izvedena dela na
gradbišču skladna z načrtovanimi rešitvami. Spremljava gradnje v BIM okolju
pomeni, da bomo lahko stanje na gradbišču v realnem času primerjali z modelom drugega tira, kot so ga projektanti
v fazi načrtovanja zgradili v digitalnem
okolju. Primerjali bomo načrtovane količine izkopov in vgrajenih materialov v
BIM-u z dejansko obračunanimi količinami in s tem zagotavljali točnost in
trans
parentnost potrjenih situacij. Na
podlagi izvedenega stanja bo sproti nastajal nov BIM model, ki bo rasel vzporedno z drugim tirom na gradbišču. Tako
bo ob končani gradnji nastal digitalni
dvojček zgrajenega drugega tira.
V praksi to pomeni, da se izvedena dela
sproti snemajo in prenašajo v digitalni
model. S primerjavo modela načrtovanih in modela izvedenih del bomo dobili
zelo natančne izračune izvedenih količin
in izračune usklajenosti s terminskim
načrtom. Na podlagi raziskav, ki jih bo
med gradnjo opravljal izvajalec geološke in geotehnične spremljave, se bodo
ti podatki v BIM modelu sproti posodabljali. To bo omogočilo pravočasno izbiro
ustreznih tehničnih rešitev. S tem se
bomo izognili presenečenjem, ki lahko
pomembno vplivajo na potek gradnje.
Načrtovanje drugega tira v BIM okolju
je bilo izjemen izziv, ki smo ga uspešno
zaključili. Zdaj nas čaka izvedba, pri kateri
bo BIM model pripomogel k bolj transparentnemu poteku gradnje, hkrati pa tudi
k zmanjševanju tveganj in zagotavljanju
potrebne kakovosti. Izkušnja z BIM-om
pri drugem tiru je neprecenljiva in kaže,
da je gradbeništvo brez BIM-a preteklost.

Ko logisti danes izbirajo pristanišča, je ključni faktor odločanja železniška povezava z zaledjem, se pravi,
kako velike količine blaga čim hitreje in čim ceneje pripeljati do končne destinacije. Konkurenčni boj med
pristanišči se zatorej danes odvija na železnici. Večkrat smo morali že odgovarjati na vprašanje, kako bomo
v Luki Koper zagotovili dovolj blaga, ko bo drugi tir zgrajen. Gre za podobno dilemo kot pri vprašanju, kaj je bilo prej,
kokoš ali jajce. Stranke bomo za izbiro Kopra lahko prepričali le na podlagi naših kapacitet in dobrih ter zanesljivih
storitev. Po drugi strani lahko z gotovostjo trdimo, kaj se bo zgodilo, če drugega tira ne bo. Ko bo sedanja proga, ki
je zastarela in povsem neprimerna za današnje potrebe, dosegla svojo maksimalno kapaciteto, se bo tovor kopičil
v pristanišču. Posledično bodo velike stranke, ki zagotavljajo velike količine blaga, tovor preusmerile drugam. Luka
Koper bo tako izgubljala svojo konkurenčno prednost in pretovor bo dolgoročno stagniral.
Pregled zgodovine Luke Koper kaže, da je pretovor v Kopru eksponentno narastel po letu 1967, ko je bil zgrajen
sedanji tir. Mimogrede, tudi ta tir je bil takrat ocenjen kot nerentabilen. Primeri iz tujine kažejo razvoj drugih luk
vzporedno z razvojem železniškega omrežja. Tudi v Trstu in Reki se tega zavedajo in vlagajo prav v železniško
povezavo pristanišč z zaledjem. Luka Koper ima v tem trenutku primat med severno-jadranskimi lukami. Zakaj bi
torej ta primat prepustili drugim pristaniščem?«
DIMITRIJ ZADEL
PREDSEDNIK UPRAVE LUKE KOPER
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Drugi tir je evropski
projekt
Projekt Drugi tir ni samo zahteven gradbeni podvig. Enako
zahtevno je bilo tudi pridobivanje 1,2 milijarde evrov virov za
financiranje njegove izgradnje, s čimer smo se v družbi 2TDK
intenzivno in uspešno ukvarjali v preteklih dveh letih. Gre za
znesek, ki po svojem obsegu predstavlja več kot 11 % letnega
proračuna Republike Slovenije. Rezultat naših prizadevanj je zaprta
finančna konstrukcija projekta in s tem izpolnjeni pogoji za začetek
izvajanja glavnih gradbenih del.

NINA KOLENC

Poleg višine virov predstavlja poseben
izziv tudi njihova raznolikost, ki je glede
na primerljive projekte edinstvena. Investicijski program, ki ga je Vlada Republike
Slovenije potrdila januarja 2019, predvideva financiranje projekta iz kapitala,
različnih virov nepovratnih sredstev EU,
posojil mednarodnih finančnih inštitucij in komercialnih bank ter iz povečane
uporabnine, ki jo Slovenske železnice za
financiranje projekta pobirajo od prevoznikov. Financiranje iz povečane uporabnine predstavlja sicer manjši, a zato
nič manj pomemben delež v strukturi
virov financiranja. Družba prejema redna
mesečna sredstva od januarja 2019.
Največji delež virov, 522 milijonov
evrov, predstavlja kapital, ki ga družbi
postopoma kot njena lastnica vplačuje
Republika Slovenija. Vir za kapital je
delno zagotovljen tudi iz naslova pribitka
na cestnino, ki ga od (večinoma tujih)
avtoprevoznikov namensko za izgradnjo
drugega tira pobira DARS in ga vplačuje v
državni proračun. Do konca leta 2020 bo
družbi vplačano 135 milijonov evrov kapitala, do konca obdobja gradnje leta 2026
pa še preostalih 387 milijonov evrov.
Drugi največji delež virov so posojila mednarodnih finančnih inštitucij in
komercialnih bank. V veljavnem investicijskem programu so ti predvideni do
višine 417 milijonov evrov.
Maja 2019 je Evropska investicijska
banka družbi po enem letu pogajanj odobrila posojilo v višini do 250 milijonov
evrov za obdobje do 30 let. Podpis pogodbe
ob izpolnitvi določenih pogojev bo v prvi
polovici leta 2021. Družba 2TDK je aprila
2019 pristopila tudi k izvedbi postopka za
izbor komercialnih bank za dolgoročno
zadolžitev. Po več krogih pogajanj je bila
kot finančno in pravno najugodnejša
izbrana ponudba NLB. V veljavnem investicijskem programu je bilo sicer predvideno posojilo v višini 167 milijonov evrov,
a je družba 2TDK zaradi optimizacije
stroškov projekta, ki pomenijo prihranke
v višini 111,2 milijona evrov, maja 2020
sklenila kreditno pogodbo z NLB v višini
112,5 milijona evrov z dobo odplačevanja
20 let. Z odobritvijo posojil so finančne
institucije potrdile ekonomsko upravičenost projekta in njegovo primerno obvladovanje z vidika tveganj, kot tudi družbo
2TDK, ki vodi projekt, kot zaupanja
vredno družbo z dobro razvitim sistemom
korporativnega upravljanja in odlično
ekipo strokovnjakov.

Tretji sklop virov predstavljajo nepovratna sredstva, ki so zagotovljena iz različnih evropskih inštrumentov financiranja. Del sredstev je za projekt po uspešni
kandidaturi na razpisih zagotovila Evropska komisija preko agencije INEA, ki je
projektu dodelila 154 milijonov evrov
nepovratnih sredstev. Drugi del nepovratnih sredstev v višini 80 milijonov evrov
je septembra 2020 po več kot dveletnih
zahtevnih pogajanjih Evropska komisija
dodelila iz Kohezijskega sklada. Dodelitev
nepovratnih evropskih sredstev dokazuje,
da je projekt izpolnil vse zahtevane kriterije, ki jih za odobritev postavlja Evropska komisija. Je tudi dokaz, da je projekt
dober, ekonomsko, finančno in okoljsko
primeren ter primerljiv z drugimi evropskimi projekti, predvsem pa, da gre za
evropski projekt, ki ni nujno potreben
samo za nadaljnji razvoj Luke Koper, slovenske logistike in gospodarstva, temveč
tudi za razvoj celotne regije. Drugi tir je
Evropska komisija s tem pripoznala kot
evropski projekt.
V prihodnjih letih bo družba 2TDK na
področju financ aktivnosti usmerjala
v učinkovito in transparentno porabo
dodeljenih sredstev, pa tudi v optimizacijo finančne konstrukcije. To pomeni, da
si bomo prizadevali zvišati delež nepovratnih evropskih sredstev na način, ko
bi ta predstavljal tretjino virov financiranja. S tem bomo vplivali na znižanje
stroškov financiranja, posledično pa tudi
na znižanje stroškov projekta, kar je eden
od temeljnih ciljev družbe 2TDK.

V prihodnjih
letih bo družba
2TDK na področju
financ aktivnosti
usmerjala v
učinkovito in
transparentno
porabo dodeljenih
sredstev, pa tudi
v optimizacijo
finančne
konstrukcije.
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Veliki infrastrukturni projekti so zaradi multiplikativnih učinkov
na celotno gospodarstvo izjemnega pomena. Zato je prav zdaj, v
kriznih razmerah, pravi trenutek zanje. Ko zgradimo produktivno
infrastrukturo (železniško in cestno omrežje, energetske in komunikacijske
vode …), bo posel prišel sam, saj se zaradi izkušnje z epidemijo Covid-19
zmanjšuje odvisnost od pacifiškega bazena oz. drugih delov sveta ter
repozicionirajo dobavne in nabavne verige. Drugi tir je predpogoj za zagon
ključne strateške prioritete Slovenije - logistike, ki vključuje tudi dodelavo
blaga na poti od Kopra do Lendave in Šentilja. Imamo singapurski geostrateški
položaj, smo srce Evrope in z zagonom te panoge lahko naredimo res velik
preboj. To je dejansko največja zgodovinska priložnost v zadnjih sto letih, za
nas in za celotno regijo JV Evrope.«
BLAŽ BRODNJAK
PREDSEDNIK UPRAVE NLB

Financirajo
uporabniki in ne
davkoplačevalci
Projekt drugi tir sledi sodobnemu evropskemu financiranju velikih
infrastrukturnih projektov. Tak model financiranja je stalna praksa
v Avstriji, Nemčiji, na Danskem, v Sloveniji pa je prvič uporabljen
pri projektu Drugi tir. V prvi vrsti bo v najmanjši meri bremenil
davkoplačevalce in hkrati omogočil istočasno financiranje drugih
pomembnih razvojnih projektov iz državnega proračuna.
NINA KOLENC

To smo dosegli z močno razpršeno
finančno konstrukcijo projekta in z
uvedbo dodatnih pristojbin za dejanske,
večinoma tuje, uporabnike slovenske
prometne infrastrukture v koprskem pristanišču, na železnici in delih avtocest.
Večji del pri tem predstavljata taksa na
pretovor in pribitek na cestnino, ki se že
zbirata v proračunu Republike Slovenije
in se bosta v obliki plačila za dosegljivost
skladno z določbami koncesijske pogodbe
začeli plačevati družbi 2TDK v trenutku,
ko bo ta drugi tir zgradila in ga predala v
uporabo. S temi sredstvi bo družba 2TDK
povrnila vsa posojila komercialnih bank

in mednarodnih finančnih inštitucij v
višini do 417 milijonov evrov, prav tako pa
bo v proračun Republike Slovenije vrnila
vsa v obliki kapitala vplačana sredstva v
višini do 522 milijonov evrov, kar je skoraj
80 % vrednosti projekta.
Družba 2TDK je v 100-odstotni lasti
države, ustanovila jo je vlada marca
2016 z namenom, da izvede vse potrebne
aktivnosti tako v fazi priprave kot izgradnje drugega tira ter z njim gospodari v
času trajanja koncesijske pogodbe.
Z uveljavitvijo zakona je družba 2TDK
postala investitor projekta Drugi tir in
trenutno izvaja pripravljalna dela in
finančni inženiring. Po zaključeni gradnji
bo gospodarila z zgrajeno infrastrukturo
in po 45 letih, ko bo pretekla koncesijska
pogodba, progo predala v last državi.

Evropska investicijska banka je v letu 2019 odobrila do 250 milijonov
EUR posojila za izgradnjo drugega železniškega tira Divača-Koper, pogoj
za dokončanje procesa potrjevanja pa je uspešno zaključen postopek
skrbnega pregleda, ki trenutno poteka. Tak pristop bo Evropski investicijski
banki omogočil, da zagotovi skladnost s svojimi standardnimi politikami,
pravili in postopki, hkrati pa je tudi v najboljšem interesu projekta. Odobritev
upravnega odbora Evropske investicijske banke, četudi pogojna, je pozitivno
vplivala na projekt, saj je bil s tem izpolnjen pogoj za sprostitev 109 milijonov
EUR financiranja iz Instrumenta za povezovanje Evrope. Ob tem čestitamo družbi
2TDK za zagotovitev 80 milijonov evrov nepovratnih sredstev za projekt s strani
evropskega Kohezijskega sklada. S to pogojno odobritvijo in prizadevanjem
različnih ekip v banki je Evropska investicijska banka podkrepila desetletja dolgo
zavezo za ekonomski in socialni razvoj države. To stališče zanesljive partnerice
tako za vlado kot za slovenska zasebni in javni sektor je stališče, ki si ga Evropska
investicijska banka želi v državi vzdrževati tudi v prihodnje.«
FRANCESCO FERRERO
V O D J A P R E D S TAV N I Š T VA E I B Z A S LO V E N I J O
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Dobro sodelovanje z domačini
Gradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper, ki bo Primorski in vsej Sloveniji
prinesel hitrejši razvoj, bo lahko večina Slovencev opazovala med vožnjo na morje, sploh na
območju Črnega Kala. Prebivalci krajev ob trasi drugega tira, ki poteka skozi občine Divača,
Sežana, Hrpelje - Kozina in Koper pa bodo gradnjo opazovali vsak dan, srečevali bodo
tovornjake, ki bodo odvažali izkopani material, delavce, ki bodo hodili na malico, nekateri
bodo občasno tudi čutili vplive gradnje, za katere se bodo tako naročnik, to je družba 2TDK,
kot tudi izvajalci trudili, da bodo čim manjši.

MARTIN TOMAŽIN

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi
poteka že več kot desetletje. Začelo se je v
času iskanja primerne trase, ko so domačini podajali svoje pripombe, nadaljevalo
z odkupi zemljišč, zadnji dve leti pa je
sodelovanje redno in načrtno. Že ob gradnji dostopnih cest upoštevamo pripombe
krajanov in iščemo skupne rešitve. V ta
namen smo ustanovili dve komisiji. V prvi
predstavniki 2TDK, Mestne občine Koper
in nadzornega inženirja spremljajo gradnjo od Črnega Kala proti Kopru, v drugi
pa sodelujejo predstavniki občin Divača,
Sežana in Hrpelje - Kozina. Predstavniki
družbe 2TDK in nadzornega inženirja se s
člani komisije na koordinacijah srečujejo
praviloma enkrat mesečno, ko odgovarjajo na njihova vprašanja in beležijo pripombe, ideje in pobude.
Dejanski stiki se odvijajo večkrat na
teden in omogočajo sprotno reševanje zadev. Iz Mestne občine Koper na
2TDK tako najpogosteje prihajajo pobude
za drugačne navezave kolovozov na
dostopne ceste, predvsem na območ
ju Krajevne skupnosti Črni Kal, kjer se
gradi več kilometrov dostopnih cest. Pri
reševanju pobud sodeluje tudi nadzorni
inženir in občasno projektanti. Z gradnjo dostopnih cest je dostopnost zemljišč
na splošno izboljšana, enako velja za
požarno varnost, ki je na Primorskem
zelo pomembna. Predstavniki komisij vse
odgovore 2TDK posredujejo zainteresiranim krajanom. S predstavniki krajevnih

skupnosti so opravili tudi ogled doslej
izvedenih del, kjer so zabeležili tudi pripombe na izvedena dela in nato preverili
možnost odprave pomanjkljivosti.
Predstavniki družbe 2TDK občasno
pomagajo tudi pri navezavi stikov z
državnimi organi ali družbami pri reševanju razmer, ki so nastale ob gradnji, a
so izven območja državnega lokacijskega
načrta za drugi tir, kamor 2TDK kot
naročnik ne more posegati. Tako je bil
med drugim na območju Dekanov očiščen potok Sekolovec, rešujejo se težave z
nekdanjo avtocestno betonarno na Vardi,
urejajo se težave z odvodnjavanjem v
Osapski dolini.
Na zgornjem delu trase, kjer bo proga
potekala večinoma skozi predore, 2TDK
prejema največ vprašanj glede dveh točk.
Prva je več kot 20 metrov globok predvkop najdaljšega predora T1 na divaški
strani, kjer so že ob gradnji dostopnih
cest potekala miniranja. S tem pridobljeni apnenec je bil porabljen pri gradnji dostopnih cest. Lokacija je v Krajevni skupnosti Lokev, ki je del sežanske
občine.
Druga točka je dolina Glinščice, po
kateri bo tekel edini nadzemni del proge
v občini Hrpelje - Kozina. Do tam je bilo
treba zgraditi precej kilometrov dostopnih cest. Skupaj z občino je 2TDK rešila
težavo gradbiščnih prevozov, ki so bili
sprva predvideni po ozki cesti skozi vas
Ocizla, ob kateri je v zadnjem desetletju zraslo novo naselje. Gradnja začasne
gradbiščne obvozne ceste mimo vasi Beka
je prebivalce zaščitila pred neposrednimi
vplivi gradbiščnega prometa.

Obnova objekta avstro-ogrske črpalne postaje v Klancu pri Kozini septembra 2020.
V objektu je strojnica, s katero so iz Glinščice črpali vodo za hlajenje parnih lokomotiv
na opuščeni progi Trst–Kozina. Objekt obnavlja Občina Hrpelje - Kozina z izravnalnimi
sredstvi, ki jih je prejela zaradi gradnje drugega tira.

Na trasi so se in se še izvajajo tudi
monitoringi, popisi stanja pred začetkom gradnje. Ti se bodo nadaljevali tudi
med gradnjo, po koncu gradnje pa bo sledilo preverjanje stanja. Tako se je na primer izvajal monitoring hrupa, ki vpliva
na ljudi in naravo, pa monitoring ptic
gnezdilk in velike uharice in še mnogi
drugi. Monitoringi so pomembni, ker
bodo pokazali vplive gradnje drugega tira
na okolico in omogočili temu primerne
prilagoditve izvajanja del. Pred pričetkom glavnih gradbenih del, predvidoma
v prvi polovici leta 2021, bodo popisovalci
na območju trase izvedli tudi ponovni
monitoring objektov, ki bo podlaga za
sanacijo morebitnih škod na objektih
med gradnjo in po njej.
V letošnjem letu je 2TDK vzpostavila
tudi stike z občino Dolina pri Trstu. Trasa
drugega tira je na dveh točkah le dobrih
100 metrov oddaljena od državne meje,
zato so predstavniki občine, v kateri je
večina prebivalcev Slovencev, izrazili
interes za predstavitev projekta, saj jih
zanima vpliv gradnje na njihovo okolje.
Dostopne ceste se gradijo ravno z
namenom, da težki tovorni promet ne bi
obremenjeval krajev ob trasi. 2TDK zato
naproša vse domačine in tudi turiste v
krajih ob dostopnih cestah, da dostopne
ceste uporabljajo le v nujnih primerih,
saj se bo na teh cestah po začetku glavnih
gradbenih del zelo povečal promet težkih
tovornih vozil. Z izogibanjem uporabe
dostopnih cest bodo s skupnimi močmi
preprečene nesreče, škoda in slaba volja.
Domačini bodo na gradbišča v prihodnjih letih vabljeni z namenom približanja
projekta z neposredno izkušnjo, ogledov
gradnje predorov in drugih objektov.
Dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo
pri gradnji velikih projektov je nujno, od
tega imajo korist tako naročniki kot izvajalci in domačini. Z intenzivnim sodelovanjem v zadnjih dveh letih je bilo doslej
uspešno rešenih že veliko vprašanj in
postavljeni trdni temelji za prihodnja leta,
ko bodo potekala glavna gradbena dela.

Že ob gradnji
dostopnih cest
upoštevamo
pripombe
krajanov in
iščemo skupne
rešitve.

Velikokrat v javni
razpravi slišimo oznako
‘pomemben projekt
za razvoj države’. Trdno sem
prepričana, da če si kateri od
aktualnih državnih projektov
zasluži ta naziv, je to gotovo
gradnja drugega tira Divača–Koper.
Ta projekt konkretizira vse tiste
‘puhlice’, ki smo jih vajeni poslušati
in se nanašajo na to, da je potrebno
izkoristiti geostrateško lego naše
domovine. Z realizacijo tega
projekta se počne ravno to! Krepi
se pozicija Slovenije v logističnih
poslih in jo srednjeročno postavlja
v še boljši položaj, kot je trenutno.
Če bomo imeli kvalitetne železniške
povezave, lahko izkoristimo
geografsko dejstvo, da je najbližja
pot od morja v celinsko Evropo preko
Slovenije, kar pa mora dati izdaten
optimizem in pospešek celotni
slovenski ekonomiji.
Nenazadnje pa ne morem mimo
dejstva, da kot županja ene izmed
občin, po kateri poteka trasa
drugega tira, z zadovoljstvom
ugotavljam posluh odgovornih
tudi za lokalne probleme, ki se
pojavljajo ob začetku gradbenih
del, vezanih na drugi tir. Resni
nameni odgovornih se po navadi
vidijo ravno v tistih najmanjših
detajlih, ki zadevajo projekt, in za
te za zdaj posluh obstaja!«
SAŠA SVETELŠEK LIKAVEC
ŽUPANJA OBČINE HRPELJE KOZINA

V Mestni občini Koper
s plebiscitarno večino
podpiramo izgradnjo
dvotirne železnice od Kopra do
Divače, ker bo omogočila nadaljnji
gospodarski razvoj in vsestransko
rast regije in vse Slovenije. Smo
za dopolnitev zakona, ki bo 2TDK
naložil izgradnjo dvotirne proge.
Od države pričakujemo, da bo
denar, ki ga načrtuje za prenovo
obstoječega industrijskega tira
med Koprom in Prešnico, vložila
v izgradnjo dvojnega tira. Prav
tako pričakujemo, da bo gradnja
povezave končana in namenu
predana v skladu s časovnico, konec
leta 2025. Gradnja, ki bi trajala do
leta 2032, je za lokalno skupnost
nesprejemljiva.
Leto 2025 je za nas zadnji rok za
zaprtje obstoječega industrijskega
tira, ne glede na to, ali bo takrat
nova železnica eno- ali dvotirna.
Z zaprtjem obstoječega tira bi
odpravili ključno grožnjo edinemu
izdatnemu vodnemu viru v
slovenski Istri, odpravili vzrok za
številne in pogoste požare pod in
nad Kraškim robom, prebivalstvo
Bržanije rešili hrupa ter omogočili
razvoj z obstoječim industrijskim
tirom prizadetih vasi in izgradnjo
obvoznic v Podpeči in Zazidu.«
ALEŠ BRŽAN
ŽUPAN MESTNE OBČINE KOPER
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Gradnja drugega
tira je zagotovo ena
izmed strateško
najpomembnejših investicij za
Evropo, Slovenijo, širše okolje,
vsekakor pa bo velikega pomena
tudi za našo lokalno skupnost.
Železniška infrastruktura za občino
Divača, kakor tudi za sosednje
občine, pomeni z zgodovinskega
vidika najpomembnejšo pridobitev
razvoja v tem okolju. Posodobitev
te infrastrukture pa bo pomenila
visoko dodano vrednost vsem
temeljnim stebrom razvoja
lokalne skupnosti, v gospodarstvu,
turizmu, kmetijstvu in drugih
panogah.

Varujemo vodne vire
Drugi tir Divača–Koper bo bistveno povečal varnost vodnih virov za prihodnje generacije, pazljivo
načrtovana proga se namreč v čim večjem delu izogne vodovarstvenemu območju vodnega vira Rižana, ki
predstavlja glavni vir pitne vode za celotno slovensko Primorje. Preko širšega vodovarstvenega območja
poteka le v zahodnem obrobnem delu, v predoru T2 v dolžini 2,5 kilometrov (III. vodovarstveno območje).

Koncept gradnje
drugega tira
upošteva zelo
spremenljive kraške
razmere, ki se jim je
treba prilagajati tudi
med samo gradnjo.

Izgradnja drugega tira predstavlja
možnosti novega in dodatnega
zaposlovanja domačinov ter
ljudi iz ožjega in širšega okolja
lokalne skupnosti, odpiranje novih
strokovnih panog in vzpostavitev
stičišč tehnološkega razvoja
strokovnjakov z različnih področij.
Z izgradnjo drugega tira bomo
obrobne občine pridobile možnost
večje prepoznavnosti, možnost
vsestranskega razvoja. Posledično
bo to vplivalo na povečanje
decentralizacije v slovenskem
okolju, kar lahko pomeni tudi
dobre možnosti razvoja regionalne
ureditve v državi.
Nova pridobitev bo zagotovo
prinesla nove strokovne izzive in
povečanje potreb po strokovnemu
znanju in s tem povečanje potreb
izobraževanja na vseh področjih
gospodarstva in negospodarstva.
To posledično lahko vodi v
zaustavitev ‘bega intelektualnih
kapacitet’ iz domačega okolja ter
oplemenitev domačega znanja
in trga. Naša mladina bo dobila
priložnost, da si zagotovi in
pomaga soustvarjati bodočnost
v domačem okolju. Potrebe
bodo lahko narekovale tudi
odpiranje novih izobraževalnih
programov (za mlade kot tudi
programe vseživljenjskega učenja,
krepitev kompetenc ipd.), tako na
Primorskem kot drugje v državi.
Zagotovo pa bo veliko možnosti
tudi za sodelovanje s tujimi
strokovnjaki, ki jih bodo potrebe
organizacije in delovanja celotne
železniške strukture pripeljale k
nam.
Nujna bo vzajemna participacija
lokalnega okolja z vsemi
odločevalci.
Seveda pa bo potrebno tako ob
gradnji kot tudi kasneje posebno
pozornost nameniti naravnemu
okolju, saj je kraško področje
ekološko občutljivo in hkrati tako
zelo dragoceno, da bo ta skrb
dodaten izziv za ustrezno vpeljavo
novih sodobnih tehnoloških
nadgraditev v naravni ekosistem.«
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN
ŽUPANJA OBČINE DIVAČA
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Koncept gradnje drugega tira upošteva
zelo spremenljive kraške razmere, ki se
jim je treba prilagajati tudi med samo
gradnjo. S posebnimi zaščitnimi ukrepi
pri gradnji predorov bomo preprečili
nastanek pomembnih vplivov na količinsko stanje izvirov, še zlasti Rižane in
Boljunca. S tem bomo zagotovili, da bodo
glavni pretoki kraške vode v vodonosniku tudi dolgoročno, po končani izgradnji, ostali takšni, kot so sedaj v naravnih
razmerah.
Po danes veljavni zakonodaji na območju I. vodovarstvenega območja gradnja ni
dovoljena. Obstoječa proga med Rodikom
in Rižano, zgrajena leta 1967, kar dvakrat prečka I. in II. vodovarstveno območje
vodnega vira Rižane, v velikem delu pa
poteka po III. vodovarstvenem območju.
S tem predstavlja zelo veliko tveganje za
vodovarstveno območje izvira Rižane, saj
ga preči v dolžini 28 kilometrov. Tveganje se je kot utemeljeno izkazalo tudi ob
lanskoletni nesreči z razlitjem kerozina v
predoru Dol pri Hrastovljah.
Od Divače do Črnega Kala bo drugi tir
tekel skozi kraški regionalni vodonosnik.
Od Črnega Kala naprej trasa nato zapusti
Kras, prečka Osapsko dolino in se nadaljuje pretežno po flišnem ozemlju vse do
doline Rižane tik pred Koprom.
Apnenčaste kamnine na območju Krasa
imajo izredno spremenljivo prepustnost
in zato tudi težko predvidljiva mesta
dotokov vode, njihovih pretokov in tlakov. Glavna problematika pri projekt
nih rešitvah gradnje drugega tira je zato
v hidrogeoloških razmerah prvih dveh
predorov (T1 in T2). Predora sta dolga
6,7 in 6 km, njuna načrtovana globina
sega do 400 m pod zemljo skozi kraški
masiv. Zaradi ohranjanja kraških vodnih
tokov, kemijskega in količinskega stanja
okoliških izvirov, zlasti izvira Rižane, sta
predora projektirana v kombinirano dreniranih in nedreniranih odsekih.
Takšna projektna rešitev zahteva še
posebej dobro pripravljene geološke,
hidrogeološke in krasoslovne podlage
ter kvalitetno in stalno prisotno hidrogeološko spremljavo med gradnjo. Zelo

spremenljive kraške razmere so botrovale prilagojeni zasnovi koncepta gradnje, prilagoditve pa bodo potrebne tudi
med samo gradnjo. Med gradnjo predorov bo predvidoma prihajalo do situacij,
ki bodo zahtevale sprotno odločanje. To
bo mogoče izvajati na podlagi sprotnih
strukturno geoloških popisov, krasoslovnih opažanj ter hidrogeoloških pregledov
in meritev prepustnosti, tlakov in pretokov na območjih predvrtavanja, odkopnega čela, stopnice in talnega oboka ter
spremljanja razmer v vodonosniku v
obstoječi mreži piezometričnih vrtin.
Drenirani deli predorov potekajo skozi
plasti, kjer ne pričakujemo večjih dotokov vode. To so flišne, lapornate plasti
ter masivne, malo razpokane apnenčaste
kamnine. Nedrenirani deli predorov so
predvideni skozi razpoklinske in zakrasele cone s kraškimi kanali v apnenčastih kamninah, kjer so možni večji dotoki
podzemne vode. Na mestih, kjer predor
preseka take dotoke, je potrebno zagotoviti obvode, ki omogočajo odtekanje kraške vode v enaki količini mimo predora
naprej po vodonosniku.
V prvem predoru (T1) pričakujemo
okoli 33 % nedreniranih delov, v drugem
predoru (T2), ki deloma poteka skozi

vodovarstveno območje izvira Rižane,
pa 49 %. Z upoštevanjem načela kombinirane gradnje drenirano-nedreniranih
odsekov bo ob povprečni porabi 200 l na
osebo na dan zagotovljena stalna zaloga
pitne vode.
Drugi del zaščitnih ukrepov je namenjen zagotavljanju varnosti med gradnjo
in preprečevanju nepredvidenih zastojev
gradnje, predvsem zaradi možnih vdorov
kraške vode.
Med tretji sklop ukrepov sodijo ukrepi
za preprečevanje onesnaženj. Ti so oblikovani na podlagi podrobne analize tveganj za onesnaženje podzemne vode, ki bi
jih gradnja in obratovanje predorov lahko
predstavljala za kakovost izvira Rižane in
tudi drugih kraških izvirov. Tveganja so
vezana na uporabo razstreliv, uporabo
goriv in maziv delovnih strojev, odvajanje dotokov vode med gradnjo predora,
odvažanje in odlaganje izkopanih materialov in drugo. V vseh predorih na načrtovanem drugem tiru železniške proge
Divača–Koper je predvidena izvedba
ločene vodotesne kanalizacije za zajem
in odvod odpadnih voda, ki se bodo zbirale pri redni uporabi železniške proge ali
v primeru nesreče z razlitjem nevarnih
snovi oziroma pri gašenju požara v predoru. Vsa odpadna voda je preko lovilcev
olj speljana v ustrezno dimenzionirane
vodotesne zadrževalne bazene, ki omogočajo njeno zadrževanje in odvoz na
čiščenje in nadaljnjo obdelavo (v primeru
izrednih dogodkov).

V Primorski gospodarski zbornici že več kot 20 let opozarjamo na
potrebnost in koristnost sodobne železniške povezave z edinim
slovenskim pristaniščem. V zadnjih nekaj letih je prav železnica tisto
ozko grlo, ki onemogoča hitrejši razvoj podjetja, regije in s tem vse Slovenije
zaradi vsem znanih multiplikativnih učinkov, ki jih ima pretovor skozi koprsko
pristanišče na slovensko gospodarstvo. Zato opozarjamo na nujnost čimprejšnjega
dokončanja tega projekta v polnem obsegu, torej obeh tirov, do konca leta 2026.
Kakršne koli zamude bi namreč utegnile ošibiti razvojne perspektive slovenske
logistike, ki sodi med panoge z visoko dodano vrednostjo na zaposlenega. Ob
tem bi imelo podaljševanje gradnje drugega tira za posledico tudi slabšanje
življenjskega standarda prebivalcev v krajih ob gradbišču. Že večkrat smo opozorili
tudi na smotrnost preusmeritev sredstev, potrebnih za obnovo sedanjega povsem
‘izmučenega’ industrijskega tira, na projekt Drugi tir tako, da bi ga v polnem
obsegu predali namenu v letu 2026.«
ROBERT RAKAR
DIREKTOR PRIMORSKE GOSPODARSKE ZBORNICE
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Rimska vila na Stajah
Na Stajah na pobočju Tinjanskega hriba so bile junija 2019 ob
gradnji dostopne ceste do sedmega predora odkrite ostaline rimske
podeželske posesti, t. i. vile rustike (lat. villa rustica). Arheološke
raziskave na tej lokaciji so se zaključile konec maja 2020.
Vila rustika na Stajah je stala v zaledju
rimske kolonije Tergeste, današnjega
Trsta, ki je bila ustanovljena sredi 1. stoletja pr. n. š., natančneje leta 52 pr. n. š.,
in poleg Ogleja (lat. Aquileia) predstavlja eno izmed središč širjenja rimskega
vpliva in trgovine na današnji slovenski
prostor. Cesta iz Tergesta je morala potekati mimo Staj. Glede na odkrite najdbe
je bila vila na Stajah postavljena v prvih
desetletjih 1. stoletja, v tretji četrtini 1.
stoletja pa je zamrla oz. je bila opuščena.
Opustitev vile arheologi povezujejo z
gradnjo glavne ceste iz Tergesta preko
današnjih Škofij proti Pulju (lat. Pola),
imenovani tudi Via Flavia, ki je bila dograjena v 70. letih 1. stoletja. Očitno je z
uporabo nove komunikacije proti Pulju
komunikacija preko Osapske doline in
Tinjana v celoti zamrla, posledično pa je
bila opuščena tudi vila na Stajah. Prostor
je bil nato slabi dve tisočletji namenjen
predvsem kmetijski izrabi, na kar kaže
tudi toponim Staje.

V Sloveniji je bilo do danes odkritih že
okoli dvesto ostalin vil rustik, ki so bile
praviloma zasnovane tako, da so bili
bivalni prostori za lastnika in njegovo
družino jasno ločeni od gospodarskega
dela in prostorov za delovno silo (sužnje)
in živali. Ob njih so bila tudi poslopja obrtnih obratov (npr. metalurški, opekarski,
lončarski …) za lastne potrebe in prodajo
ter grobišče. Posest je lahko obsegala
tudi do 20 ha, skupna površina objektov pa do 1 ha. Lastniki so v posamezni
vili najverjetneje bivali le občasno, saj so
imeli poleg rezidence v mestu praviloma
več podeželskih posesti. Vile so upravljali
oskrbniki.
Na lokaciji arheološkega najdišča Staje
sta se arheologom razkrila dva objekta.
Južni objekt, ki je slabše ohranjen, najverjetneje predstavlja ostanke stavbe,
ki je imela gospodarsko funkcijo, saj so
arheologi v plasteh znotraj zidov objekta
odkrili večje količine železove žlindre, pa
tudi dele žrmelj iz vulkanske kamenine,

Srebrnik
cesarja
Vespazijana,
odkrit v
rezidenčnem
objektu vile
(foto J.
Gregorčič)

Odkrite fosilne kosti več kot
120.000 let starega nosoroga
Za fosilne kosti in zobe, najdene pri odkopavanju tal na servisni cesti T1-a, paleontologi sklepajo, da gre za ostanke več kot 120.000 let starega nosoroga.
Ostanke so našli v usedlinah, s katerimi je bila zapolnjena kraška votlina. Najdišče
se je raztezalo na nekaj kvadratnih metrih površine, približno 15 metrov pod površjem. Raziskovalci z ZRC SAZU so izkopali več kot 30 razmeroma dobro ohranjenih kosti
(stegnenice, lopatice, vretenca in rebra) in pet zob, ki so pripadali enemu ali več osebkom zaenkrat še nedoločene vrste nosoroga. Po primerjavah s podobnimi najdbami
na Krasu paleontologi sklepajo, da gre za več kot 120.000 let stare ostanke nosoroga,
s podrobnimi raziskavami morfologije in kemične sestave zob pa bodo lahko določili
vrsto živali in njihovo starost.
V času izkopavanj februarja in marca 2020 so pripravljalna dela na tem odseku začasno mirovala. Maja je bila na lokaciji portala prvega predora razkrita še ena večja kraška votlina, zapolnjena z brečo in številnimi fosilnimi ostanki kosti pleistocenskega
jelena in večjega goveda, ki pa so verjetno mlajši od ostankov nosoroga. Ti ostanki še
čakajo na sistematično obdelavo.						

Pogled na odkrite ostaline rezidenčnega dela vile na Stajah v mesecu maju 2020
(foto M. Lavrinc)

ki so bile verjetno uvožene iz območja današnje Italije. Drugi, večji objekt, predstavlja ostanke rezidenčne
stavbe z več prostori. Namembnost posameznih prostorov bodo arheologi lahko natančneje opredelili po izvedeni poizkopni obdelavi odkritega drobnega gradiva in
analizi prostorskih podatkov.
Na raziskanem območju je bila v ruševinah objekta
odkrita velika količina rimskodobnega gradbenega
materiala, predvsem ostanki strešne kritine. Arheologi
so odkrili, pregledali, stehtali in dokumentirali dobrih 13
ton gradbenega materiala. Izpovedne kose opeke, praviloma z žigi izdelovalcev, so evidentirali in shranili. Poleg
tega so v prostorih odkrili tudi ostanke mozaikov (posamezne mozaične kocke, t. i. tessere) in ostanke tlaka tipa
terazzo, ostanke opečnatih tlakov, ostanke stenskega
ometa. Zanimivo je, da so zidovi objekta na nekaterih
mestih v višino ohranjeni tudi več kot 1,3 m. Na notranjem dvorišču so ohranjene baze, verjetno lesenih stebrov, ki so nosili strešno konstrukcijo.
Tudi odkrita lončenina v drugem objektu izkazuje
rezidenčno uporabo objekta. Odkrita lončenina je bila
namenjena za kuhanje, serviranje ter shranjevanje
hrane. Gre predvsem za odlomke loncev, skled, amfor
(transportno posodje), nekaj je tudi odlomkov uvoženega namiznega, t. i. sigilatnega posodja. Vsa odkrita
lončenina je značilna za čas prve polovice oz. sredine
1. stoletja.
Arheološke raziskave in monitoring na trasi drugega
tira izvaja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Na raziskanem
območju je bila
v ruševinah
objekta odkrita
velika količina
rimskodobnega
gradbenega
materiala,
predvsem ostanki
strešne kritine.

MONITORINGI

DECEMBER 2020

13

Krasoslovna spremljava gradnje
drugega tira med Divačo in Črnim Kalom
Skoraj polovica Slovenije je geološko kraška in več kot polovica
voda, s katerimi se oskrbujemo, prihaja iz kraških vodonosnikov.
Slovenija je dežela klasičnega krasa, ime kras za to svojevrstno
pokrajino na karbonatnih kamninah je prisotno v številnih
jezikih sveta. Slovenija je zibelka krasoslovja.
»Občutljiva kraška pokrajina zahteva
od nas, da jo dobro razumemo in se trudimo za njeno ohranjanje. Je pomemben
del naše naravne in kulturne dediščine. Z
ekološkega stališča je eden najbolj ranljivih naravnih sistemov v Sloveniji,«
je prepričan prof. dr. Martin Knez, eden
vodilnih svetovnih strokovnjakov za krasoslovje, ki tudi izvaja krasoslovni nadzor na kraškem delu proge drugega tira
med Divačo in Črnim Kalom.
Že od začetka gradnje dostopnih cest
do trase drugega tira krasoslovci z ZRC
SAZU sodelujejo z 2TDK in izvajalcem
gradnje. Na trasi med Divačo in Črnim
Kalom kot tudi na stikih med različnimi
kamninskimi segmenti pričakujemo različne kraške pojave. Po predvidevanjih
naj bi med gradnjo odkrili približno 10
večjih in 100 manjših, ki jih bomo skušali
ohraniti v čim večjem številu. Ob odkritju
kraških votlin bodo skladno z načrtom po
potrebi izvedene podrobnejše krasoslovno-speleološke, sedimentološke, biodiverzitetne, mikrobiološke in paleomag
netne raziskave.
Večji del trase drugega tira poteka
po vzhodnem robu matičnega Krasa,
kjer prevladujejo zahtevne hidrogeološke razmere, pestra geološka sestava
krednih in paleogenskih karbonatov ter
flišnih klastitov. Na stikih med karbonati
in flišem površinski vodotoki ustvarjajo
značilni in obsežni kontaktni kras. Danes
vse kraške reke poniknejo na mestih, kjer
pritečejo s fliša na apnenčasto podlago.
Podzemna voda večinoma odteka proti
izvirom Timave v Italiji. Največji vodotok
je reka Reka, ki ponikne v Škocjanskih
jamah, 65 % vode pa razpršeno prenika
s površja.
»Dosedanje sodelovanje z graditelji je bilo odlično in vzor za načrtovanje
in izvedbo različnih posegov v Kras, kot
tudi za spoznavanje in varovanje naše
naravne in kulturne dediščine,« meni
prof. dr. Martin Knez, znanstveni svetnik
z ZRC SAZU, ki sodeluje in vodi projekte
načrtovanja in gradnje na Krasu ter njegove zaščite. Že petindvajset let je vključen v načrtovanje in krasoslovni nadzor
izgradnje avtocest in železnic. Raziskave
ob načrtovanju železniške proge med
Divačo in Črnim Kalom so objavljene v
knjigi »The Beka-Ocizla cave system:
karstological railway planning in Slovenia« založbe Springer.
Krasoslovci že vrsto let sodelujejo
pri načrtovanju in spremljavi gradnje
prometnic, ki prečkajo Kras. Pri izbiri
trase prometnic se upošteva celovitost
kraške pokrajine, zato se je potrebno
izogibati pomembnejšim površinskim
kraškim pojavom in že znanim jamam.
Ob gradnji krasoslovci opravljajo krasoslovno spremljavo, saj odstranjeva-

nje prsti in rastja s kraškega površja in
večja zemeljska dela pri kopanju usekov
in predorov pogosto razkrijejo površinske, epikraške in podzemne kraške
pojave. Naloga krasoslovcev je proučevanje teh pojavov kot dela naravne
dediščine, svetovanje za njihovo ohranitev in seznanjanje izvajalcev gradnje
z novimi spoznanji, da lahko ti izsledke
uporabijo pri premoščanju gradbenih
ovir. Posebna pozornost je namenjena
vplivu gradnje na kraške vode. Prometnice naj bi bile neprepustne, vode se
namreč najprej zbirajo v lovilcih olj,
nato pa se prečiščene izpustijo nazaj v
kraško območje.
Tudi v preteklih desetletjih so krasoslovci odlično sodelovali z načrtovalci in izvajalci gradnje avtocest (DARS,
DDC) ter Zavodom za varstvo naravne in

kulturne dediščine. Nova spoznanja so
pomembna za nadaljnja načrtovanja in
gradnjo na Krasu. Ob nadzoru gradnje
avtocest so pridobili vrsto novih izsledkov o oblikovanju in razvoju kraškega
površja, epikrasa in prevotljenosti vodo-

nosnika. Krasoslovci so imeli možnost
proučevanja in beleženja vrste zanimivih kraških pojavov, ki se razkrivajo pri
gradnji, hkrati pa se je temeljno krasoslovno znanje prenašalo v načrtovanje
življenja v tej občutljivi pokrajini.

Monitoring dvoživk na
širšem območju drugega tira
Monitoringi oz. spremljanje stanja
rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov
pred gradnjo, v času pripravljalnih,
zemeljskih in gradbenih del na širšem
območju trase drugega tira železniške
proge Divača–Koper, vključno z dostopnimi cestami, so obveza 2TDK na področju varovanja in ohranjanja narave. To je
tudi v skladu z vsemi dokumenti o gradnji drugega tira, z Uredbo o gradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper
(DLN), poročilom o presoji vplivov na
okolje z dodatkom za varovana območja,
okoljevarstvenim soglasjem in gradbenim dovoljenjem. Obveznosti naročnika
in aktivnosti določa tudi celostni načrt
okoljskega monitoringa v času gradnje.
Na tej podlagi je družba 2TDK izvedla
javna naročila in sklenila pogodbe z
izbranimi izvajalci. Monitoringi habitat

nih tipov in vodnih organizmov, netopirjev, ptic, rib in rakov ter dvoživk že potekajo in so trenutno v različnih fazah.
Monitoring dvoživk se je pričel v letošnjem letu, izvajal se je v spomladanskem, poletnem in jesenskem času in
sledil življenjskemu ciklu dvoživk na
posameznih lokacijah. Kriteriji za izbor
opazovanih lokacij so bili prisotnost
vodnega telesa (kal, lokev, mokrišče …),
pomemben migracijski koridor in bližina
tras dostopnih cest. Na raziskovanem
območju je bilo ugotovljeno, da so najpomembnejši vodni habitati za dvoživke
kali, natančneje pet kalov: Stari kal, kal
Beka, kal Sv. Tomaž, kal Nasirec in kal
Tinjan. Sama gradnja drugega tira fizično
ne posega na območja vodnih teles, z
izjemo kala južno od Beke, kjer dostopna
cesta poteka neposredno ob kalu.

Spremljanje
stanja rastlinstva,
živalstva in
habitatnih tipov
so obveza 2TDK na
področju varovanja
in ohranjanja
narave.
Stari kal

Na raziskanem območju je bila ugotovljena prisotnost osmih vrst dvoživk, in
sicer navadne krastače, rosnice, navadnega/robatega pupka, velikega pupka,
navadnega močerada, zelene rege, hribskega urha in zelene žabe. Številčno so
najbolj zastopane navadne krastače in
rjave žabe (rosnice), v vodnih telesih je
veliko navadnih pupkov, število popisanih močeradov in velikih pupkov pa je
bilo bistveno manjše. Poleti je bila najbolj
značilna popisana vrsta hribski urh, v
jesenskem času pa poleg hribskega urha
tudi zelena žaba.
Raziskava poleg tega nakazuje, da je
na območju trase drugega tira in dostop
nih cest relativno veliko primernih zimsko-letnih habitatov (npr. območja
neposredno ob vodnem telesu, gozdne
površine, ekstenzivne kraške gmajne,
močvirsko dolinsko dno Osapske reke …),
predvsem za rjave žabe in krastače. Najpomembnejši so tisti v okolici vodnih
teles, kjer ni neposrednih gradbenih posegov drugega tira.
V sklopu celoletnega opazovanja je bil
izdelan program monitoringa za obdobje
celotne gradnje drugega tira. Spremljanje
dvoživk je ključno na tistih lokacijah, kjer
gradnja drugega tira, vključno z uporabo že zgrajenih dostopnih cest, posega
na vplivna območja najpomembnejših
vodnih, povezovalnih in zimsko-letnih
habitatov dvoživk.
Monitoring dvoživk izvaja Matrika ZVO,
Zdravje, Varnost, Okolje, d. o. o.
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Čez Kraški rob
Pri potovanju iz Divače proti Kopru nam pot preseče Kraški rob,
kraška planota s strmim, tektonsko večkrat pretrganim robom, kjer
se apnenčasta struktura slovenskega Krasa prevesi v flišno pokrajino
slovenske Istre in od koder se nam odpre prelep pogled na celotno
slovensko Primorje.
JURE KLOPČIČ

A v logističnem in gradbeniškem smislu
je Kraški rob nočna mora. Premostiti je
treba namreč več kot 400 m višinske razlike na zračni razdalji manj kot 10 km,
kolikor jih znaša od Kraškega roba do
morja, pri tem pa prečkati obe zgoraj
omenjeni kamnini, vsako s svojimi, graditeljem neprijaznimi lastnostmi. Ti se
tako pri zasnovi prometnih žil soočajo z
velikimi izzivi, kako s čim manjšimi nakloni, a vseeno s čim manj ovinki varno
in hitro pripeljati uporabnika s Kraškega
roba do morja in nazaj. V preteklosti so se
z izzivi spopadli tako, da so cesto in železnico speljali v dolgih ovinkih in s tem
zmanjšali naklone na sprejemljive vrednosti, a so s tem znatno podaljšali čas
potovanja in zelo posegli v naravno okolje.
Da bi skrajšali čas potovanja in zmanjšali
vpliv prometnice na okolje, so pri gradnji
avtocestne povezave med Kozino in Koprom tako graditelji izvedli dva daljša predora in naredili po mnenju mnogih enega
najlepših, vsekakor pa najvišji slovenski viadukt Črni kal. A vzdolžni nakloni
so mestoma precejšnji, mnogo večji, kot
jih zmore vlak. Zato je izziv gradnje nove
železniške povezave še toliko večji.

Gradnja pod zemljo kot globalni
trend

Napredek znanja, tehnologije in materialov pri gradnji podzemne infrastrukture danes omogoča varnejšo, hitrejšo in
cenovno ugodnejšo gradnjo predorov kot
v preteklosti, zato se v sodobnem času
vedno več prometnic gradi globoko pod
zemljo, kar pomembno skrajša prometne
poti in zmanjša vpliv prometa na okolje. Tudi nova železniška povezava med
Koprom in Divačo sledi temu globalnemu trendu, imenovanem tudi »going
underground«. Kmalu po Divači se bo
namreč proga drugega tira vkopala v tla
in jih s krajšimi prekinitvami praktično
ne bo zapustila vse do Kopra. Na 27 km
dolgi progi tako kar skoraj 21 km trase
poteka pod zemljo, in sicer po osmih
predorih (T1-T8) dolžine od 130 m do
6,7 km. Celotna dolžina podzemnih gradenj s servisnimi cevmi treh najdaljših
predorov je 37 km.
Trasa drugega tira poteka po geološko barvitem območju stika dveh popolnoma različnih kamnin: apnencev in
flišev. Pritisk afriške tektonske plošče
na evropsko ploščo, ki je iz starodavnega morja dvignil celotne Alpe in tudi
območje okoli Kraškega roba, je povzročil gubanje in lomljenje kamninskih
plasti, ki so se marsikje kot luske naložile ena na drugo. Tako prvi del trase od
Divače poteka v celoti v apnencih, nato
proti koncu predora T1 v bližini Glinščice
preide v flišno lusko in vztraja v njej še
začetni del predora T2. Sledi nekaj kilo-

metrov dolg odsek apnencev do viadukta
Gabrovica, kjer trasa vstopi na območje
flišev, v katerih se nadaljuje vse do Kopra.
Tako bodo predori T3 do T8 v celoti grajeni v flišnih formacijah.

Izzivi v kraškem svetu

V gradbeniškem smislu je gradnja predorov v apnencih in fliših relativno enostavna, saj zaradi trdnosti in stabilnosti
kamnin večje deformacije niso predvidene. A narava je poskrbela, da graditeljem ne bo lahko. V prepustnih apnencih
slovenskega Krasa tako nanje prežita dve
večji nevarnosti: kraški pojavi in podzemna voda. Ali lahko torej naletimo na
novo Postojnsko jamo? Morda, a verjetnost je relativno majhna. Ravno v ta
namen so v preteklosti premaknili traso
predora T2, da bi se izognili nekaterim
znanim jamam na območju. A dejstvo,
da se bodo graditelji pri gradnji predorov
T1 in T2 morali soočiti s kraškimi pojavi,
ostaja. Tega so se načrtovalci predorov
še kako dobro zavedali, zato so pripravili
ustrezne projektne rešitve za premoščanje in sanacijo različnih kraških pojavov,
na katere utegne trasa naleteti.
Večji problem predstavlja podzem
na voda. Že več kot desetletje v dolgih
vrtinah na območju trase drugega tira
merimo gladino podzemne vode. Rezultati merjenj niso preveč vzpodbudni.
Pričakujemo lahko do 140 m vodnega
stolpca nad niveleto predorov, v nekaterih kraških pojavih se gladina vode
dviga in spušča tudi do 60 m na uro.
Poleg tega predora T1 in T2 prečita kraške vodonosnike, iz katerih se napajata
slovenska Istra ter zaledje Trsta. Zato je
zakonodajalec predpisal, da morajo biti
predori na tem območju zgrajeni tako, da
ne odvzemajo vode iz teh vodonosnikov
oz. ne spreminjajo toka podzemne vode
med posameznimi vodonosniki. Kjer
bosta predora T1 in T2 prečkala močno
vodoprepustne apnence, bo treba zgraditi t. i. nedreniran predor brez bočnih
drenaž, ki ne odvzema vode iz zaledja,
s čimer se celotni vodni tlak prenese
na oblogo predora. Pri vodnem stolpcu
140 m bo tako celotna debelina obloge
znašala več kot 60 cm, pri čemer bo med
primarno in notranjo oblogo po celotni
konturi predora vgrajena hidroizolacija.
Poleg tega bo treba vse kraške pojave, na
katere bodo graditelji naleteli, sanirati
in premoščati tako, da ne bo zmanjšana
generalna prepustnost kamnine.
Na mestih, kjer z debelo oblogo ni
mogoče varno in ekonomsko učinkovito
prenesti predvidenih vodnih tlakov, predvsem na stikih glavnih cevi in prečnikov
ali v primeru vodnih stolpcev, višjih od
140 m, bo treba z injektiranjem, t. j. vtiskanjem cementnih, poliuretanskih ali

akrilnih mas, znižati prepustnost kamnine
do te mere, da bo v izboljšani kamnini
mogoče izvesti klasičen, dreniran predor
z bočnimi drenažami. Glede na predvidevanja načrtovalcev predorov bo za potrebe injektiranja potrebno zvrtati več kot
1200 km vrtin premera 50 mm in vtisniti
v kamnino skoraj 100.000 ton cementa in
več kot 250 ton poliuretanskih mas.

Gradnja v flišu ni enostavna

V primerjavi z omenjenimi naravnimi
preprekami apnenca se zdi gradnja predorov v flišu enostavna. A to ni čisto res.
Fliš je izrazito plastovita kamnina, sestavljena iz menjajočih se plasti peščenjakov in laporjev, ter kot taka nagnjena k
hitremu preperevanju in porajanju stabilnostnih problemov, ko so vpadi plasti
neugodni glede na načrtovano gradnjo. In
pri drugem tiru imamo »srečo«, da vpadi
niso ravno najugodnejši, kar se je že izkazalo pri gradnji dostopnih cest. Predori
T3 do T6 so namreč načrtovani v pobočju,
kjer plasti padajo vzporedno z njim, zato
bo potrebna velika pazljivost pri samem
izkopu, da ne bi povzročili morebitnih
premikov plasti proti dolini. Pri predoru
T8 poteka izkop s koprske strani z nizkim
nadkritjem pod dvema potokoma, Škofijskim in Plavskim, kjer so predvideni vdori
vode po plasteh peščenjaka. Zato bo treba
na teh območjih enako kot v apnencih
predorov T1 in T2 izvesti injektiranje za
zmanjšanje prepustnosti.

Uporaba NATM pri gradnji predorov

Gradnja vseh predorov na drugem tiru
bo potekala z uporabo Nove avstrijske
metode gradnje predorov (NATM), saj
bi bila gradnja dolgih predorov v apnencih slovenskega Krasa z uporabo vrtalnih
strojev TBM preveč tvegana (potencialna
možnost ujetja stroja v kraškem pojavu,
otežkočena sanacija in premostitev kraških pojavov), medtem ko so predori na
flišnem območju prekratki za ekonomsko upravičen izkop z vrtalnimi stroji
TBM. Gradnja bo tako potekala večinoma
z razstreljevanjem v zaporednih izkopnih
korakih dolžine enega do treh metrov,
v odvisnosti od trdnosti in stabilnosti
kamnine ter z vgradnjo primarnega podporja iz armiranega ali mikroarmiranega
brizganega betona (debeline 5 do 35 cm,
spet odvisno od lastnosti kamnine) in
paličnih sider. Pri izkopu v flišnih plasteh je ekonomična tudi uporaba specialnih rezalnih strojev, kakršni so bili
uporabljeni pri izkopu predora Markovec
s koprske strani. Po koncu izkopa in umiritvi deformacij bosta vgrajeni hidroizolacijska plast in notranja betonska obloga,
ki bo večinoma nearmirana, armirana
notranja obloga bo izvedena le na nedreniranih odsekih.

Gradnja drugega tira je torej velik
gradbeni podvig. V predvidenem roku
40 mesecev bo treba zgraditi 37 km
predorov, kar presega dolžino predorov na avtocestnem križu, zgrajenih v
okviru Nacionalnega programa izgradnje avtocest v zadnjih 26 letih. Za lažjo
predstavo velikosti projekta navajamo
nekaj številk:
• Izkopati bo treba več kot 4,2 milijona
kubičnih metrov materiala (pravokotnik s površino nogometnega igrišča
bi bil visok kar 650 m);
• Vgraditi bo treba 1,2 milijona kubičnih metrov različnih betonov (kocka
s stranico 105 m), skoraj 35.000 ton
jeklene armature, celotna poraba
cementa bo dosegla 500.000 ton;
• Za stabilnost izkopov bo treba vgraditi več kot 1400 km sider in 1200 km
sulic;
• Za sidra, sulice, injektiranje in raziskave bo treba skupno zvrtati več kot
4000 km vrtin;
• Vgraditi bo treba 1,35 milijona kvadratnih metrov različnih geotekstilij in dodaten 1 milijon kvadratnih
metrov hidroizolacij, skupaj za površino 360 nogometnih igrišč.

Tehnično opazovanje

Za zagotavljanje ekonomske učinkovitosti, optimizacije izkopnih del in
podpornih ukrepov, trajnosti, varnosti
med gradnjo in med obratovanjem
proge se bo med samo gradnjo izvajal
obsežen program tehničnega opazovanja, v okvir katerega sodijo:
• Geološka spremljava izkopanih površin za določanje geološke zgradbe
območja;
• Hidrogeološka spremljava za določanje toka in količin podzemne vode ter
vpliv gradnje na površinske vode;
• Krasoslovna spremljava za dokumentiranje, raziskave in razlaganje kraških pojavov, ki jih bo trasa prečila;
• Geodetske meritve za spremljanje
pomikov predora in objektov v vplivnem območju gradnje;
• Geotehnične meritve, ki bodo graditeljem pomagale razumeti odziv
kamnine in odziv podzemne vode
zaradi izkopa predorov ter obnašanje
vgrajenega podporja.
Poseben del tehničnega opazovanja bo izvajanje različnih geofizikalnih
preiskav, ki bodo omogočile vpogled v
nedrja zemlje in zmanjšale verjetnost,
da bi med obratovanjem proge prišlo do
vdora podzemne vode v predore ali do,
recimo, padca vlaka v podzemno jamo
pod predorom. Takšne preiskave so tudi
v svetu redke, saj se predori v tako zahtevnih pogojih ne gradijo prav pogosto.
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Pomemben del tehničnega opazovanja
predstavlja tudi opazovanje morebitnega
vpliva gradnje predorov na grajeno okolje, zato bo pred gradnjo izveden natančen
pregled vseh objektov in infrastrukture v
predvidenem vplivnem območju predorov in nato še po končani gradnji. Sistematično bodo potekale tudi natančne
geodetske meritve vseh objektov, da bi
takoj ugotovili morebitne nepričakovane
vplive gradnje in po potrebi prilagodili
način gradnje in podpiranja oz. sprejeli ustrezne ukrepe za minimalen vpliv
gradnje na okoliško infrastrukturo. Trasa

drugega tira večkrat preči tudi traso avtoceste Kozina–Koper, nenazadnje poteka
predor T8 približno 40 m pod avtocest
nim predorom Dekani in predor T2 pri
bližno 115 m pod avtocestnim predorom
Kastelec.

V mednarodnem merilu tehnično
unikaten projekt

Gradnja drugega tira torej predstavlja
velik izziv. Izziv za načrtovalce, graditelje, naročnika. A hkrati je priložnost nove
generacije slovenskih inženirjev. Naši
starejši kolegi so zgradili avtocestni križ

in si tam nabrali izkušnje in znanje, zdaj
je na nas, da to znanje in izkušnje pod njihovim mentorstvom prenesemo na drugi
tir in zgradimo načrtovane objekte na
najboljši možni način. Kljub »grožnji«,
da bodo drugi tir gradila (večinoma)
tuja gradbena podjetja, je za slovenske
inženirje priložnosti obilo. Gradnjo bo
potrebno nadzorovati, izvajati tehnično
opazovanje in okoljski monitoring, tudi
izvajalci bodo potrebovali lokalno znanje
in izkušnje. Toda tukaj niso samo inženirji, slovensko gospodarstvo bo moralo
v času gradnje dobaviti ogromne količine
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najrazličnejših gradbenih proizvodov in
storitev.
Tu se zgodba še ne konča: pripravlja se
dokumentacija za razširitev drugega tira
v dvotirno progo. In ko bo čas pravi, se
bo kolesje ponovno zavrtelo … Zgraditi
bo potrebno vzporedne cevi predorov, od
tretjega do sedmega, ter vzporedne viadukte in mostove.
Na podlagi prikazanih dejstev lahko
nedvoumno zaključimo, da je gradnja
drugega tira gradbeni projekt desetletja
na naših tleh in tehnično unikaten projekt tudi v mednarodnem merilu.
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Sodobne inženirske zasnove mostov
so prilagojene lokaciji, konstrukcijsko
racionalne in oblikovno izčiščene
Veliki in pomembni državni
infrastrukturni projekti so bili
in vedno bodo gonilne sile
gospodarskega razvoja celotne
države ali regije. Pri pripravi
projektne dokumentacije in
graditvi pa je pomembno, da
so v največji možni meri in čim
enakovrednejše upoštevana
ekološka, krajinsko–
arhitekturna, prometna,
ekonomska in tehničnotehnološka merila.

MARJAN PIPENBAHER

Za drugi tir velja, da je inženirsko
izredno zahteven projekt, pri katerem
proga več kot 20 kilometrov poteka skozi
prodore, zato je odgovornost projektantov in bodočih graditeljev še toliko večja.
Pri snovanju in realizaciji tako pomembnih projektov sta nujna interdisciplinarni
pristop in širok družbeni konsenz. Drugi
tir pomeni za Republiko Slovenijo in
Luko Koper vzpostavitev povsem novih
gospodarskih in ostalih funkcionalnih
povezav. Pri tem je pomembno, da se ne
slepimo glede ohranjanja nespremenjenega stanja po načrtovanemu posegu
v prostoru. Vsak poseg v krajino vedno
povzroči ne le njeno fizično, ampak tudi
mentalno spremembo dojemanja tega
prostora. Tu pa se pojavi ključno vprašanje, ali znamo pripraviti rešitev tako, da
jo ljudje dojamemo in začutimo kot novo
kvaliteto in ne kot degradacijo obstoječega prostora.
Pri mostovih in ostalih velikih infrastrukturnih objektih je potrebno še bolj
kot pri objektih visokih gradenj upoštevati krajinske značilnosti lokacije, ki
pogojuje arhitekturno in konstrukcijsko zasnovo objektov. Ključno je, da zna
projektant z zasnovo konstrukcije odgovoriti na izziv tako, da viadukt v danem
krajinskem okolju ne predstavlja tujka.
To velja pri prečkanju doline Glinščice, za
650 metrski viadukt Vinjan ter še posebej
za viadukt Gabrovica, ki prečka osapsko
dolino pod avtocestnim viaduktom Črni
Kal. Tu namreč na sorazmerno omejenem prostoru nastaja kompozicija več

nosilnih struktur. Z drugim železniškim
viaduktom v primeru dvotirne proge bo
nastalo prostorsko križišče dveh železniških viaduktov z avtocestnim viaduktom. Železniška viadukta bosta potekala
nekako na polovici višine stebrov črnokalskega viadukta.
Zasnova kvalitetnih in »lepih« mostnih
konstrukcij vedno nastaja z usklajevanjem med različnimi možnostmi izbora,
ki jih določajo lokacija mostu, geološki in
hidrološki pogoji, dolžina premostitve,
višina in razporeditev podpor na terenu,
razpetine med podporami in njihov
ritem, višina konstrukcije, način temeljenja, gradbeni materiali, tehnologija in
organizacija gradnje, prometna varnost,
tehnološka razvitost - in seveda graditeljska kulturna tradicija.
Optimizacija nosilnih konstrukcij ni
nikoli samo rezultat računskih analiz
in logičnega presojanja, ampak tudi
občutka za skladnost. Ključno merilo
izbora konstrukcije sta vedno vitkost
oziroma lahkotnost konstrukcije in
dinamika prostora, ki jo (so)ustvarja
struktura mostu. Sodobne inženirske
zasnove mostov izhajajo iz procesa iskanja prilagoditve objekta lokaciji in drugim pogojem gradnje, ki so vedno edinstveni in lokalni. Projektantu so pri tem
na razpolago različni gradbeni materiali
in tehnologije gradnje.
Vsak pomembnejši most, še posebej
pa prostorsko križišče dveh železniških
in cestnega mostu, ustvarja posebno
simboliko, ki postane po izgradnji nova
prepoznavnost v prostoru. Pomembno je
torej, da so mostovi oblikovani v skladu
z načeli inženirske estetike, za katero je
ključnega pomena razumevanje oblike
nosilne konstrukcije v smislu poznavanja toka sil. Most ali viadukt tako z jasno
določenimi nosilnimi sklopi v konstruktorskem smislu vedno deluje racionalno
in oblikovno izčiščeno.
Na Črnem Kalu morajo trije viadukti,
avtocestni in oba železniška, na koncu
tvoriti oblikovno zaključeno celoto. V
tej konstrukcijsko-arhitekturni zgodbi
je potrebno jasno povedati in predvsem
v oblikovnem smislu poudariti karakter železniških in velikega avtocestnega
viadukta, ki bo kot oče bdel nad svojima
sinovoma. Tu nastaja še poseben problem, ker je prostora malo, viadukti se
križajo izredno poševno, odmiki od stebrov avtocestnega viadukta pa so sorazmerno majhni. Prvi železniški viadukt
sem zasnoval tako, da popolnoma pre-

prečuje udar vlaka v steber črnokalskega
viadukta ob eventualnem iztirjenju vlaka.
Enako tudi drugega. Sama nosilna koritasto oblikovana konstrukcija železniških
viaduktov to še dodatno preprečuje. Glede
varnosti tu ni in ne sme biti nobenega
strokovnega dvoma ali dileme. Železniška viadukta bosta varna, projektirana
in grajena v skladu s sodobnimi evropskimi predpisi in standardi. (Enako velja
za mostova v dolini Glinščice ter viadukt
Vinjan.) Ob tem gradnja železniških viaduktov ne bo in ne sme vplivati na varnost
avtocestnega viadukta. Viadukta bosta
dovolj odmaknjena, da gradnja ne bo
vplivala na obstoječi avtocestni viadukt.
Zaradi burje, ki tam pogosto in močno
piha, so kolegi iz SŽ - Projektivnega podjetja Ljubljana projektirali viadukt Vinjan
s klasično škatlasto voziščno konstrukcijo in predvideli dodatno protivetrno
ograjo. Na črnokalskih železniških viaduktih že sama koritasto oblikovana
voziščna konstrukcija v obliki črke U ščiti
pred vetrom, hrupom in udarom v stebre
avtocestnega viadukta. To je še en dokaz,
da je možno z inventivno arhitekturno–
konstrukcijsko zasnovo hkrati izpolniti
tudi izredno stroge naravovarstvene in
varnostne pogoje brez višanja investicijskih stroškov vgradnje, vzdrževanja
ter zamenjav protivetrnih in protihrup

Pri snovanju in
realizaciji tako
pomembnih
projektov sta nujna
interdisciplinarni
pristop in širok
družbeni konsenz.
nih ograj. Premoščanje strogo naravo
varstveno zaščitene doline Glinščice je
zasnovano v obliki zaprtih škatlastih
konstrukcij z razponi 60 in 100 metrov. S
tem je omogočeno enotno prezračevanje
predorov ter največje možno zmanjšanje
vpliva na okolje.
Iskreno upam, da bomo po vseh dosedanjih zakasnitvah in zapletih z razpisi končno pričeli z realizacijo tega za
Republiko Slovenijo in Luko Koper tako
pomembnega infrastrukturnega projekta.
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