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Prelomno leto 
Leto 2022 bo prelomno, pogosto slišimo v zadnjih tednih. Leto bo supervolilno, saj bomo volili poslance 
državnega zbora, predsednika republike in lokalne funkcionarje; vse to bo vplivalo na prihodnji razvoj in 
podobo Slovenije. Prelomno je tudi zaradi drugih dogodkov, zaradi - upajmo -  zadnjega vala epidemije 
koronavirusa, pa žal tudi zaradi vojne v Ukrajini, ki piše novo tragično poglavje evropske in svetovne 
zgodovine.   

Letošnje leto je gotovo prelomno tudi 
za naš projekt Drugi tir. Pa saj je bilo 
tudi lansko leto, ko so se začela glavna 
gradbena dela, boste rekli. To drži, a letos 
bomo na projektu odprli vsa predorska 
gradbišča, vseh 14 napadnih mest za 
gradnjo predorov, in začeli gradnjo 
obeh preostalih viaduktov, Gabrovice in 
Vinjana, kjer nam že na začetku povzroča 
skrbi mirujoči plaz in z njim povezano 
preprojektiranje opornikov, ter končali z 
gradnjo viadukta Glinščica, ki ga gradimo 
od predlanskega leta. Viadukt Glinščica, 
ki ga je izvajalec zabetoniral že v lanskem 
letu, bo ključen za gradnjo najdaljših 
predorov na trasi, 6,7-kilometrskega 
predora Lokev (T1) in 6-kilometrskega 
predora Beka (T2), med gradnjo bo 
namreč omogočal nemoten prevoz 
izkopanega materiala iz omenjenih 
predorov, po gradnji pa bo najdaljša 
predora povezal v enovit, 13-kilometrski 

predor. Z izvajalcem smo v družbi 2TDK 
izjemno zadovoljni, saj je dokazal, da tudi 
manjši izvajalci zmorejo in znajo dobro 
izpeljati projekte.

Manj zadovoljni smo z glavnimi 
gradbenimi deli, a ne zaradi izvajalcev, 
ampak zaradi birokracije, saj zaradi 
prepočasnega izdajanja delovnih 
dovoljenj za delavce iz tretjih držav ni 
omogočen tako hiter začetek gradnje 
predorov, kot smo ga načrtovali. Dodatno 
skrb povzroča tudi dejstvo, da je treba 
delovna dovoljenja vsako leto obnavljati, 
in le upamo lahko, da ne bomo vsako leto 
ponavljali (t)iste mantre o neučinkoviti 
birokraciji. Slovenski, turški in bosanski 
izvajalci se trudijo po svojih močeh in 
kjer so razmere ugodne, je napredek 
odličen! Tako bodo izvajalci iz družbe Yapı 
Merkezi kmalu na kilometru izkopanega 
predora Mlinarji (T7). Tudi na ostalih 
predorskih mestih je napredek dober, že 
v februarju smo, kar me posebej veseli, 
v predoru Škofije (T8) začeli z izkopom 
tako glavne kot servisne cevi predora z 
obeh strani. Nekoliko več skrbi povzroča 
kraški svet na prvem odseku z več kot 

desetimi odkritimi jamami, upamo le, da 
ne bomo odkrili še kakšne večje jame, ki 
bi dodatno otežila napredek.

Ali bo prelomno leto za projekt dobro, 
pa je odvisno tudi od začetka del na tako 
imenovanem tretjem sklopu projekta. 
Sklop namreč zajema železniško, elektro-
strojno in drugo opremo. Letos si želimo 
začeti s prestavitvijo obstoječe proge po 
koncu železniške postaje v Divači, ki je 
tudi del omenjenega sklopa, da se bo ta 
levo od bodočega drugega tira priključila 
obstoječi progi proti Kopru in Pulju in 
tako omogočila nemoteno nadaljevanje 
gradnje drugega tira. Nekaj skrbi pred 
začetkom del na tretjem sklopu je 
povzročila vložena revizija na razpisno 
dokumentacijo, a z nekaj prilagoditvami 
načrtov verjamemo, da bomo tudi to 
zgodbo pripeljali do srečnega konca 
oziroma v tem primeru začetka.

Precej dobro kaže tudi s kandidiranjem 
za novih dodatnih dobrih 130 milijonov 
evrov evropskega sofinanciranja za tretji 
sklop. Z dodelitvijo teh sredstev bi sicer 
že zaprto finančno konstrukcijo še bolj 
optimizirali in potrebe po posojilih 
nadomestili z nepovratnimi sredstvi 
do 85 odstotkov upravičenih sredstev 
financiranja. V uspeh verjamemo, ker je 
Evropska komisija v preteklosti projekt 
že prepoznala kot donosen, usmerjen 
v razvoj in prihodnost in mu dodelila 
sredstva iz Instrumenta za povezovanje 
Evrope in kohezijska sredstva.

Drugi tir je evropski projekt tudi 
zato, ker je del Baltsko-jadranskega 
in Sredozemskega koridorja. S prvim 
se Slovenija povezuje s Poljsko, 
Slovaško, Češko, z drugim z Madžarsko, 
Sredozemski koridor pa se konča na meji 
z Ukrajino. Zato dogodki v naši okolici 
neposredno vplivajo tudi na to, v kakšen 
svet bomo zgradili drugi tir železniške 
proge Divača–Koper in kakšno prihodnost 
bo imel. Držimo pesti, da bo ta čim boljša 
za vse nas. Upajmo. Da bomo za letošnje 
leto, ki se je šele dobro začelo, na koncu 
lahko rekli »slab začetek, dober konec«. 
V družbi 2TDK vsi zaposleni v to vlagamo 
neizmerne napore in verjamemo, da je z 
dobro ekipo možno doseči še tako težko 
dosegljiv cilj. Ob takšnem začetku leta 
bo konec dober, če bomo ob koncu leta 
z večjim optimizmom zrli v prihodnost 
in videli luč na koncu predora. Ki jo sicer 
pri našem projektu omenjamo večkrat, 
a jo tokrat, tudi zaradi okoliščin, res 
potrebujemo. ■    �

PAVLE HEVKA
GENERALNI DIREKTOR 2TDK
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Vplivi gradnje na naravo omejeni  
le na neposredna območja posegov 
in gradbenih del

Podnebna kriza v zadnjih letih je 
postala dejstvo, ki vse bolj vpliva na 
naša življenja. Sprememba miselnosti, 
življenjskega sloga in navad v smeri 
trajnostnega razvoja je postala nujnost. 
Med drugim poskušamo z gradnjo dru-
gega tira omiliti negativne vplive pro-
meta na okolje, saj je železniški promet 
edini način prevoza, pri katerem so se 
emisije CO2 od leta 1990 skoraj stal-
no zmanjševale. Pomembno je tudi to, 
da bo kar 20 kilometrov na 27,1-kilo-
metrski progi zgrajenih pod zemljo, kar 
ima predvsem ekološke in trajnostne 
prednosti. Če torej izberemo vlak kot 
prevozno sredstvo, smo odgovorni do 
ljudi in do narave?

Anica Cernatič Gregorič: Naj najprej 
pojasnim razmerje med varstvom okol-
ja in varstvom narave. Varstvo okolja, 

kot ga ureja Zakon o varstvu okolja, 
obsega varstvo človekovega okolja pred 
onesnaževanjem ter trajnostno rabo in 
varstvo naravnih dobrin. Varstvo narave 
ureja Zakon o ohranjanju narave, obse-
ga varstvo naravnih vrednot, to je delov 
narave s posebnimi vrednostnimi last-
nostmi, in ohranjanje biotske raznovrst-
nosti. Zakon kot temeljno načelo varstva 
narave določa obveznost vključevanja 
ukrepov varstva narave tudi na druga 
sektorska področja, npr. na urejanje 
prostora in gradnje objektov. Trajnostno 
urejanje prostora je izjemnega pome-
na, morda je celo eden izmed ključnih 
mehanizmov varstva okolja in narave 
ter blaženja podnebnih sprememb. Po 
zakonu varstvo narave izvaja Zavod RS 
za varstvo narave.

Če se vrnem na vaše vprašanje; v 
postopku izbora trase drugega tira 

je bila varianta, ki poteka večinoma 
v predorih in kljub temu, da prečka 
zavarovano območje doline Glinščice, z 
vidika ohranjanja narave ocenjena kot 
bolj sprejemljiva od variante, ki bi v 
glavnem potekala po površju, po dolgem 
odseku preko Kraškega roba.

Če izhajamo iz razumevanja vsebine 
varstva narave v najširšem smislu, torej, 
da varstvo narave vključuje tudi priza-
devanja za preprečevanje onesnaževanja 
in obremenjevanja okolja, neracionalne 
rabe prostora in podobno, lahko tako v 
izboru načina prevoza, v vlaku, kot v iz-
brani varianti trase v predorih prepozna-
mo ravnanje, ki ima za cilj dolgoročno 
ohranjanje okolja v dobro človeške družbe 
in narave. 

Kakšen bo po vaši oceni vpliv gradnje 
na naravo, njen neživi del – vodo, zemljo 

ANICA CERNATIČ GREGORIČ IN ASTRID LIČEN
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE
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in zrak, in živo naravo – rastline, živali 
in človeka, in kako hitro si bo narava 
opomogla?

Anica Cernatič Gregorič: Z gradnjo 
dostopnih cest in viadukta v dolini 
Glinščice ter gradnjo proge med Divačo 
in portalom predora Beka (T1) je prišlo 
do posega v relief območij, ki so varovana 
z vidika ohranjanja narave. Sicer 
nepovraten poseg na trasi ob izvedbi 
ukrepov proti eroziji in ustrezni ureditvi 
zaradi gradnje poškodovanih površin ne 
bo imel bistvenega vpliva na ohranitev 
geomorfoloških lastnosti teh območij kot 
celote. Način prečkanja doline Glinščice z 
viaduktom zagotavlja ohranitev naravnih 
hidromorfoloških procesov in ima ob 
upoštevanju omilitvenih ukrepov le 
minimalen vpliv nanje.

Astrid Ličen: Zavod za varstvo narave 
od leta 2019 izvaja strokovni nadzor na 
področju ohranjanja narave na območju 
gradbišč s poudarkom na dolini Glinščice. 
Spremlja stanje biotske raznovrstnosti 
zavarovanega območja, naravnih vrednot 
ter upoštevanje predpisanih omilitvenih 
ukrepov. Na ta način lahko pravočasno 
opozorimo na potencialno neskladna 
ravnanja, ki jih nato izvajalec skladno 
s predpisi ter izvedbenimi možnostmi 
odpravi. Zaradi doslednega izvajanja 
predpisanih omilitvenih ukrepov za 
varstvo populacij kvalifikacijskih vrst 
pričakujemo manjši negativen vpliv, kot 
bi bil brez podanih omejitev. Obenem 
se na območju zagotavlja celostni načrt 
okoljskega monitoringa, na podlagi 
katerega pri morebitnih ugotovljenih 
povečanih koncentracijah spremljanih 
parametrov naložimo dodatne ukrepe.

Ostaja pa dejstvo, da so v nekdaj 
sklenjen gozd na obeh bregovih Glinščice 
trajno zarezale dostopne ceste, ki bodo 
tukaj ostale tudi po končani gradnji. 

Prvi predor Lokev in drugi Beka, 
približno polovica proge drugega tira, 
se gradita v občutljivem okolju krasa. 
Katere smernice je tu treba upoštevati 
in kateri omilitveni ukrepi med gradnjo 
se izvajajo?

Anica Cernatič Gregorič: Oba predora se 
gradita v občutljivem območju krasa, zato 
med gradnjo obstaja velika verjetnost, da 
se odkrijejo naravni pojavi, kot so jame, 
brezna, nahajališča fosilov, geološke 
strukture in kamnine, ki bi ustrezale 
kriterijem za določitev naravne vrednote. 
Gre za območje pričakovanih naravnih 
vrednot, na katerem se v skladu s 
protokolom izvaja krasoslovni in geološki 
nadzor. Izvajalec krasoslovnega nadzora, 
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 
v primeru odkritja dokumentira in prouči 
na novo odkriti kraški pojav ter na 
podlagi ugotovitev predlaga ukrepe za 
zaščito najdbe. Zavod za varstvo narave 
na osnovi teh podatkov poda varstvene 
usmeritve za ohranjanje in zaščito. Z 
opisanim načinom ravnanja, ki je bil 
preverjen pri velikih infrastrukturnih 
projektih v preteklosti, zagotavljamo 

ohranjanje in varovanje jam, ki so med 
največjimi posebnostmi slovenske narave 
in del kompleksnega sistema krasa.

Zgrajen je že viadukt Glinščica, ki 
prečka ozko in strmo sotesko reke 
Glinščice z njenim pritokom v Kra-
jinskem parku Beka. Zasnovan je kot 
zaprta škatlasta armiranobetonska kon-
strukcija, ki povezuje predora Lokev in 
Beka v enovit 13-kilometrski predorski 
objekt. Kateri omilitveni ukrepi so se 
med gradnjo upoštevali?

Anica Cernatič Gregorič: Gradnja v 
dolini Glinščice, ki ima zaradi izjemnih 
lastnosti nežive in žive narave velik 
naravovarstveni pomen, je z vidika 
varstva narave glede na celotno traso 
drugega tira morda najbolj problematična 
in zahtevna.

Soteska potoka Glinščica s pritoki, ki 
je nastala na flišu, se izrazito razliku-
je od okoliškega krasa po prisotnosti 
površinsko tekočih voda in različnih 
hidromorfoloških pojavov. Zaradi inten-
zivnih fluvio-denudacijskih geomorfnih 
procesov (plazenje, globinska erozija) so 
nastala zelo strma pobočja, ponekod celo 
navpične stene. Tudi sicer so na flišu 
Glinščice drugačni življenjski pogoji kot 
na okoliškem krasu. Prisotne so šte-
vilne ogrožene in zavarovane rastlinske 
in živalske vrste. Celotno območje, ki 
je skoraj povsem poraslo z gozdom, se 
odlikuje po nedotaknjenosti in krajinski 
slikovitosti. 

Če se osredotočimo na neživo naravo 
v dolini Glinščice, so bili določeni 
omilitveni ukrepi za ohranjanje reliefnih 

lastnosti doline in hidromorfoloških 
lastnosti vodotoka Glinščica. Pri gradnji 
v težko dostopni soteski je bilo vloženega 
veliko napora za omejitev poseganja 
na najmanjši možni obseg. Posebej 
zahtevno je bilo preprečevati posipanje in 
odnašanje izkopnega materiala po strmih 
pobočjih in dalje v hudourniške grape 
in Glinščico. Ves izkopni material je 
izvajalec moral odpeljati z zavarovanega 
območja.

Omilitvenega ukrepa, ki se nanaša na 
prepoved poseganja v strugo in brežine 
Glinščice, zaradi geoloških razmer 
na lokaciji, ki so terjale spremembo 
načina temeljenja, ni bilo mogoče v 
celoti upoštevati. V izjemno zahtevnih 
razmerah na terenu je bila zaščitena 
struga Glinščice, dela pa opravljena z 
veliko mero previdnosti.

Dela na premostitvi doline Glinščice 
se bližajo zaključni fazi. V nadaljevanju 
del bo treba upoštevati omilitveni 
ukrep, ki nalaga ureditev in oblikovanje 

Anica Cernatič Gregorič

Med gradnjo poteka spremljanje stanja in aktivno      
sodelovanje med izvajalci gradnje in strokovno službo za 
ohranjanje narave, vse z namenom ohranjanja narave.

poškodovanih površin na način, da 
sledimo naravnim reliefnim oblikam 
okolice. Pomemben omilitveni ukrep v 
naslednjih letih pri gradnji dveh predorov 
bo zagotavljanje preprečevanja vplivov 
na Glinščico, v smislu preprečevanja 
onesnaževanja, zlasti vodotoka Glinščica, 
pa tudi območja kot celote.  

Astrid Ličen: Upoštevanje omilitvenih 
ukrepov je tudi ustrezno zmanjšalo 
negativni vpliv posegov v habitate 

varovanih vrst. V dolini Glinščice so 
strokovnjaki v dveh monitoringih 
zaznali vsaj 14 vrst netopirjev, od 
katerih je dobra tretjina kvalifikacijskih 
za območje Natura 2000 Kras. Ker je 
bilo za vzpostavitev dostopnih poti 
leta 2019 odstranjenega precej gozda, 
so za zmanjšanje negativnega vpliva 
na netopirje na območju namestili 
45 netopirnic. Te naj bi nadomestile 
izgubljena naravna zatočišča, ki si jih 
netopirji poiščejo v špranjah in duplih 
predvsem starejših dreves. 

Škatlasta struktura viadukta Glinščica 
bo v času uporabe proge omilila hrup 
vlakov in svetlobno onesnaževanje.   
pomeni zmanjšan negativni vpliv na 
nočno aktivne vrste ptic, npr. veliko 
uharico (Bubo bubo) in velikega skovika 
(Otus scops) ter netopirje. 

Vpliv gradnje v dolini Glinščice na 
naravo je bil omejen le na ozko območje 
gradbenih del. So se tako ohranile 
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Astrid Ličen

Škatlasta struktura viadukta Glinščica bo v času uporabe 
proge omilila hrup vlakov in svetlobno onesnaževanje. Sled-
nje pomeni zmanjšan negativni vpliv na nočno aktivne vrste 
ptic, npr. veliko uharico (Bubo bubo) in velikega skovika (Otus 
scops) ter netopirje.

izjemne lastnosti nežive in žive narave 
v tem zavarovanem območju?

Astrid Ličen: Območje gradbišča za 
gradnjo viadukta je bilo omejeno na 
najmanjšo površino, ki še dopušča iz-
vedbo predvidenih posegov, s čimer je 
bil zagotovo zmanjšan negativni vpliv 
na naravo. Vedeti pa moramo, da je bila 
zaradi izjemno zahtevnega terena v do-
lini Glinščice najprej potrebna izgradnja 
dostopnih cest do lokacij predvidenih 
portalov predorov in viadukta. S tem se 
je nekoliko razširilo območje posegov in 
trajnih sprememb okolja, kar ima vpliv 
na habitate vrst in na tam živeče popu-
lacije. Z nadaljevanjem gradnje bodo na 
novo vzpostavljeni dodatni gradbiščni 
platoji, kar bo še povečalo (začasno) de-
gradirane površine. 

Anica Cernatič Gregorič: Kljub temu 
lahko povzamemo, da so bili pri dose-
danjih gradbenih posegih predpisani 
pogoji upoštevani v največji možni 
meri, izvedeni so bili omilitveni ukrepi 
in druga okoljevarstvena priporočila, ki 
se nanašajo na vsebine varstva narave. 
Posamezna odstopanja pri posegih, ki so 
nastala kot posledica npr. nepričakovanih 
geoloških razmer, neugodnih vremenskih 
razmer, dodatnih prilagoditev za izvedbo 
del, niso pomembno vplivala na izjemne 
lastnosti zavarovanega območja. 

V dolini Glinščice pogosto dobimo 
vprašanja, zakaj ne odstranimo po-
sekanih dreves. Kaj je razlog za to in 
kdaj jih bomo lahko odstranili?

Astrid Ličen: Na strmih pobočjih 
soteske Glinščice s pritoki je bil pred 
začetkom posegov prisoten sklenjen, 
skorajda nedostopen gozd. V času 
gradnje že prej omenjenih dostopnih 
cest je bil na območju tras izveden 
posek dreves. V skladu z omilitvenim 
ukrepom, določenim za ohranjanje 
varstveno pomembnih saproksilnih vrst 

hroščev, je bila večina lesa odpeljana 
takoj po poseku. Posekan les, ki ni 
bil pravočasno odstranjen in je ostal 
na območju v obdobju razmnoževanja 
bukovega kozlička (Morimus funereus), 
mora trajno ostati na mestu poseka 
zaradi zalege hroščev v njem. Zato je 
bila večja skladovnica zgolj premaknjena 
z območja predvidenega gradbiščnega 
platoja višje ob dostopni cesti pod 
Mihelami v neposredno bližino gozda. 
Samice namreč odložijo jajčeca v podrta 
drevesa, kjer se pod lubjem ličinke 
prehranjujejo in kasneje tudi zabubijo. 
Celoten razvoj traja tri do štiri leta. Ker 
imajo odrasli hrošči zakrnel drugi par 
kril, je njihova mobilnost omejena na 
razdalje, ki jih lahko prehodijo. 

Podobno je z lesom, ki je po poseku za 
potrebe postavitve žerjava leta 2021 ostal 
na območju hriba Bernik in se zaradi 
varstva omenjenih vrst sedaj ne sme več 
odstraniti. Ob poseku je bil izvajalec del 
seznanjen z navedenim pogojem. Obenem 
je bila zaradi precejšnje nedostopnosti 
terena takšna rešitev tudi bolj smiselna. 

Na gradbiščih drugega tira se srečuje-
mo s težavo rasti in širjenja invazivnih 
tujerodnih vrst. Znano je, da so te ras-
tline škodljive, lahko ogrožajo tako 
zdravje ljudi kot biotsko raznovrstnost. 
Kako se spopasti z njimi?

Astrid Ličen: Invazivne tujerodne 
rastline se največkrat pojavljajo na 
ruderalnih rastiščih, npr. ob cestah, v 
urbanem okolju in seveda na gradbiščih, 
kjer je človek odstranil prvotno rastlinje 
in s tem ustvaril ugodne razmere za 
njihovo razraščanje. S teh razmeroma 
omejenih in zato lažje obvladljivih 
površin se invazivne vrste lahko hitro 
razširijo tudi v bolj naravna območja, kjer 
jih vsaj na začetku težko zaznamo ali pa 
jih opazimo, ko so že močno prisotne. 
Zaradi hitrega širjenja in uspešnega 
razmnoževanja lahko že v nekaj letih 
popolnoma spremenijo, bolje rečeno 
osiromašijo vrstno sestavo večjih območij 
in imajo škodljive vplive na zdravje ljudi. 
Zato se je treba ob pojavu tujerodnih vrst 
hitro odzvati in jih sproti odstranjevati. 
Najprimernejši čas je zagotovo pred 
cvetenjem oziroma pred razširjanjem 
semen. Nekatere vrste, kot je japonski 
dresnik (Fallopia japonica), se razširjajo 
tudi vegetativno, z razraščanjem in 
ukoreninjanjem podzemnih poganjkov 
ali kosov stebel, kar še dodatno otežuje 
njihovo omejevanje. 

V letu 2020 je bilo na območju gradnje 
dostopne ceste ob Škofijskem potoku 
(do osmega predora Škofije) opaženo 

intenzivno zaraščanje predvsem velikega 
pajesena (Ailanthus altissima). Je rastlina 
s hitro rastjo, ki onemogoči rast drugih 
rastlin in negativno vpliva na obnavljanje 
odprtih površin z avtohtonimi vrstami. 
Zato je ključno odstranjevanje mladih 
rastlin. Če požagamo odraslo rastlino, 
se ta hitro obnovi s poganjki iz panjev 
in korenin. Pelod velikega pajesena pri 
nekaterih ljudeh povzroča alergije. Je pa 
potrebna previdnost pri odstranjevanju 
velikega pajesena, saj stik z drevesnim 
sokom lahko povzroči kontaktni 
dermatitis in celo vnetje srčne mišice.

Splošen preventivni ukrep za zman-
jšanje možnosti vnosa delov tujerodnih 
vrst rastlin je prepoved oziroma ome-
jitev vnosa zemljin z drugih območij ter 
redno čiščenje delovnih strojev, ki pri 
premeščanju med različnimi gradbišči s 
seboj prenašajo semena, dele korenin in 
nadzemnih stebel. 

Drugi tir je projekt, ki se gradi danes 
za prihodnost. Za generacije, ki priha-
jajo, se trudi kljub zahtevnosti projekta 
ohraniti naravo. Lahko projekt Drugi 
tir postane primer dobre prakse sožitja 
tehnologije in narave?

Astrid Ličen: Vsak človekov poseg 
v naravo oziroma v okolje spremeni 
njegove fizikalne lastnosti, spremenijo 
se življenjske razmere, kar ima navadno 
nepredvidljiv, največkrat pa negativni 
vpliv na floro in favno prizadetega 
območja. S skrbno načrtovanimi in 
premišljeno izvedenimi posegi lahko 
močno omilimo neželene negativne 
posledice in ohranjamo sestavine biotske 
raznovrstnosti. 

Anica Cernatič Gregorič: Načrtovanje 
sodobne železniške povezave, predvsem 
pa umestitev trase v prostor sta bila 
izvedena ob upoštevanju številnih 
naravovarstvenih vsebin. Med gradnjo 
poteka spremljanje stanja in aktivno 
sodelovanje med izvajalci gradnje in 
strokovno službo za ohranjanje narave, 
vse z namenom ohranjanja narave. 
Krasoslovni in geološki nadzor, številni 
naravovarstveni in okoljski monitoringi, 
s katerimi se izvaja nadzor nad stanjem 
narave in okolja, so podlaga za sprotno 
usmerjanje del v smeri ohranjanja narave 
in morebitno ukrepanje v primeru 
poslabšanja stanja. Kljub zahtevnosti 
projekta pa njegov potek izvajanja v 
tej fazi dokazuje, da je mogoče v veliki 
meri upoštevati in ohraniti naravo. Vplivi 
gradnje na naravo so tako omejeni le 
na neposredna območja posegov in 
gradbenih del. ■  
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Napredki pri gradnji    
Obseg del na gradbiščih drugega tira se je v zadnjih mesecih še dodatno razmahnil. Na zgornjem 
odseku gradbenih del med Divačo in Kraškim robom, kjer se nahajata dva najdaljša predora druge-
ga tira, dela napredujejo na dveh predorskih deloviščih predora Lokev (T1) iz smeri Divače. Hitrost 
napredovanja je občasno zmanjšana zaradi prečkanja kraških pojavov. V dolini Glinščice na stiku 
obeh predorov so se pričela izvajati dela na predvkopu predora Lokev (T1), medtem ko se na drugi 
strani premostitvenega objekta dela na predvkopu predora Beka (T2) zaradi dokončevanja del na 
viaduktu Glinščica še ne morejo pričeti. Na koprski strani predora Beka (T2) se trenutno intenzivno 
izvajajo dela v portalnem predvkopu, tako da bo mogoče izkopna dela v predoru pričeti že čez dober 
mesec.

V spodnjem odseku glavnih gradbenih 
del med Kraškim robom in obstoječim 
izvlečnim tirom napredujejo dela na 
petih od skupaj predvidenih šestih 
predorskih delovišč. Predor Škofije (T8), 
tretji najdaljši predor, se izkopava z vseh 
štirih napadnih mest. Peto predorsko 
delovišče tega odseka je vzpostavljeno na 
koprski strani predora Mlinarji (T7), dela 
v njem napredujejo izredno dobro, tako 
da lahko pričakujemo končanje izkopa in 
podpiranja tega predora že v naslednjih 
dveh mesecih.

V mesecu marcu je bil dosežen že 
naslednji mejnik pri izvedbi predorov, 
izkopan je bil drugi kilometer predor-
skih cevi od skupnih slabih 37 kilometrov 
glavnih in servisnih cevi drugega tira.

Izkopi ne potekajo samo v predorih, 
ampak tudi na površju, na t. i. odprti 
trasi drugega tira. Najbolj intenzivno 
potekajo izkopna dela v delu odprte trase 
med Divačo in predorom Lokev (T1). Tam 

poteka trasa deloma v globokih vkopih in 
deloma v nasipu. Za gradnjo nasipov se 
uporablja kakovosten kamninski mate-
rial, pridobljen iz vkopov, ki se ga pred 
vgradnjo v nasipe primerno predela. Ka-
kovosten kamniti material, pridobljen iz 
izkopov predorov, se bo v kratkem pričel 
uporabljati tudi za pripravo betonov. 

Na vseh odsekih trase drugega tira, 
ki ne poteka v predorih, je treba urediti 
prečkanja nove železniške proge z 
obstoječimi stalnimi ali hudourniškimi 
vodotoki v obliki prepustov in urediti 
struge. Večji prepust prečnega profila 
parabolične oblike je zgrajen tudi na 
odlagališču viškov izkopnega materiala 
Bekovec. Prepusti so dimenzionirani na 
stoletne vode, ob upoštevanju zalednih 
prispevnih površin znašajo prečni preseki 
prepustov do največ 12,5 kvadratnega 
metra.

Trasa drugega tira na več mestih 
križa tudi obstoječe 110-kV, 35-kV ali 
20-kV daljnovode ali kablovode. Na 
treh območjih odprte trase je zato treba 
urediti križanja proge z električnimi 
vodi, tako da se zagotovi ustrezen 
kot križanja, zadostna oddaljenost 
daljnovodnih stebrov od osi proge ter 
trdno vpetje vodnikov nad bodočo progo 

z mehansko in električno ojačitvijo 
vpetja na daljnovodnih stebrih pred in 
za križanjem s progo.

Na začetnem delu trase med železniško 
postajo Divača in vhodom v prvi predor 
Lokev (T1) se tako urejata dve križanji 
proge z daljnovodom 110 kV Divača–Koper 
ter eno križanje s 35-kV daljnovodom. 
Na območju Črnega Kala ob vkopu za 
reševalni plato pred portalom predora 
Beka (T2) na koprski strani se ureja 
križanje daljnovoda 110 kV ter prestavlja 
kablovod 20 kV na krajšem delu trase. 
Med portalom predora Škofije (T8) na 
koprski strani in obstoječo ENP Dekani 
pa je treba urediti še dve križanji 20-kV 
daljnovodov. ■  

ANDREJ ŠTIMULAK
CIRIL CERAR
KATARINA BLAŽIČ

GRADNJA DRUGEGA TIRA



8  GRADNJA DRUGEGA TIRA

TIP PROJEKTA

DOLŽINA

ŠIRINA PREKLADE

LOKACIJA

RAZPONI

VIŠINA PREKLADE

ČAS GRADNJE

KONSTRUKCIJA

VIŠINA STEBROV

TEHNOLOGIJA

Železniški viadukt Glinščica Železniški viadukt Gabrovica Železniški viadukt Vinjan

215 metrov 416 metrov 630 metrov

16,25 metra 9,80 metrov 9,60 metra

Dolina reke Glinščice, 
Občina Hrpelje - Kozina 

Gabrovica pri Črnem Kalu, 
Osapska dolina, Mestna občina Koper

Vinjanska dolina, Mestna občina Koper

70 + 45 + 100 metrov (med osmi 
podpor)

48,00 + 5 x 64,00 + 48,00 = 416,00 
metra

40,00 + 45,00 +55,00 + 4 x 100,00 
+ 55,00 + 35,00 = 630,00 metra

9,04 metra 6,50 metrov 3,50 - 6,50 metra

2021-2022 2022-2023 2022-2023

Prednapeta armiranobetonska
konstrukcija

Prednapeta armiranobetonska
konstrukcija

10,00 metra, pretežno zasuti 13 - 64 metrov 7,70 - 57,20 metra

Monolitna betonska gradnja na odru Postopno narivanje Prostokonzolna gradnja

Prednapeta armiranobetonska
semi-integralna škatlasta 
konstrukcija

APRIL 2022 Drugitir  

Glinščica, Gabrovica in Vinjan, 
trije viadukti    
Trasa drugega tira Divača–Koper, ki je dolga 27,1 kilometra, večinoma poteka v sedmih predorih, 
manjši del pa po površju, kjer z viadukti premošča tri večje doline, dolino reke Glinščice, Osapsko in 
Vinjansko dolino. Viadukti so po konstrukcijski zasnovi in tehnologiji gradnje zelo različni.

Viadukt Glinščica 
Viadukt Glinščica je zasnovan 

kot prednapeta armiranobetonska 
semi-integralna zaprta škatlasta 
konstrukcija. Neobičajna zaprta 
oblika voziščne konstrukcije viadukta 
Glinščica je tehnološko pogojena z 
izvedbo prezračevanja predorov Lokev 
(T1) in Beka (T2). Na ta način sta oba 
predora povezana z vmesno povezavo z 
viaduktom Glinščica v enovit predorski 
objekt dolžine skoraj 13 kilometrov 
s centralnim odsesavanjem dima. 
Rešitev, ki zagotavlja zaščito pred 
vetrom, hrupom in iztirjenjem ter hkrati 
izpolnjuje več zahtev z vidika varovanja 
narave v krajinskem parku Beka.

 Gradnja viadukta Glinščica je v 
zaključni fazi. Voziščna konstrukcija 
je v celoti izdelana, do maja 2022 je 
predvidena izvedba zaključnih del. S tem 
bo dokončno omogočen začetek gradnje 
predorskih cevi v dolini Glinščice, kjer 
sicer že potekajo pripravljalna dela za 
gradnjo predorov. Viadukt bo v času 
gradnje predorov služil za prevoz 
izkopnega materiala.

Viadukt Gabrovica
Viadukt Gabrovica premošča  Osapsko 

dolino med petim in šestim stebrom 

avtocestnega viadukta Črni Kal. Dolžina 
viadukta med osema 1 in 8 bo 416 metrov. 
Zasnova viadukta sloni na ideji, da ust-
vari sliko vlakovne kompozicije, ki pod 
viaduktom Črni Kal švigne čez dolino.

Podporna konstrukcija viadukta oz. 
stebri slogovno sledijo stebrom avto-
cestnega viadukta Črni Kal. Konstrukcija 
viadukta pa posnema črko U, ki združu-
je nosilno konstrukcijo in zaščito pred 
vetrom, hrupom ter iztirjenjem, in je 
nadgrajena z zaščitno ograjo, visoko tri 
metre, kar ustvarja prijetnejši vizualni 
vpliv na celotno veduto. Hkrati ta ob-
lika omogoča uporabo kakovostne in 
tehnološko čiste tehnologije gradnje s 
postopnim narivanjem. Ritem stebrov in 
dolžine razponov so izbrani tako, da so 
stebri na ravni terena horizontalno po-
ravnani v parih. S posebno pozornostjo je 
določen položaj četrtega in petega stebra, 
ki sta v območju prehoda pod avtocest-
nim viaduktom Črni Kal in v neposredni 
bližini njegovih podpor. 

V začetku letošnjega leta so se začela 
pripravljalna in gradbena dela z uredit-
vijo gradbišča ter gradnja temeljev vod-
njakov. Viadukt Gabrovica bo zgrajen do 
konca leta 2023.  

Viadukt Vinjan
Viadukt Vinjan premošča Vinjansko 

dolino in je s 630 metri najdaljši viadukt 
na trasi drugega tira.

Projektna dokumentacija PGD je 

ROMAN MUR
 

predvidela gradnjo s tehnologijo 
postopnega narivanja z razponi med 
podpornimi stebri v dolžini 50 metrov. 
V območju viadukta Vinjan je bil na 
divaški strani v času izdelave projektne 
dokumentacije ugotovljen fosilni 
plaz. Na podlagi dodatno izvedenih 
geološko-geomehanskih raziskav in 
meritev je bilo ugotovljeno, da plaz 
sicer miruje, a je velika verjetnost, da 
se lahko sproži v primeru potresa ali 
pod vplivom dinamične obremenitve. 
Plaz predstavlja znatno tveganje za 
zagotavljanje dolgoročne lokalne in 
globalne stabilnosti viadukta. Zaradi 
tega je projektant predlagal spremembo 
tehnologije gradnje viadukta, in sicer v 
prosto konzolno gradnjo. Tehnologija 
omogoča povečanje razponov stebrov 
viadukta na 100 metrov, s tem se zmanjša 
število vmesnih podpornih stebrov iz 
dvanajst na osem, število podpor v 
območju plazu pa se zmanjša iz štirih 
na eno. Sodobnejša zasnova in nova 
tehnologija izvedbe omogočata krajši 
čas gradnje in zmanjšanje števila ležišč 
voziščne konstrukcije. Zamenjava ležišč 
predvidoma 3-krat v življenjski dobi 
viadukta zahteva postavitev visokih 
žerjavov in zaporo prometa, tako da 
spremenjena zasnova viadukta pomeni 
znatno zmanjšanje stroškov vzdrževanja.

Gradnja viadukta Vinjan se je začela 
meseca marca, voziščna konstrukcija pa 
bo zgrajena do konca leta 2023. ■
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Razpis za železniške in predorske 
sisteme na drugem tiru  
Potem ko se je javno naročilo za deviacijo obstoječe proge v Divači v drugi polovici lanskega leta 
zaključilo brez oddaje naročila, je uprava družbe predlagala nov postopek javnega naročila, ki je 
združil izvedbo deviacije obstoječe proge v Divači z vsemi elektro-strojnimi in železniškimi deli, 
vključno s signalno-varnostnimi in telekomunikacijskimi napravami na celotnem odseku drugega 
tira od Divače do Kopra.    

Na ta način je bila oblikovana in 
združena vsebina vseh še potrebnih del 
do zaključka celotnega projekta Drugi 
tir v enem javnem razpisu ob dejstvu, da 
so seveda pogodbe za izvedbo viadukta 
Glinščica in vseh glavnih gradbenih del 
za novo progo, za sklop 1 in 2, podpisane, 
dela pa se že izvajajo.

Javno naročilo Železniški in predorski 
sistemi na drugem tiru Divača–Koper za 
t. i. sklop 3 je bilo objavljeno konec leta 
2021, odpiranje ponudb je predvideno v 
aprilu 2022. Razpis med drugim obsega 
prestavitev obstoječega tira v Divači 
z vsemi potrebnimi prestavitvami 
elementov voznega omrežja, zgornji 
ustroj nove proge ter tirne naprave, 
vozno omrežje, ENP Črni Kal in 
napajanje iz 110-kV prenosnega omrežja, 
GSM-R in druge železniške naprave, 
sistem napajanja naprav predorov z 
električno energijo, opremo trafo postaj 
v predorih in zunaj predorov, vključno 
z vsemi napajalnimi kabli, sistem 
zasilne razsvetljave v predorih, sistem 
NN močnostnih inštalacij v predorih 
in tehnoloških objektih, video- in 
varnostni sistem ter nadzorne sisteme, 
vgradnjo strojne in elektro opreme za 
prezračevanje v predorih v primeru 
nesreč, sisteme prezračevanja, gretja in 
ohlajevanja tehničnih prostorov v trafo 
postajah in izvedbo sistema daljinskega 
nadzora in krmiljenja naprav in sistemov 
v predorih.

Poleg dobave, vgradnje, končnih 
preizkušanj in predaje v obratovanje 
v obseg del sodi tudi projektiranje PZI 
za specialne sisteme, ki so vezani na 
dobavljeno tehnologijo, in priprava 
dokumentacije izvedenih del, vključno 
z delom v BIM okolju. 

Limitirana vrednost javnega naročila za 
sklop 3 je 142,2 milijona evrov brez DDV. 
Predvideno je, da se bo za pribl. 85 % 
vrednosti investicije pridobilo nepovrat-
na evropska sredstva iz Instrumenta za 
povezovanje Evrope (CEF 2021). Sredstva 
še niso zagotovljena, je pa že oddana 
vloga za njihovo pridobitev. Informacija 
o dodelitvi sredstev EU in vrednost so-
financiranja bosta znani v juniju 2022. 

V primeru, da teh sredstev ne bo oz. bo 
njihova vrednost nižja od predvidene, bo 
investicija financirana s posojili.

Z deli se bo začelo v drugi polovici 
letošnjega leta, najprej na izvedbi 
deviacije obstoječe proge v Divači, nato 
se bo nadaljevalo skladno z izgradnjo 
in zaključevanjem del v posameznih 

predorih in odsekih na trasi. V generalnem 
terminskem planu je predvideno, da bi 
bila vsa dela na drugem tiru zaključena 
do konca leta 2025. Nato je v prvi 
polovici leta 2026 v načrtu odprava 
pomanjkljivosti, pridobitev uporabnega 
in obratovalnega dovoljenja ter začetek 
poskusnega obratovanja proge. ■  

MARJAN ZALETELJ
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Mehanizacija za gradnjo       
predorov 
V osnovi poznamo dve metodi gradnje predorov. Prva je Nova avstrijska metoda – NATM, pri kateri 
se za izkop in podpiranje predorov uporablja več različnih gradbenih in predorskih strojev. Pri drugi 
metodi se izkopava in podpira predore s pomočjo posebnega vrtalnega stroja TBM (Tunnel Boring 
Machine). Ta metoda se uporablja za daljše predore v homogenih geoloških strukturah. 

Pri gradnji drugega tira se za vse pre-
dore uporablja metoda NATM. Zaradi 
visoke trdnosti hribin, ki se pojavljajo na 
celotni trasi drugega tira, se smatra izkop 
z razstreljevanjem najbolj ekonomičen 
način izkopa hribine. V tektonskih conah 
in v območjih močno preperele hribine je 
predvidena uporaba predorskega bagra.

Kateri stroji se uporabljajo pri izvedbi 
predorov po metodi NATM?

DRAGO DVANAJŠČAK
  

Ob osnovni mehanizaciji se za izgradnjo 
predora uporabljajo še manjši predorski 
bagri, kamioni prekucniki, avtomešalci, 
črpalke za injektiranje, agregati, kom-
presor, prezračevalni sistemi in vrtalni 
stroj za natančno vrtanje dolgih hori-
zontalnih vrtin. ■  

Predorska vrtalna garnitura se upora-
blja za vrtanje minskih vrtin, za vgradnjo 
radialnih in čelnih sider, sulic, cevnega 
in sidrnega ščita.

Predorski bager se uporablja tudi na 
območjih, kjer ni dovoljeno miniranje za 
izkop predora. Na območjih, kjer pa se 
izvaja miniranje, pa se bager uporablja 
po odstrelu za zagotovitev ustreznega 
izkopnega profila in odstranjevanje slabo 
povezanih blokov hribine.

Robot za mokro vgradnjo brizganega 
betona se uporablja za nanos brizgane-
ga betona na izkopne površine in za 
vgradnjo brizganega betona v nosilni sloj.

Nakladač se uporablja za nakladan-
je izkopnega materiala po odstrelu na 
prevozna sredstva.

Delovni stroji – demperji so namenje-
ni za transport izkopnega materiala od 
mesta odstrela do vmesne deponije na 
portalnem območju.

Dvižne ploščadi so teleskopska meha-
nizacija s košarami za delavce.
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V odkriti kraški jami jamske 
kobilice in stalaktiti   
Med gradnjo servisne cevi prvega predora Lokev sta bili odkriti dve kraški jami, med njima je tudi 
največja do zdaj, dolga 80 in globoka 33 metrov. Strokovnjaki z Inštituta za raziskovanje krasa 
ZRC SAZU so obe jami raziskali, izmerili in dokumentirali ter predlagali ukrepe, ki so jih skladno s 
protokolom potrdili v Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V eni od jam so krasoslovci 
našli jamske kobilice in približno dva decimetra dolge stalaktite, ki kljub bližini miniranja niso bili 
vidno poškodovani. Dela na gradnji servisne cevi so bila zaradi odkritja začasno ustavljena, a se že 
nadaljujejo. Odkritje ne bo vplivalo na rok izgradnje, jami bosta v delu ohranjeni, vhod bo zazidan.  

Med gradnjo drugega tira je bilo že 
odkritih več kot deset kraških jam, 
zadnji dve sta še posebej zanimivi. 
»V največjo jamo smo vstopili skozi 
navidezno nepomemben vhod premera 
dober meter ter serije ozkih vertikalnih 
brezen. Še manjše odprtine za dostop 
s površja uporabljajo polhi in jamske 
kobilice, katerih (občasna) prisotnost 
je bila ugotovljena v jami. Na osnovi 3D 
meritev vemo, da je približno polovica 
tlorisa jame pod kaloto (zidani obok v 
predoru, op. ur.) predorske cevi. Tam 
se 15 metrov širok jamski rov tudi 
najbolj približa dnu kalote na manj 
kot sedem metrov, kar predstavlja prvi 
večji tehnični izziv premoščanja jame 
na trasi drugega tira,« je pojasnil Mitja 
Prelovšek z Inštituta za raziskovanje 
krasa ZRC SAZU. Prepričan je, da se s 
krasoslovnim nadzorom lahko zagotovi 
večja varnost pri izkopu, na premoščanje 
se lahko vnaprej in bolje pripravi, jamske 
rove izven profila predora pa ustrezneje 
varuje.

Glede na izkušnje iz avtocestnega 
programa in na podlagi geofizikalnih 
meritev se pričakuje, da bo med gradnjo 
drugega tira odkritih še približno 10 
večjih in približno 100 manjših jam, 
ker precejšnji del trase drugega tira 
med Divačo in Črnim Kalom poteka 
v zakraselih apnencih. »Kraške jame 
priznavamo kot naravne vrednote 
državnega pomena, po tehnični plati 
šibijo geomehanske lastnosti hribine 
v okolici predora, prevajajo pa lahko 
nekaj m3/s vode. Iz naravovarstvenih 
in tehničnih razlogov je vzpostavljen 
krasoslovni nadzor; odkritju jame sledi 
raziskava, dokumentiranje z meritvami 
potekov rovov, hidrološke funkcije in 
predlogom ukrepov za njihovo varovanje 
ter premoščanje,« je še pojasnil 
krasoslovec Mitja Prelovšek. ■  

NATAŠA PELKO 
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Spremljanje gradnje z         
modelom BIM   
Digitalizacija je postala stalnica sodobnega življenja. Tako kot v vseh drugih industrijskih 
panogah se tudi v gradbeništvu vse bolj uveljavlja in postaja nuja za ohranjanje konkurenčnosti 
in obvladovanje velikih projektov. Gradnja drugega tira je v celoti podprta s t. i. pristopom BIM 
(Building Information Modeling), ki ni samo izdelava digitalnih modelov gradbenih objektov, 
ampak omogoča tudi celovito upravljanje z informacijami med celotnim investicijskim procesom. 

Celotno progo drugega tira, dolgo 27,1 
kilometra s sedmimi predori in tremi 
viadukti, sestavlja več kot 720 gradnikov 
(modelov) BIM. 3D modeli BIM gradnikov 
so obogateni z dodatnimi informacijami 
(atributi), ki služijo kot osnova za ge-
neriranje vizualizacij, animacij in analiz 
gradnje drugega tira.    

Celotni proces BIM na projektu pote-
ka od izdelave 3D modelov BIM posa-
meznih gradnikov v fazi projektiranja, 
preko izdelave 4D in 5D modelov BIM za 
sprotno spremljanje gradnje, do izdelave 
6D modela BIM po zaključku gradnje, ki 
se bo uporabljal za vzdrževanje drugega 
tira, potem ko bo proga že obratovala. 

Z izvajanjem procesa BIM na projek-
tu Drugi tir je zagotovljeno učinkovito, 
strukturirano in transparentno sodelo-
vanje ter komunikacija med vsemi 
sodelujočimi na projektu, učinkovit 
nadzor kakovosti pred začetkom grad-
nje, med gradnjo in v obdobju prevze-
ma oziroma predaje objekta, načrtovanje 
usklajenih projektnih rešitev, izdelava 
konsistentne, usklajene in natančne 
projektne dokumentacije, učinkovito in 
transparentno spremljanje gradnje s po-
močjo 4D in 5D modelov BIM, učinkovito 
poročanje in usklajena izdelava projektne 
dokumentacije ter izdelava natančnega 
6D modela BIM za potrebe upravljanja 
in vzdrževanja.

Kako se spremlja gradnja s 4D in 5D 
modelom BIM? Po zaključeni fazi pro-
jektiranja (PZI) nadzornik BIM opravi 
pregled in kontrolo kakovosti izdelanih 
3D modelov BIM za vse objekte na trasi in 
pristopi k izdelavi 4D in 5D modela BIM. 

Potem ko je končano 4D modeliranje 
BIM, se izvede postopek povezovanja 
gradnikov BIM z nalogami terminskega 
plana v ustreznem programskem 
okolju, npr. Bexel Manager. Struktura 
terminskega plana je vezana na popis 
del in razmerja med posameznimi 
aktivnostmi ter na atribute modela, ki 
definirajo prostorsko strukturo projekta 
(cone, stacionaže, faze gradnje ...). Sledi 
postopek priprave popisa del na osnovi 
predizmer iz modelov in povezovanje 
popisnih postavk z gradniki modela BIM. 
Ta postopek vsem gradnikom BIM dodeli 
informacije o količinah in stroških ter 
zagotovi, da je takšen model primeren 
za izdelavo 4D/5D simulacije spremljanja 
napredka gradnje. 

Po podpisu pogodbe med družbo 2TDK 
in izvajalci gradnje drugega tira železniške 
proge Divača–Koper je nadzornik BIM 
izvedel prilagajanje 4D/5D modela 
BIM na tehnologijo izvajalcev. Model 
je posodobil s podrobnim terminskim 
planom in pogodbenim predračunom 
izvajalcev gradbenih del. Prilagojeni 
model se uporablja za spremljanje 
napredka gradnje drugega tira, tako da 
izvajalci dopolnijo zbirke gradnikov, t. i. 
»Selection Sets«, ki jih je treba izvesti v 
določenem časovnem obdobju, s podatki 

o dejanski izvedbi. V integriranem 4D/5D 
modelu so gradniki BIM povezani z 
aktivnostmi terminskega plana in 
popisnimi postavkami, zato se vnos 
realnega napredka na podlagi gradnikov 
modela neposredno odrazi v spremembah 
terminskega plana in količinah oz. 
izvedbi iz popisa del. Vse načrtovane 
aktivnosti, ki niso bile izvedene v 
definiranem časovnem obdobju, se 
prestavijo na kasnejše obdobje. Na 
podlagi primerjave posodobljenega in 
osnovnega terminskega plana se izvede 
analiza načrtovano/izvedeno. Po vnosu 
potrjenega napredka za vse aktivnosti, 
ki so vezane na gradnike modela BIM v 
določenem časovnem obdobju (mesec 
dni), se na osnovi posodobljenega 
terminskega plana pripravi t. i. potrdilo 
o plačilu (Export Payment Certificate). Tu 
so razvidni količina in cena izvedenih del 
v določenem časovnem obdobju, količina 
in cena iz pogodbenega predračuna, 
akumulirane količine in cene za obdobje 
do zadnje mesečne situacije, kumulativne 
količine in cena za predhodno obdobje in 
časovno obdobje mesečne situacije ter 
preostale količine in cene do zaključka 
projekta. Izpis količin iz modela BIM se 
uporablja kot osnova za primerjavo s 
količinami iz gradbene knjige. Na osnovi 
primerjave se pripravi poročilo o stanju 
izvedbe del na projektu. V primerih, ko 
količine iz modela BIM bistveno odstopajo 
od količin iz gradbene knjige, se poskuša 
ugotoviti vzroke oziroma se po potrebi 
posodobi tudi 4D/5D model. Na osnovi 
izvedenih analiz udeleženci na projektu 
ocenijo stanje in po potrebi predlagajo/
izvedejo morebitne spremembe ali ukrepe 
za izboljšanje napredka gradnje (npr. 
novelacija terminskega plana). 

Celoten proces spremljanja napredka 
gradnje poteka v skupnem podatkov-
nem okolju CDE (Common Data Environ-
ment), kjer se izmenjujejo in shranjujejo 
vsi podatki, ki nastajajo na projektu. 

Za uspešno izvedbo procesa BIM in 
digitalizacije gradnje drugega tira je 
najpomembnejši človeški dejavnik, ki se 
izraža v pripravljenosti vseh udeleženih 
za konstruktivno sodelovanje. Priložnost 
za uporabo inovativnih digitalnih 
delovnih metod je pogosto motivacija 
za mlade strokovnjake. Pod črto, delo v 
okolju BIM je včasih zahtevno, je pa tudi 
zanimivo in zabavno. ■   

DR. FRANC ŠVEGL
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Ime in priimek: Alenka Dervarič
Delo, ki ga opravlja: samostojna strokovna sodelavka
Podjetje: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.

Alenka Dervarič je arhitektka, ki na 2TDK opravlja naloge, ki so povezane s prostorsko in okoljsko problematiko, z monitoringom 
živalstva in rastlinstva. »Drugi tir je velik in zahteven za slovenske razmere, moje delo pa je zanimivo in dinamično, pogosto vse 
prej kot enostavno,« pove. Še posebej je ponosna, da je uspešno zaključila dva pomembna projekta, ki temeljita na konceptu 
zelenega in krožnega gospodarstva. 
   Prvi je povezan z ravnanjem z viški materialov, ki nastanejo pri izkopavanju predorov na drugem tiru. Približno istočasno z 
njenim prihodom na 2TDK junija 2019 je bilo ugotovljeno, da obstoječa strategija ravnanja z viški materialov ni več uresničljiva 
zaradi sprememb v prostoru in zakonodaji. Poiskati je bilo treba nove logistične in okoljsko ustreznejše rešitve. To se je tudi 
zgodilo, in sicer za ves izkopani material – apnenec, fliš in zemeljski izkop – iz sedmih predorov. Tako se sedaj apnenec iz prvih 
dveh predorov, ki ju gradijo na Krasu, uporablja za izdelavo agregatov za betone, medtem ko se izkopani flišni material, ki se 
nahaja v spodnjem delu trase, uporablja za sanacijo opuščenih delov bližnjih kamnolomov. 
   Še posebej zahteven je bil drugi projekt, kjer je bilo treba pridobiti gradbeno dovoljenje za ureditev območja Bekovec, ki 
je v okviru strategije ravnanja z viški materiala namenjeno odlaganju zemeljskega izkopa, in sicer mešanice zemlje, kamenja, 
mineralov, ki nastane pri gradnji predorov. »Da nam je uspelo, je zasluga tudi mojih kolegov, ker takega projekta brez sodelovanja 
celotne skupine ni mogoče uspešno izvesti,« je prepričana Alenka Dervarič.
   Po končani gradnji drugega tira bo to celotno območje rekultivirano, urejeno za kmetijsko rabo in pogozdeno z avtohtonimi 
vrstami grmovnic in drevesnimi vrstami. V delu območja bo zasajen zasadil oljčnik. »Iz degradiranega in neuporabnega območja 
bo nastala kulturna krajina,« je še dodala. ■ 
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Ime in priimek: Düzgün Buldu
Delo, ki ga opravlja: vodja izkopa v predoru Mlinarji (T7)
Podjetje: Yapı Merkezi

   Düzgün Buldu ima 26 let gradbenih izkušenj, več kot 15 let dela za družbo Yapı Merkezi na številnih gradbiščih po svetu. 
Na drugem tiru je vodja izkopa sedmega predora Mlinarji, kjer so do zdaj že izkopali približno polovico 1154 metrov dolgega 
predora, čaka jih tudi še izkopavanje in gradnja 159 metrov tako imenovane ubežne oziroma servisne cevi. Kot vodja izkopa 
organizira delo, predvsem skrbi, da vsa dela v predoru vsak dan potekajo nemoteno. 
  Pri izkopavanju predora napredujejo po načrtih, dva koraka na dan. Delajo v dveh izmenah po 12 ur, vse dni v tednu. Düzgün 
Buldu pravi, da se doslej pri opravljanju dela pri gradnji predora Mlinarji niso srečevali s posebnimi težavami, se pa veseli pri-
hodnjih izzivov, ki so pred njim pri projektu Drugi tir. Glede na izkušnje je eden ključnih mož pri izkopu predora, pravijo tudi 
njegovi sodelavci. ■ 
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Ime in priimek: Florjan Lampe
Delo, ki ga opravlja: vodja izvedbe predvkopov predorov in ostalih del 
(trasa, vodohrani, dostopne poti)
Podjetje: Kolektor CPG

   Florjan Lampe je inženir gradbeništva. Pri projektu Drugi tir je trenutno vodja del pri izkopu predvkopov predorov ali kot pravi 
sam, je operativec. Že 22 let dela v gradbeništvu, od tega zadnja štiri leta in pol pri Kolektorju CPG. Izkopi predvkopov predorov 
so tehnično zahtevni, saj se izvajajo na nestabilnih območjih in postopoma z zaščitnimi ukrepi proti zdrsu hribine. 
   Njegovo delo je skrb za organizacijo dela, kar pomeni, da so nova napadna mesta ustrezno urejena za pričetek del, da je 
pravo število gradbincev na izkopu, da stroji delajo efektivno, da se dela izvajajo v pravilnem zaporedju, so varna in tečejo po 
načrtu ter da je zbrana potrebna dokumentacija o izvedenih delih.
   »Drugi tir vidim kot pomemben mejnik na svoji poklicni poti, ker je to največji projekt, na katerem sem do zdaj delal,« pravi 
Lampe in dodaja: »Je velik izziv in hkrati novo poglavje v življenju. Združuje veliko področij, zato je zahteven tako tehnično 
kot izvedbeno. Vesel sem, da lahko sodelujem pri izvedbi projekta Drugi tir. Želim si, da bi projekt izvedli brez večjih težav in 
seveda v predvidenem roku.« ■
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Ime in priimek: Zeki Taşyürek
Delo, ki ga opravlja: Strojnik bagra in upravljavec nakladača v predoru Mlinarji (T7)
Podjetje: Yapı Merkezi

  Zeki Taşyürek že 20 let dela v gradbeništvu, zadnjih približno sedem let v družbi Yapı Merkezi. Kot operater izkopnega bagra 
opravlja dela na izkopnem čelu predora, z bagrom po miniranju oblikuje cev predora, da ustreza projektiranim meram. Je tudi 
upravljavec nakladača pri odvozu materiala. 
   Bistveno je, da delo opravlja po fazah, tako kot si te sledijo. Največji izziv zanj je občasno zelo trda kamnina, na katero naletijo 
pri izkopu predora Mlinarji. A kot sam pravi, mu pri tem pomagajo izkušnje in tudi to pravzaprav ni problem. ■ 
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Ime in priimek: Metod Gaber
Delo, ki ga opravlja: vodja digitalizacije, BIM koordinator, CDE administrator
Podjetje: Kolektor Gradbeništvo

   Metod Gaber je diplomirani inženir gradbeništva, ki se že od zaposlitve v Kolektorju leta 2015 ukvarja s podporo gradbiščem 
z uvajanjem digitalizacije ter BIM procesov v gradbeno operativo. »V 22-letni delovni dobi sem bil projektant vodovodnih in 
kanalizacijskih sistemov, vodja priprave dela, inženir v požarnem laboratoriju, svetovalec župana za infrastrukturo in investicije. 
Iskanje rešitev z uporabo informacijske tehnologije na gradbiščih, v kombinaciji s povečanjem produktivnosti in s tem razbremenitve 
sodelavcev, me zelo zanima,« pravi Metod Gaber.
   »Projekt Drugi tir je zame velik izziv, saj je izjemno tehnično zahteven in hkrati največji projekt, pri katerem sodelujem. Je 
projekt, ki se je že v fazi projektiranja začel kot projekt BIM in se v tej smeri tudi nadaljuje. Prepričan sem, da bomo ob zaključku 
projekta soglasni, da nam je uvedba digitalizacije pomembno pomagala pri vodenju projekta in da bo v prihodnje tak način 
dela nekaj povsem običajnega.« ■



18  PORTRETI APRIL 2022 Drugitir  

Ime in priimek: Katarina Sirk
Delo, ki ga opravlja: članica geotehničnega tima
Podjetje: Yapı Merkezi

   Katarina Sirk je univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva. V podjetju Yapı Merkezi je zaposlena od junija 2021, dela na 
oddelku za geotehniko, s katero se ukvarja zadnjih sedem let. »Pred projektom Drugi tir sem na Fakulteti za gradbeništvo in 
geodezijo kot asistentka poučevala predmete s področja geotehnike. 
V podjetju Yapı Merkezi sem zadolžena za pripravo tehnoloških elaboratov. Gre za dokumente, v katerih izvajalec podrobno 
predstavi, kako bo izvedel dela na določenem objektu, katere materiale bo pri tem uporabil, kako bo zagotavljal kakovost svojega 
dela, kako bo varoval okolje …,« pravi in dodaja: »Tehnološki elaborat mora izvajalec pripraviti za prav vsak objekt oziroma za 
prav vsako delo, ki ga bo v sklopu izgradnje določenega objekta opravil. Vsak elaborat gre nato v roke nadzornih inženirjev, ki ga 
podrobno pregledajo in nanj podajo pripombe. Izvajalčeva naloga je, da tehnološki elaborat izdela kakovostno in pravočasno, 
saj lahko dela začne opravljati, šele ko ima v rokah potrjen elaborat.«
   »Eden izmed glavnih razlogov, da sem se odločila za to službo, je bil izziv. Želela sem namreč sodelovati pri največjem 
infrastrukturnem projektu v državi in se sočasno zaposliti v mednarodno uveljavljenem gradbenem podjetju. Odločitev je bila 
vsekakor prava, izzivov pa pri tem projektu nikoli ne zmanjka. Ker bo naše podjetje sodelovalo pri gradnji prav vseh predorov na 
trasi in še enega viadukta zraven, je priprava dokumentacije ves čas v polnem teku.« Delo zahteva sodelovanje z vsemi oddelki 
znotraj podjetja, s partnerji, s podizvajalci in dobavitelji ter z nadzornimi inženirji, zato poudarja: »Komunikacija in sodelovanje 
sta ključna. Ključno pa je tudi vsakodnevno sledenje dogodkom. In biti na tekočem v vsej poplavi informacij na tako velikem 
projektu, je zagotovo izziv, ki ga je vredno omeniti.« ■
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Izjemno pomembno je, da so 
mali obrtniki vključeni v projekt 
Drugi tir   

Člani upravnega odbora Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije (OZS) 
ste si pred kratkim ogledali gradnjo 
drugega tira. Kakšni so vaši vtisi po 
ogledu gradbišč?

Moram se zahvaliti Pavletu Hevki, 
generalnemu direktorju družbe 2TDK, da 
nas je povabil na ogled tako pomembnega 
projekta v naši državi. Nad videnim smo 
bili več kot navdušeni. Še zlasti so nas 
presenetile številke ter s kakšno hitrostjo 
in seveda tudi strokovnostjo se gradijo 
predori. S člani Upravnega odbora OZS 

smo si namreč ogledali tudi gradnjo 
predora Mlinarji. 

Kakovostna in moderna infrastruktu-
ra je eden od pogojev za razvoj države. 
Kako pomembna je za malo gospodarst-
vo? 

Tako za malo kot za veliko gospodarstvo 
je pomembno, da imamo sodobno, 
razvito infrastrukturo. Le z dobrimi 
povezavami smo lahko pri svojem delu 
konkurenčni. Treba pa je vedeti, da 
smo mali obrtniki pogosto podizvajalci 

velikim podjetjem, tako da je za vse nas 
pomembna kakovostna in dobro razvita 
infrastruktura.

Malo gospodarstvo predstavlja večji 
del slovenskega gospodarstva. Številni 
obrtniki so prisotni tudi na gradbiščih 
drugega tira. Kako in na kakšen način 
sodelujejo pri drugem tiru in tudi pri 
ostalih velikih infrastrukturnih pro-
jektih v državi? 

Za nas je izredno pomembno, da so 
tudi mali obrtniki vključeni v projekt 
Drugi tir, četudi kot podizvajalci. Velika 
slovenska gradbena podjetja so bila, žal, 
uničena. Upam pa, da bomo v bodoče tako 
velike investicijske projekte lahko gradili 
sami, torej z našimi slovenskimi podjetji.

Kako spodbuditi nadaljnji razvoj in 
odpreti nove priložnosti malemu gospo-
darstvu po izgradnji velikih infrastruk-
turnih projektov; tudi drugega tira, ko 
bo ta že obratoval? Je rešitev v obrtnih 
conah ob infrastrukturi?

Za podjetja je zelo pomembno, da 
ne prihaja do zamud in da so blago ali 
surovine dostavljeni v čim krajšem času. 
Rešitev je vsekakor v obrtnih conah, ki 
bi bile blizu pomembnih cest in železnic. 

Drugi tir bo spodbudil razvoj logistike. 
Se v Sloveniji dovolj zavedamo visoke 
dodane vrednosti logistične panoge, 
ki je glede na lego Slovenije ena od 
dejavnosti, ki jo lahko še dodatno 
razvijamo in dosežemo tudi višje plače?

Slovenija ima odlično geostrateško 
lego. Na našem ozemlju se križata dve 
pomembni evropski prometni poti, Balts-
ko-jadranski in Sredozemski koridor. 
Imamo tudi Luko Koper, ki je pomembna 
strateška točka. Vendar pa smo na lo-
gističnem področju storili premalo. Po-
tencial je namreč ogromen. Verjamem 
pa, da bomo z izgradnjo drugega tira in 
tretje razvojne osi to popravili. 

Zastopate tudi avtoprevoznike. 
Kakšno je stališče avtoprevoznikov 
do gradnje železniške infrastrukture, 
saj gre za na prvi pogled nasprotujoče 
si interese železniškega in cestnega 
tovornega prometa? 

V OZS zastopamo tudi prevoznike, ki 
so združeni v sekciji za promet pri OZS. 
Sekcija pozdravlja izgradnjo drugega tira, 
saj se bodo s tem razbremenile tudi ceste. 

BRANKO MEH
PREDSEDNIK OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE
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Trenutno je v Sloveniji vse več dela 
za gradbince, po drugi strani pa mladih 
ta poklic ne zanima dovolj, če sodimo 
po vpisu na fakultete. Primanjkuje 
tudi drugih poklicev, ki so vezani na 
gradbeništvo, npr. vozniki, varilci, 
krovci … Kako premagati to vrzel?

Na pomanjkanje kadrov v obrti in pod-
jetništvu v OZS opozarjamo že vrsto let. 
To je sistemski problem, potrebne so 
spremembe v šolski zakonodaji. Bolj bi 
morali spodbujati mlade, da se odločijo 
za tehnične poklice, s čimer bi dobili pre-
potreben kader v malem gospodarstvu.

OZS je pomembna stanovska orga-
nizacija, ki zastopa interese obrtnikov 
ter mikro, malih in srednjih podjetij. 
Vidite prihodnost in razvoj slovenskega 
gospodarstva v t. i. družinskih podjetjih 
in obrti?

Glede na to, da je 83 odstotkov 
podjetij družinskih, bi to moralo biti 
naša prioriteta. To so podjetja s trdnimi 

temelji in ocenjujem, da bodo ta podjetja 
gonilo razvoja tudi v prihodnje. V OZS 
smo pred leti ustanovili tudi center 
za družinsko podjetništvo, v sklopu 
katerega tem podjetjem pomagamo z 
nasveti, pri npr. prenosu podjetja na 
mlajše generacije itd. 

Koliko članov ima OZS in kakšen je 
trend pri članstvu? 

Smo največja reprezentativna zbornica 
gospodarstva v Sloveniji, imamo okrog  
25 tisoč članov in to kljub  prostovoljnemu 
članstvu. Vsako leto pridobimo okrog 
1500 novih članov, v letošnjem letu smo 
jih dobili že 200. Seveda pa nekateri naši 
člani tudi zaprejo podjetja ali se upoko-
jijo, zato imamo naraven odliv članst-
va. Toda število članov je bolj ali manj 
konstantno. 

In še za konec, žal ne moremo mimo 
perečih težav sedanjega časa. Trenutno 
smo soočeni tako z zdravstveno krizo 

zaradi covida kot z energetsko zaradi 
visokih cen energentov. Na kakšen način 
se s tema dvema perečima izzivoma 
sooča malo gospodarstvo in kako OZS 
pri tem lahko pomaga?

OZS je v času epidemije odigrala 
pomembno vlogo, saj je s svojimi 
predlogi in vplivom pomagala malim 
obrtnikom in podjetnikom, da so bili 
vključeni v protikoronske pakete pomoči. 
Številnim je zato uspelo obdržati svoja 
podjetja in tudi delovna mesta. Sedaj pa 
je po covidu prišla še energetska kriza. V 
OZS smo pozvali vlado, da mora v paket 
pomoči vključiti tudi mala podjetja, ne 
glede na število zaposlenih. Z novim 
predlogom zakona so tako zdaj v shemo 
70-milijonskega paketa pomoči vključeni 
tudi mali subjekti, ne zgolj energetsko 
intenzivna podjetja. OZS torej svojim 
članom pomaga zlasti na področju 
zastopanja in lahko rečem, da smo pri 
tem uspešni. ■   

Zmerni optimizem tudi              
v letu 2022   
Gradbeništvo je bilo v času epidemije covida-19 ena od redkih gospodarskih panog, ki je dokaj 
normalno izvajala svoje aktivnosti. Na ta način državi s svojimi multiplikativnimi blažilci pomaga 
premoščati gospodarsko krizo. Podjetja v gradbeništvu in industriji gradbenega materiala so si 
namreč zelo prizadevala za nemoteno izvajanje del na gradbiščih in to jim je uspelo skorajda v 
polnem obsegu, saj so z ustreznimi ukrepi, ki so jih sprejemala, dosegala zahtevano varnost pred 
okužbo vseh zaposlenih, ki so delovali na gradbiščih, in tudi drugih v neposredni bližini gradbišč. 

Podjetja z upoštevanjem vseh ukrepov 
in priporočil s svojimi prizadevanji za 
nemoteno izvajanje del na gradbiščih 
nadaljujejo tudi danes, zato med zapos-
lenimi v panogi do sedaj nismo zabeležili 
večjih zdravstvenih težav. Tudi kadrovske 
potrebe po delovni sili v gradbeništvu se 
zaradi pandemije niso zmanjšale, ravno 
nasprotno, narasle so in s pridobivanjem 
strokovnih kadrov imamo v panogi zelo 
velike težave.

Na Zbornici gradbeništva in industrije 
gradbenega materiala (ZGIGM) si 
maksimalno prizadevamo omejiti 
negativne učinke krize zaradi covida-19 
na poslovanje podjetij v gradbeništvu 
in industriji gradbenih materialov, ki 
bi se ob še dodatnih omejitvah prav 
gotovo pokazali tudi v ostalih segmentih 
gospodarstva, ki so podpora gradbincem. 
Tukaj mislimo predvsem na obrtnike ter 
mikro in manjša podjetja, ki se ukvarjajo 
s finalizacijo gradbenih in instalacijskih 
del v visokogradnji, proizvajalce in 
dobavitelje gradbenega materiala, 

gradbene mehanizacije in druge 
opreme, pa tudi številna projektantska 
in inženiring podjetja ter svetovalna 
podjetja s področja prava in ekonomije, 
ki so za normalno delovanje panoge 
bistvenega pomena. 

Razvite države EU so v prvem valu 
epidemije ravno zaradi ohranjanja 
multiplikativnih učinkov posameznih 
gospodarskih panog na ostale segmente 

gospodarstva izbruhe posameznih 
kriznih ciklusov dokaj odločno blažile 
z javnimi investicijami, predvsem 
v infrastrukturo, kar je poganjalo 
gradbeništvo, pa tudi v industrijo z 
veliko dodano vrednostjo in globalnimi 
trgi (avtomobilska industrija). Res pa 
je, da je v tem trenutku, ko se epidemija 
covida-19 počasi umirja, zelo nehvaležno 
napovedovati, v kakšnem obsegu bodo 

GREGOR FICKO
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države krizo premoščale z vlaganji v javno 
infrastrukturo, še posebej zaradi velikih 
stroškov v zdravstvenih sistemih, do 
katerih prihaja zaradi zdravstvene krize. 
Trenutno poleg reševanja vprašanj, ki so 
povezana z epidemijo covida-19, največje 
težave v gradbeništvu predstavljajo 
pregovorno nizka akumulacijska 
vrednost slovenskega gradbeništva, 
pomanjkanje ustrezne delovne sile, pa 
tudi bojazen, da bi se lahko gradnja 
nekaterih večjih, za državo pomembnih 
infrastrukturnih projektov v letu 2022 
ponovno zamaknila, čeprav zaenkrat 
temu ni tako. Če bi do tega prišlo, bi 
to podjetjem seveda povzročilo težave, 
predvsem pri servisiranju njihovih 
finančnih obveznosti in pri ohranjanju 
delovnih mest, tudi njihov investicijski 
cikel v opremo in tehnologijo bi se 
upočasnil.

Zmerni optimizem v gradbeni panogi 
ostaja tudi v letu 2022, temelji pa 
tako na načrtih države glede gradnje 
največjih infrastrukturnih projektov 
na področju cestnega in železniškega 
prometa kot delno tudi na gospodarskih 
kazalcih zadnjega polletja 2021. Pozna 
se vpliv nekaterih večjih prometnih 
infrastrukturnih projektov, ki so se 
začeli izvajati v letu 2020, eden od 
najpomembnejših je prav gotovo gradnja 
drugega tira železniške proge med Divačo 
in Koprom.

Za gradbeništvo kot izrazito sezonsko 
gospodarsko panogo je izredno 
pomembno, da se t. i. zlato investicijsko 
pravilo, ki je bilo na pobudo GZS s 
strani vlade sprejeto v letu 2017, izvaja 
kontinuirano, predvsem na področju 
gradnje prometne infrastrukture, 
očitno pa ga bo zaradi deficita nekaterih 
primerov socialne infrastrukture, kot 
so npr. domovi za starejše občane, 
potrebno uvesti še na kakšnem drugem 
področju, ki ga pokrivajo visoke gradnje. 
To je za normalni razvoj gradbene 
panoge, predvsem pa za načrtovanje 
in zagotavljanje potrebnih resursov, 
tako človeških kot tudi materialnih, 
izredno pomembno. V ZGIGM si bomo 
seveda še kako prizadevali, da se nikoli 

več ne ponovi leto 2010, ko je zaradi 
nespametnih potez vlade, ki je v času 
največje gospodarske krize v Sloveniji 
po 2. svetovni vojni – za razliko od 
ostalih članic EU – popolnoma zaustavila 
investicijski ciklus tako na področju 
nizkih kot visokih gradenj, kar je 
povzročilo strahovit padec gospodarske 
rasti: s 7 % v letu 2009 na -15 % v letu 
2010. Posledice tega v Sloveniji čutimo 
še danes. Propada velikega števila 
tehnološko najsodobneje opremljenih 
gradbenih podjetij, kar pa je še bolj 
tragično, izgube ogromnega tehničnega 
znanja, ki se je v teh podjetjih nabralo 
v več desetletjih njihovega delovanja, 
se ni več dalo preprečiti ob skorajda 
tragičnem dejstvu, da bi država ravno 
v teh kriznih letih morala poskrbeti za 
izgradnjo državne infrastrukture, ki bi 
jo njeni prebivalci najbolj potrebovali, 
kar se je najbolj izkazalo zdaj v času 
krize covida-19, ki je jasno pokazala, 
da nam ob še vedno ne dovolj razviti 
prometni infrastrukturi primanjkuje 
tako zdravstvenih kot tudi socialnih 

nastanitvenih kapacitet.
Gospodarstvo, ki je vezano na gradbeno 

dejavnost, seveda še vedno pričakuje, 
da bo država kot največji investitor v 
gradbeništvu v sodelovanju z njim 
pripravila strategijo razvoja dejavnosti 
gradbeništva do leta 2030, ki bo 
omogočila, da bomo vsi, ki delujemo v 
panogi, dobili jasno sliko o investicijah 
države, njihovi dinamiki, potrebnih 
kapacitetah v dejavnosti, vlaganjih v 
razvoj in delovna mesta, izobraževanje 
in usposabljanje ter razvoj tehnične 
regulative in standardov. Strategija 
bi podjetjem in socialnim partnerjem 
ter izobraževanju morala podati jasne 
usmeritve za postavitev njihovih ciljev 
in oblikovanje izvedbenih programov, 
zato bomo na ZGIGM vztrajali, da bodo v 
strategiji razvoja dejavnosti gradbeništva 
postavljeni jasni strateški cilji, kazalniki 
in napovedi rezultatov, tudi z vidika  
t.i. zelenega in pametnega gradbeništva.

Povečati bo treba tudi vpis v izo-
braževalne programe na področju 
gradbeništva, bodisi v srednješolske, 
visokošolske ali univerzitetne. Ta je 
v zadnjih desetih letih zaradi slabega 
slovesa panoge dobesedno usahnil in 
posledice, ki se kažejo predvsem v po-
manjkanju kakovostnega tehničnega in 
inženirskega kadra, so že vidne. Pro-
jektivna in gradbena podjetja le s težavo 
pridobivajo ustrezne tehnične in inže-
nirske kadre, ki bi jih lahko uporabila 
v gradbeni projektivi in operativi. Na 
vseh strokovnih nivojih bo treba poklic 
gradbenik narediti privlačnejši in atrak-
tivnejši, kot je sedaj, obenem pa ustvariti 
pogoje za štipendiranje nadarjenih di-
jakov in študentov, pripraviti ustrezne 
marketinške predstavitve gradbeništva, 
posodobiti učne programe, predvsem z 
uvedbo digitalnega gradbeništva, ki že 
trka na vrata. Dejstvo je, da gradbeništ-
vo živi že nekaj tisoč let, da je človeški 
civilizaciji dalo ogromno nepozabnih 
stvaritev, in tako bo tudi v prihodnje. 
Upam si trditi, da gre za večni poklic, ki 
ne bo nikoli izumrl. ■  
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Promet vlakov od Divače          
do Kopra bo varen   
Nova enotirna proga od Divače do Kopra predstavlja s prometnega vidika odprto progo med 
končnima postajama, brez možnosti križanj in prehitevanj. Da bi povečali prepustno zmogljivost 
proge, bo medpostajni odsek razdeljen na 11 blokovnih odsekov s prostornimi signali, ki omogočajo 
vožnjo zaporednega vlaka v isti smeri, še preden bo predvozeči vlak prispel na sosednjo postajo. 
Vlaki bodo v največji meri vozili v snopih, pri čemer velja pravilo, da hitrejšemu vlaku sledi 
počasnejši.

Signalnovarnostne naprave zagotavljajo 
varno odvijanje prometa. Naprave za 
daljinsko vodenje prometa pa omogočajo 
posluževanje signalnovarnostnih naprav 
z oddaljenega mesta in avtomatsko 
vodenje prometa vlakov na progi. Nadzor 
in posluževanje signalnovarnostnih 
naprav bo izvajal progovni prometnik 
iz obstoječega Centra vodenja prometa 
v Postojni. Tu bosta tudi delovni mesti 
za nadzor sistema napajanja vlečnih 
vozil z električno energijo in kontrolo 
varnostnih sistemov v predorih nove 
proge.

Nova proga in predori bodo imeli 
vso potrebno opremo za čim hitrejše 
zaznavanje in ustrezno ukrepanje v 
primeru izrednega dogodka. Predori bodo 
opremljeni z ustrezno ventilacijo glede 
na dolžino predora. V predorih bo na 
oddaljenosti do 500 metrov omogočen 
prehod na varno območje bodisi skozi 
prečnik v servisno cev bodisi v izhodno 
cev. Predori bodo imeli osvetljeno 
evakuacijsko pot z varnostno razsvetljavo 
in bodo opremljeni s hidrantnim 
omrežjem, sistemom videonadzora, 
sistemom klica v sili, požarnimi 
detektorji v tehničnih prostorih, sistemi 
radijskih zvez, rezervnim energijskim 
napajanjem, sistemi kontrole pristopa 
v objekte in drugo opremo. 

Na progi drugega tira bo dovoljena 
vožnja zgolj novejšim potniškim vlakom, 
ki imajo ustrezne požarne pregrade in 
zagotavljajo 15 minut požarne odpornosti 
ter so opremljeni s sistemom, ki prepreči 
zaustavitev potniškega vlaka v primeru 
požara na vlaku kljub uporabi potniške 
zavore v sili. Potniški vlaki morajo tako 
kljub požaru na vlaku voziti še vsaj 
15 minut in v tem času pripeljati na 
reševalno postajo, ki bo stala približno 
na sredini proge med predorom Beka 
in viaduktom Gabrovica, oziroma na 
reševalna območja pred portali predorov. 

Za intervencije in gašenje v železniških 
predorih se bodo uporabljala dvopotna 
gasilska vozila, ki po utirjenju na 
reševalnih območjih oziroma na 

reševalni postaji z vzvratno vožnjo 
zapeljejo v železniški predor. Prostori 
za vodenje intervencij se bodo nahajali 
v transformatorskih postajah na 
portalih predorov. V okviru projektne 
dokumentacije je bila izdelana tudi 
študija požarne varnosti in varnostni 
koncepti predorov. 

V nadaljevanju si poglejmo scenarij, če 
bi prišlo do požara na potniškem vlaku v 
predoru Lokev (T1), ki je skupaj s pokri-
tim viaduktom Glinščica in predorom 
Beka (T2) dolg skoraj 13 kilometrov. Pri 
požaru na vlaku mora strojevodja narediti 
vse, da vlak pripelje iz predora. Če to ni 
mogoče, na primer zaradi iztirjenja, in 
vlak s požarom obstane v predoru, si 
sledijo naslednji dogodki:

• Potniški vlak je opremljen s sistemom 
javljanja požara. Ob pričetku požara 
strojevodja javi alarm v nadzorni center. 
Sprevodnik poskrbi za evakuacijo pot-
nikov iz ogroženega dela vlaka v druge 
dele vlaka.

• Nadzorni center alarmira reševalne 
službe. 

• Nadzorni center preko progovnega 
prometnika poskrbi za zaustavitev vla-
kov, ki vozijo za tem vlakom, nato sledi 
izklop voznega omrežja na odseku, kjer 
je vlak obstal.

DAMJAN MLAKAR
MARKO ŽITNIK

• Nadzorni center tudi vklopi varnostno 
razsvetljavo v predoru in servisni cevi, 
vklopi prezračevanje v glavni predorski 
cevi in sistem videonadzora.

• Potniki se evakuirajo iz nepoškodo-
vanih vagonov oziroma dela potniške 
garniture. Po osvetljeni evakuacijski poti 
nadaljujejo v smeri najbližjega prečnika 
ter skozi vrata prečnikov nadaljujejo v 
servisno cev, ki zanje predstavlja varno 
mesto.

• Reševalne službe iz smeri Kopra imajo 
na voljo dostop do predora Lokev bodisi 
z vožnjo po servisni cevi predora Beka, 
preko viadukta Glinščica in po servisni 
cevi predora Lokev do dotičnega prečni-
ka bodisi se dvopotno gasilsko vozilo 
utiri pred portalom predora Beka in 
nadaljuje z vzvratno vožnjo po tirih v 
predor. 

• Reševalne službe iz smeri Divače ima-
jo na voljo dostop do predora Lokev z 
vožnjo po servisni cevi predora Lokev do 
dotičnega prečnika oziroma se dvopot-
no gasilsko vozilo utiri pred portalom 
predora Lokev in nadaljuje z vzvratno 
vožnjo po tirih v predor.

• Reševalne službe najprej pomagajo 
pri reševanju potnikov, ki se jim mor-
da ni uspelo evakuirati, šele potem v 
nadaljevanju sledi gašenje vlaka. Pred 
pričetkom gašenja je treba preveriti 
ozemljenost voznega omrežja.

Družba 2TDK bo tudi nabavila 
dvopotno gasilsko vozilo, organizirala 
bo celovito vajo vseh reševalnih služb 
pred pričetkom uporabe proge, izdelala 
bo ocene ogroženosti ter načrte zaščite 
in reševanja za predore na progi; vse 
s ciljem, da smo pripravljeni tudi na 
scenarije, za katere upamo, da jih ne 
bomo doživeli.

Predstavljeni koncept je predviden 
za enotirno progo. Vemo pa, da že 
tečejo postopki, da bo med Divačo in 
Koprom v končni izvedbi to dvotirna 
proga. Družba 2TDK bo svoje aktivnosti 
pravočasno uskladila z novimi potrebami 
in zahtevami, ki jih bo narekovala 
dvotirnost. ■  

Nova proga in predori bodo 
imeli vso potrebno opremo 
za čim hitrejše zaznavanje 
in ustrezno ukrepanje v 
primeru izrednega dogodka. 
Predori bodo opremljeni z 
ustrezno ventilacijo glede na 
dolžino predora. V predorih 
bo na oddaljenosti do 500 
metrov omogočen prehod 
na varno območje bodisi 
skozi prečnik v servisno cev 
bodisi v izhodno cev.
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Trajnost in dolga življenjska 
doba drugega tira    
Gradnja drugega tira poteka v celoti na osnovi koncepta trajnosti, ki temelji na ekonomskem, 
družbenem in okoljskem razvoju. »Going underground« je slogan prihodnosti gradbeništva 
pri gradnji cestne in železniške infrastrukture. Trasa drugega tira je skoraj v celoti predorska. 
Pri gradnji predorov in viaduktov se uporablja najsodobnejša tehnologija in visokokakovostni 
materiali. Zelo velika pozornost je namenjena uporabi lokalnih materialov, ki so pred vgradnjo 
temeljito preverjeni, da izpolnjujejo vse zahteve glede kakovosti in namena uporabe. Prav 
tako morajo vsi vgrajeni materiali imeti ustrezna dokazila, da izpolnjujejo zahteve produktnih 
standardov in tehničnih specifikacij. 

Gradnja predorov se izvaja z 
uveljavljeno metodo NATM (Nova 
avstrijska metoda za gradnjo predorov), 
kjer z uporabo sider, brizganega betona 
in drugih podpornih ukrepov površino 
izkopa hitro stabiliziramo, tako da 
ojačana stena, t. i. zunanji obod, postane 
stabilna vpeta konstrukcija, ki zagotavlja 
ravnotežje s pritiski kamnitih mas in 
zemljine. Deformacija te konstrukcije se 
meri kot funkcija časa, dokler ni doseženo 
ravnotežje. Na ta način je zagotovljena 
kontrola deformacij in onemogočen 
pojav razpok, ki lahko ključno vplivajo 
na trajnost in varnost predora. Gradnja 
portalov, vse faze izgradnje posameznega 
predora od izdelave kalote (zgornjega 
dela predora), preko stopnice (talnega 
dela predora), do izdelave hidroizolacije 
in primarne podgradnje se izvajajo ob 
rednem spremljanju notranje kontrole 
kakovosti s strani izvajalca gradbenih 
del, pod strogo kontrolo nadzornega 
inženirja ter ob neodvisnem preverjanju 
kakovosti vgrajenih materialov in 
izvedbe del s strani zunanje kontrole 
kakovosti. Kakovost in ustreznost 
vseh podpornih elementov (radialna in 
čelna sidra, jekleni loki, jeklene mreže 
in palična armatura …) in brizganega 
betona (BB – navadni brizgani beton, 
MABB – mikroarmirani brizgani beton s 
polimernimi vlakni) se pred vgradnjo še 
dodatno preverjata v okviru gradbiščnih 
preskusov in preskusov ustreznosti, ki 
jih mora izvajalec gradbenih del izvesti 
pod budnimi očmi nadzornega inženirja 
in zunanje kontrole. Vrtanje vrtin za 
sidra in cevi cevnega ščita poteka z 
najmodernejšimi vrtalnimi garniturami, 
ki omogočajo izdelavo natančnih, 
stabilnih vrtin, ki so prilagojene 
dimenzijam sider in cevi, ne da bi pri 
vrtanju prišlo do razrahljanja okoliške 
zemljine. Za trajno utrditev sider in cevi 
v vrtinah se uporablja visokokakovostna 
injektirna cementna masa, ki zagotavlja 
dolgotrajno nosilnost sider. Tudi gradnja 
viaduktov in ostalih objektov na trasi 
poteka v okviru sistema sprotnega 

zagotavljanja kakovosti gradnje. 
Pri vgradnji materialov se upošteva vse 

morebitne škodljive vplive, ki bi lahko 
povzročili pospešen propad materialov 
in tako skrajšali življenjsko in uporabno 
dobo objektov na trasi drugega tira. Z 
izvedbo ustreznih preventivnih ukrepov 
in izdelavo kakovostne hidroizolacije 
tako v predorih kakor tudi na drugih 
betonskih konstrukcijah je onemogočen 
vdor vode v notranjost betonske matrike. 
S tem ustavimo vdor škodljivih snovi, 
raztopljenih v vodi (kloridni ioni, sulfatni 
ioni itd.) v notranjost armiranobetonskih 
konstrukcij ter preprečimo korozijo in 
resne poškodbe betonske matrice, jeklene 
armature in ostalih kovinskih nosilnih 
elementov.

Za pripravo betonov se uporablja 
najkakovostnejše cemente, ki izpolnjujejo 
vse zahteve standardov za proizvodnjo in 
uporabo na projektu. Življenjska doba 
vgrajenih gradbenih materialov na osnovi 
cementa je odvisna od okoliških vplivov na 
kemijske reakcije, povezane s hidratacijo 
cementnih mineralov, ki vodijo do 
nastanka trdne cementne matrike (t.i. 
cementni kamen), ki določa trdnost 
in nosilnost betonskih konstrukcij. 
Reakcije hidratacije se zgodijo takoj ob 
zamešanju vode v cement in potekajo celo 

življenjsko dobo betonske konstrukcije. 
Z uporabo sulfatno odpornega cementa 
za pripravo betonov in injektirnih mas, 
ki se vgrajujejo na mestih, kjer se lahko 
pojavi večja prisotnost sulfatnih ionov, 
preprečimo pojav sulfatne korozije 
in tako podaljšamo življenjsko dobo 
objektov. 

Pri uporabi lokalnih materialov (npr. 
reciklirani agregat, ki nastaja pri izkopu) 
za izdelavo betona je zelo pomembno, da 
poznamo njihove omejitve in se zaveda-
mo posledic različnih reakcij, ki potekajo 
na nivoju mikrostrukture. Gradnja poteka 
pod skrbnim nadzorom ter z neprestanim 
izvajanjem ukrepov za omejevanje emisij 
in negativnih vplivov na okolje. Celotna 
trasa drugega tira z vsemi pripadajočimi 
objekti je umeščena v prostor tako, da so 
zagotovljeni minimalni posegi v naravo.     
   Pravilna izbira osnovnih materialov 
ob strogi kontroli kakovosti, nadgraje-
na z optimalno tehnologijo priprave, in 
nenehna skrb za detajle pri vgradnji so 
zagotovilo za trajnost in dolgo življenjs-
ko dobo drugega tira, ki bo po izgradnji 
in priključitvi na obstoječe železniško 
omrežje služil svojemu namenu še vrsto 
desetletij ter omogočal razvoj in blaginjo 
številnim generacijam. ■  

DR. FRANC ŠVEGL
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Železniški predori, ki se gradijo 
v naši soseščini   
Slovenija po vlaganjih v železniške novogradnje niti približno ni izjema. Železnice so prihodnost, bi 
lahko rekli ob pregledu vlaganja v sosednjih državah. 

Razlog za to je na dlani – promet povz-
roča četrtino emisij toplogrednih plinov 
v Evropski uniji, cilj pa je do leta 2050 
zmanjšati njegove emisije za 90%. Za 
dosego cilja je treba preusmeriti znaten 
del, 75 % notranjega tovornega prometa, 
ki trenutno poteka po cestah, na železnice 
in celinske plovne poti. Železniški pro-
met je namreč edini način prevoza, pri 
katerem so se emisije CO2 od leta 1990 
skoraj stalno zmanjševale, hkrati pa se 
je obseg prometa povečeval. 

Investicije v železnice, kot tudi skoraj 
vse, kar investicijam sledi, so gonilo raz-
voja. Logistika je panoga z visoko doda-
no vrednostjo, obenem se ob sodobni 
infrastrukturi z razvojem industrijskih 
con odpira možnost dodelavnih poslov. Z 
višjo dodano vrednostjo je možno zapos-
lenim izplačevati višje plače. 

Tega se posebej zavedajo v Zahodni, 
vse bolj pa tudi v Vzhodni Evropi. Nemci 
bodo v posodobitev železnic do konca 
desetletja vložili skoraj 100 milijard 
evrov, Avstrijci trenutno samo v projekte 
železniških novogradenj vlagajo približno 
15 milijard evrov, velika so tudi vlaganja 
v Franciji, Švici, Italiji, na Hrvaškem, 

Bazni predor Gotthard  
(Švica, 1999-2016)

Cena: 10,7 mrd EUR

Bazni predor Semmering  
(Avstrija, 2012-2028)

Predvidena cena: 3,3 mrd EUR

Bazni predor Ceneri  
(Švica, 2006-2020)

Cena: 2 mrd EUR

Potopljeni predor pod Femernom  
(Danska / Nemčija, 2020-2029)

Predvidena cena: 5,5 mrd EUR

Bazni predor Brenner  
(Italija / Avstrija, 2008-2032)

Predvidena cena:  8,6 mrd EUR

MARTIN TOMAŽIN

57 KM

55 KM

27,3 KM

22,6 KM

18 KM

Najdaljši predori v Evropi

Madžarskem, v Srbiji in drugod. Sploh 
v alpskem svetu je večina novogradenj 
povezanih z globalnim trendom »going 
underground«, kar pomeni usmerjenost 
v predorsko gradnjo, čemur sledi tudi 
drugi tir s sedmimi predori, ki so skupaj 
dolgi 20 kilometrov na 27,1-kilometrski 
progi od Divače do Kopra. Tovrstne 
investicije, ki so praviloma pogojene s 
konfiguracijo terena, sicer trajajo dlje 
in so dražje, a se vložek v življenjski 
dobi železnic povrne z nižjimi stroški 
vzdrževanja. 

Med najdaljšimi železniškimi predori 
v Evropi sta dva že zgrajena, drugi se še 
gradijo. ■    
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Notranja revizija   
Danes v strokovni literaturi in praksi razvitih poslovnih okolij velja, da v organizacijah, kjer 
se izvaja notranja revizija, njena dobra razvitost kaže tudi na višje doseženo stopnjo zrelosti 
organizacijskega obnašanja. Glede na obseg in kompleksnost projekta Drugi tir ima družba 
2TDK že od ustanovitve dalje v skladu z Aktom o ustanovitvi predvideno in tudi vzpostavljeno 
enoto službe notranje revizije – čeprav k temu zakonsko ali kako drugače ni bila zavezana –, 
ki je v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), etičnim kodeksom in korporativnim 
upravljanjem. Zato je prav, da se v tem besedilu na kratko predstavi in približa njen namen 
oziroma vlogo v procesu upravljanja. 

Verjetno ste se v okviru svoje dose-
danje karierne poti že srečali z revizor-
jem, bodisi zunanjim bodisi notranjim. 
Posledično ste seveda zaradi tega morali 
opraviti določena dodatna dela oziroma 
pripraviti določene podatke, predložiti 
določena dokazila, dati intervju ali pri-
pravljati posebna poročila. Ob tem so se 
vam skoraj zagotovo pojavila vprašanja, 
kdo so revizorji in zakaj je to sploh po-
trebno. Velikokrat je predvsem nejasna 
tudi ločnica, kaj je zunanji in kaj notranji 
revizor. 

Zunanja revizija
Poenostavljeno povedano se zunanji 

revizor v pretežni meri opredeljuje 
do računovodskih izkazov, zanima ga 
nek presek, stanje in se opredeljuje 
predvsem do tega, ali računovodski 
izkazi družbe na izbrani dan prikazujejo 
resnično in pošteno sliko poslovanja. 
Kdo so zavezanci za zunanjo revizijo, 
je določeno v ZGD-1. Kasneje so 
uporabniki rezultatov revizorjevega dela 
različni notranji in zunanji deležniki, od 
lastnikov, potencialnih novih vlagateljev, 

bank, dobaviteljev do kupcev, davčne 
uprave ..., ki jim revidirani računovodski 
izkazi predstavljajo neodvisno zagotovilo 
o pravilnosti prikazanih informacij 
v računovodskih izkazih, na podlagi 
katerih sprejemajo svoje odločitve.

Notranja revizija 
Vloga notranjega revizorja je kljub 

nekaj stičnim točkam z vlogo zunanjega 
revizorja precej drugačna. Notranjo 
revizijo zanimajo predvsem procesi, 
sistemske ureditve in ne toliko presečne 
številke. Namen notranje revizije ni v 
dajanju mnenj v zvezi z računovodskimi 
izkazi (lahko se jih seveda tudi pregleda 
in da zagotovilo), ampak je v osnovi 
predvsem krepitev in varovanje vrednosti 
organizacije, in sicer s spodbujanjem 
izboljšav ter načina ravnanja 
organizacije, ki zagotavlja dolgoročno 
vzdrževanje uspeha in krepitve oziroma 
ohranjanja njene vrednosti (odvisno od 
poslanstva organizacije). Dodeljene 
so ji lahko tudi druge posebne naloge. 
Skozi svoje aktivnosti notranja revizija 
nudi podporo tako revizijski komisiji 
nadzornega sveta kot poslovodstvu 
družbe. Kot neodvisna in objektivna 
funkcija zagotavljanja (»assurance«) 
in svetovanja (»advisory«) je na 

sistematičen način zasnovana, da daje 
dodano vrednost skozi revizijo sistema 
notranjih kontrol, upravljanja s tveganji 
in korporativnega upravljanja, ki so 
vzpostavljeni v organizaciji. 

Zaradi naraščajoče ekonomske kom-
pleksnosti, hitrega tehnološkega na-
predka ter širitve zahtev regulatorjev 
je notranja revizija postala eden izmed 
osrednjih stebrov dobrega korporativnega 
upravljanja, njen razvoj pa je v zadnjih 
letih dosegel velik napredek.

Notranja revizija v družbi 2TDK
Treba je poudariti, da ima vsaka 

organizacija svoj specifičen način 
dodajanja vrednosti oziroma ohranjanja 
vrednosti. V projektni družbi 2TDK kot 
investitorju pri izgradnji infrastrukture 
za zdaj ne gre toliko za dodajanje 
vrednosti, ampak levji delež predstavlja 
predvsem minimiziranje nepotrebnih 
izgub oziroma učinkovitejša izraba 
zbranih finančnih virov. S tem je 
povezano predvsem spremljanje 
vzpostavljenih notranjih kontrol 
(in tveganj) ter ocenjevanje njihove 
zadostnosti in učinkovitosti, kar je ena 
ključnih nalog. Na tak način uresničuje 
svoj temeljni cilj trajnega vzpostavljanja 
načela odličnosti poslovanja. ■  

BOJAN VILFAN
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Investicijski supernadzor
na drugem tiru
Da bi pri gradnji drugega tira Divača–Koper obvladovali in zmanjševali tveganja pri izvedbi 
projekta, je bil uveden investicijski supernadzor, ki ga izvaja Mind inženiring. Cilj stalnega, 
neodvisnega in nepristranskega nadzora ter verifikacija izvedbe celotnega projekta je zagotovilo, 
da se vsa dela in druge spremljajoče storitve izvajajo skladno s podpisanimi pogodbami, v 
predvidenem finančnem in terminskem obsegu, zastavljenih rokih in zahtevani kakovosti del.

Vloga in potreba po uvedbi 
investicijskega supernadzora sta 
bili posebej poudarjeni v Študiji za 
preučitev obvladovanja tveganj zlorab 
in investicijskih odklonov (Ernst&Young, 
2018). Ta študija eksplicitno poudarja 
nujnost principa t. i. »štirih oči« zaradi 
izjemne velikosti investicije in predlaga, 
da vlogo inženirja, kot ga določa FIDIC, 
opravita dva glavna inženirja; eden, ki 
opravlja gradbeni nadzor, drugi pa je 
dejansko v vlogi svetovalca naročniku 
(neodvisna zunanja kontrola oz. 
investicijski supernadzor). S takšno 
organizacijo – inženir in investicijski 
supernadzor – se zadosti zahtevi po 
principu »štirih oči«. Hkrati pa so 
tudi komercialne banke in mednarodne 
finančne institucije zahtevale neodvisno 
zunanjo kontrolo. 

Vse dejavnosti v okviru nalog super-
nadzora izvajajo visoko usposobljeni in 
izkušeni strokovnjaki iz mednarodnega 
okolja. Vodja projekta in njegov pomočnik 
usklajujeta delo ostalih strokovnjakov, ki 
so angažirani za izvajanje dejavnosti na 
posameznem področju – gradbena dela, 
predori, strojne inštalacije, elektro in-
štalacije, SVTK naprave, zgornji ustroj, 
finance in pravna podpora. Spremljata 
tudi izvajanje vseh dejavnosti na projek-
tu, preverjata kakovost dobav in rezul-
tatov ter s pomočjo ostalih članov tima 
supernadzora zagotavljata proaktivno 
tehnično pomoč v primeru logističnih, 
organizacijskih ali izvedbenih težav. Na 
strani supernadzora je imenovan tudi ad-
ministrator projekta, ki skrbi za ažurno 
komunikacijo med timom supernadzora, 
z naročnikom in ostalimi deležniki na 
projektu. 

Med investicijskim supernadzorom 
se spremlja gradnjo in sproti obvešča 
naročnika o poteku gradbenih del 
in spremljajočih storitvah ter takoj 
pisno opozori naročnika o morebitni 
problematiki izvajanja del in storitev ali o 
ugotovljenih pomanjkljivostih. Preverjajo 
se tudi napredovanja del na objektu 
in njegova usklajenost s terminskimi 
in finančnimi plani, izvaja se okvirni 
pregled vsakokratne gradbene situacije 

glede usklajenosti z dejanskim stanjem in 
pregled prilog ter zahtevkov izvajalca. Ob 
tem se še daje neodvisno mnenje v obliki 
poročil in prikazuje možne tehnične, 
strokovne in finančne optimizacije ter 
pripravlja s tem povezana priporočila in 
ukrepe. Redno se sodeluje s strokovnim 
nadzorom in drugimi izvajalci storitev.

Za uspešno izvajanje nalog ter pred-
vsem za ažuren prenos informacij se red-
no izvajajo koordinacije na nivoju tima 
supernadzora, koordinacije z naročni-
kom, z nadzornim inženirjem … 

Kot izvajalec investicijskega super-
nadzora pri gradnji drugega tira se 
zavedamo, da je za popolno in uspeš-
no doseganje ciljev potrebna neovira-
na komunikacija in usklajevanje vseh 
udeležencev, ki sodelujejo pri izvajan-
ju projekta. Z vsemi vpletenimi želimo 
ustvariti učinkovito projektno okolje, ki 
temelji na partnerstvu, preglednosti in 
zaupanju, v skladu z njihovimi vlogami 
in pričakovanim prispevkom k izvajanju 
projekta. ■  

MITJA KOSEC
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Širjenje koprskega pristanišča   
Kjer se Jadransko morje najgloblje zajeda v evropsko celino, je nastalo edino slovensko pristanišče, 
ki se razvija že dolgih 65 let. Ima izjemen strateški položaj in predstavlja slovenska vrata v svet. 
Začetki gradnje Luke Koper na severni obali Kopra segajo v leto 1957, kasneje se je pristanišče širilo 
v prostor morja, v zadnjih letih pa pridobiva nove površine tako v morju kot v zaledju pristanišča. 

Gradnja Luke Koper, še bolj pa širjenje 
koprskega pristanišča v morje sta bila za 
gradbeništvo velik izziv. Največji je bilo 
brez dvoma prav morje, natančneje iz-
razito mehki morski sedimenti. Gradnja 
je bila zahtevna, predvsem zaradi močne 
obremenitve tal, po katerih praviloma 
vozijo težka tovorna vozila, razkladalni 
stroji, različna dvigala in teče železni-
ca. Ker tla dodatno obremenjuje še to-
vor z ladij, ki ga v Luki Koper hranijo 
v različnih skladiščih, je bilo izjemno 
pomembno zagotoviti zadostno stabil-
nost in nosilnost terena. 

Gradnja pomolov in oblikovanje 
kaset

Začetek gradnje pristanišča ima 
dolgo brado, leta 1957 so zgradili 
prvih 135 metrov operativne obale 
(urejene za privezovanje ladij). Da so 
sploh lahko zgradili pomol, so morali 
postopno dvigovati morsko dno na koto 
dveh oziroma treh metrov, in sicer s 
potiskanjem in nasipavanjem materiala 
na dno morja. Še pred tem so vzdolž 
obale s kamenjem utrdili nasip, ki je 
bil z zunanje, morske strani zaščiten 
z velikimi skalami, predvsem zaradi 
valovanja. Na notranji strani je bil 
nasip obložen z geotekstilom, to pa je 
pomenilo oblikovanje tako imenovane 
kasete. Vanjo so nasipali mehek material, 
ki se je sčasoma sesedal, medtem ko je 
voda izhlapevala in odtekala. Kljub tem 
posegom so bila tla še naprej precej 

mehka, zato je bilo potrebnih več let, 
da se je blato posušilo in posedlo. Danes 
lahko tak način posedanja s posebnim 
postopkom vtiskanja vertikalnih 
drenaž dodatno pospešijo. Na vrhnjo 
plast površin (kaset) se v približno 
metru debeline nasuje kamen različnih 
granulacij, z utrjevanjem teh pa se 
oblikuje površino, na katero se nato 
položi še asfalt. 

Material za gradnjo prvega in drugega 
pomola so pridobivali s poglabljanjem 
morja. Za to so uporabljali sesalni bager 
– plovilo, ki ima posebno roko, s katero 
koplje in meša material z vodo, nato pa 
ga prenaša po ceveh ter odlaga na določe-
no mesto. Luka Koper na podoben način 
površine pridobiva še danes. 

Nekoč nasipavali, zdaj vibrirajo 
pilote 

Z razvojem Luke Koper tudi potreba po 
skladiščnih površinah raste, zato je po-
daljšanje prvega pomola ena najpomem-
bnejših investicij v zadnjih desetih letih. 
Ko bo skoraj 46 milijonov evrov vredna 
investicija zaključena, bo to pomenilo 
povečanje zmogljivosti kontejnerskega 
terminala na 1,3 milijona kontejnerskih 
enot (TEU), z izboljšavami procesov dela 
na kar 1,5 milijona. 

Kako pa so v Luki Koper sploh 
podaljševali prvi pomol? Projekt je 
razdeljen na več faz. Že leta 2009 je bil 
prvi pomol prvič podaljšan za 150 metrov, 
lansko leto so južni del obale podaljšali 
še za 98,50 metra. Danes je prvi pomol 
dolg 694,50 metra. Če je gradnja pomola 
v preteklosti potekala z nasipavanjem, 
zdaj podaljšanje pomola poteka po 

drugačni, predvsem hitrejši metodi. Gre 
za jeklene pilote, ki jih vibrirajo v morsko 
dno. Konkretno, za podaljšanje prvega 
pomola so vgradili skupno 770 jeklenih 
pilotov različnih dimenzij. Vgrajeni so 
od 50 do 64 metrov globoko, globina je 
odvisna od mikrolokacije morskega dna. 
Z vibriranjem pilotov je bil tudi hrup, 
ki bi lahko motil okoliške prebivalce, 
precej zmanjšan. Pilote namreč zabijajo 
le na koncu, ko se dotaknejo trše flišne 
kamnine. Vsak pilot dobi še svojo 
betonsko konstrukcijsko kapo, na kateri 
stojijo drugi gradbeni elementi skladišča 
in obale. 

Nov kamionski terminal in fliš s 
trase drugega tira

Pridobivanje novih površin poteka 
tudi v zaledju koprskega pristanišča. Na 
Serminu, na približno 52.000 kvadratnih 
metrih, Luka Koper ureja nov zunanji 
kamionski terminal. Pri poglabljanju 
vplovne poti v prvi bazen so tudi na tem 
območju odlagali morsko blato z uporabo 
sistema kaset. Zdaj, v predfazi ureditve, 
izvajalci s pomočjo posebne tehnike 
najprej vtisnejo vertikalne drenaže za 
pospeševanje konsolidacije terena. Gre za 
proces vtiskanja približno 10 centimetrov 
širokih trakov 10 metrov globoko v teren, 
ki omogočajo, da voda prodira iz globin, 
s tem pa se teren poseda, zgošča in 
utrjuje. Na to pa že nasipavajo približno 
meter debelo plast flišnega materiala, ki 
nastaja pri vrtanju predora Škofije (T8) 
na spodnjem delu trase. Predobremenilni 
nasip, ki bo moral odležati še približno 
šest mesecev, je ključen za zagotovitev 
potrebne nosilnosti terena. ■   

ARMIN SEJARIĆ
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Gradnja novega križišča in 
priključka ceste proti Plavjam 
na Škofijah   
V prvih dneh februarja so se začela dela pri prestavitvi križišča in gradnji priključka za Plavje na 
Spodnjih Škofijah. S to novogradnjo bo bistveno izboljšana prometna varnost pri vključevanju 
vozil iz smeri Plavij na državno cesto med Koprom in Trstom, saj bo novo križišče omogočalo večjo 
preglednost za voznike in druge udeležence v prometu. 

Dela bodo opravljena v sklopu gradnje 
drugega tira železniške proge Divača–
Koper. Dosedanja cesta se je namreč na 
državno cesto med Koprom in Trstom 
navezovala v križišču pod ostrim kotom 
in zaradi slabe preglednosti predstavljala 
precejšnje tveganje med gradnjo predora 
Škofije, ko bodo cesto uporabljali za 
dovoz in odvoz materiala na gradbišče. 
Nova prometna ureditev bo trajna 
in bo krajanom Plavij, Škofij in vsem 
obiskovalcem zagotovila boljšo prometno 

varnost tudi po končani gradnji drugega 
tira na tem območju.

V prvi fazi gradnje priključka in 
križišča izvajalci gradijo nasip v dolžini 
160 metrov, prestavili bodo ekološki otok, 
zgradili bodo parkirišče v makadams-
ki izvedbi, v delu trase tudi pločnik za 
pešce in prestavili napeljave (vodovod, 
javna razsvetljava, kanalizacija, elektri-
ka). V drugi fazi se bo izvedla dokončna 
ureditev z asfaltiranjem. Vsa dela se bodo 
zaključila predvidoma do konca aprila, 
pred glavno turistično sezono. ■  

Gradnja predora v Dekanih tik 
pod državno cesto    
V Dekanih se je septembra 2021 začela gradnja predora Škofije (T8). Predor, ki je dolg 3,8 kilometra, 
se gradi kot dvocevni predor, z glavno in servisno cevjo. V začetnem delu obe cevi predora potekata 
pod državno cesto mimo Dekanov, nadkritje nad temenom predora je pičlih sedem metrov. 

Sprva je bila za gradnjo predorskih cevi 
predvidena začasna ojačitev cestišča na 
državni cesti, a se s tem niso strinjali 
nekateri domačini, saj bi bil za kratek 
čas ob ojačitvi cestišča moten dostop in-
terventnih vozil do njihovih hiš. Zato je 
naročnik, družba 2TDK, skupaj s projek-
tantom poiskal drugačno rešitev. V delu 
cevi, ki potekata pod državno cesto, so 
med gradnjo vgradili ojačitev – cevni ščit, 
ki je zagotavljal zadostno varnost, da se 
državna cesta ne bi posedla. Morebitne 
premike so izvajalci ves čas spremljali z 
meritvami s pomočjo ob cesti nameščenih 
merskih točk, med gradnjo je bila nad 
predorskima cevema tudi omejena hi-
trost.

Tudi v nadaljevanju izgradnje predora, 
ko sta predorski cevi že prešli območje 
državne ceste, izvajalec zaradi bližine 
objektov še ni začel z miniranjem. Pre-
dorski cevi bosta v nadaljevanju potekali 
še pod avtocestnim predorom Dekani, 
višinska razlika med avtocestnim pre-
dorom Dekani in temenom železniškega 
predora Škofije je 40 metrov. Šele ko bo 
gradnja predora Škofije mimo avtocest-
nega predora, bo izvajalec lahko začel z 
miniranjem, s tem pa bo gradnja potekala 
bistveno hitreje. 

Kot zanimivost naj omenimo še, da je 
bilo poimenovanje avtocestnega predora 
po Dekanih glavni razlog za poimeno-
vanje železniškega predora po Škofijah. 
Tako ne bo prihajalo do zmede. ■  

MARTIN TOMAŽIN



29S POTIAPRIL 2022Drugitir  

Muzej slovenskih filmskih     
igralcev    
Na začetku romana Izidorja Cankarja S poti, od katerega smo si sposodili naslov rubrike, pisatelj 
in njegov prijatelj Fritz potujeta z vlakom iz Ljubljane proti Trstu. Predstavljajte si, da čez nekaj let 
potujete z vlakom od Divače do Kopra po drugem tiru. Tako kot je mimo glavnih junakov romana 
na njuni poti, bo tudi mimo vas (v manj kot 20 minutah) zbrzela blaga kraška pokrajina, ki bo 
prešla v rodovitno istrsko pokrajino vse do morja. Peljali se boste mimo krajev in ljudi, naravnih 
in kulturnih znamenitosti, prenočišč in gostiln, dogodkov in dogajanja ... Nekatere izmed njih vam 
bomo predstavili v tej in naslednjih številkah revije.

V Divači lahko obiščete Muzej 
slovenskih filmskih igralcev. Nahaja se 
v prenovljeni Škrateljnovi domačiji, ki je 
tudi izjemen primerek kraške arhitekture. 
V pritličju hiše je osrednji informacijski 
prostor, v prvem nadstropju pa domuje 
stalna razstava, posvečena veliki 
filmski zvezdi nemega filma, Iti Rini. 
V nekdanjem hlevu je na ogled osrednja 
stalna razstava, posvečena slovenskim 
filmskim igralkam in igralcem. Hram s 
skednjem je preurejen v večnamensko 
dvorano, medtem ko je borjač z letnim 
kinom dnevna soba muzeja.

Ob 90. letnici rojstva Ite Rine, leta 
1997, se je Občina Divača v sodelovanju 
z Zavodom za varstvo kulturne dediščine 
Nova Gorica lotila obnove stanovanjske 
hiše domačije. Slovenska kinoteka je v 
prvem nadstropju uredila stalno razstavo, 
posvečeno prvi slovenski filmski zvezdi, 
Iti Rini. Takrat se je prvemu direktorju 
Slovenske kinoteke Silvanu Furlanu 

porodila ideja o Muzeju slovenskih 
filmskih igralcev, ki je bil julija 2011 
svečano odprt. V stalni postavitvi muzeja 
so predstavljene domače filmske igralke 
in igralci, ki so se zapisali v zgodovino 
slovenskega filma. Predstavljen je 
tudi proces nastajanja filmskih vlog. 
Razstava je bogata tako z videogradivom 
kot z življenjepisi, filmografijami, 
fotografijami igralk in igralcev. 

Predvsem v poletnih mesecih je tu 
veliko dogodkov. V letnem kinu so na 
ogled filmske predstave na prostem. 
Pogovorni večeri z naslovom Zvezde 
na obisku so posvečeni filmskim 
ustvarjalcem. Eden od dogodkov je tudi 
tradicionalno »praznovanje« rojstnega 
dne igralke Ite Rine prvi petek julija s 
prireditvijo Poklon ... izbranemu igralcu 
ali igralki. Osrednji dogodek Poklona je 
projekcija filma, v katerem je izbrana 
oseba nastopila, ob tej priložnosti izdajo 
tudi monografijo, v kateri je predstavljeno 
življenje in filmsko ustvarjanje igralca ali 
igralke.

Muzej upravljata Občina Divača in 
Slovenska kinoteka. ■

NATAŠA PELKO

Načrt muzeja slovenskih filmskih igralcev

Delovni čas 

Muzej lahko obiščete v sredo, četrtek, 
petek, soboto in nedeljo, od maja do 
septembra je delovni čas od 9. do 18. 
ure. Od oktobra do aprila so odprti 
iste dneve v tednu od 10. do 17. ure. 

Za šolske in ostale organizirane 
skupine je muzej odprt tudi izven 
urnika, vendar je treba obisk najaviti 
teden vnaprej.

Lokacija 

Muzej slovenskih filmskih igralcev 
je v središču Divače, nekaj metrov 
za Knjižnico Divača in Gostiščem 
Malovec. Avtocesto zapustite na 
izvozu Divača ter sledite tablam, ki 
vas vodijo do središča Divače in nato 
do Škrateljnove domačije.
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Ita Rina se je rodila kot Ida Kravanja 
v Divači leta 1907. Mati Marija je bila iz 
Loga pod Mangartom, oče je bil iz Bovca, 
zaposlen je bil na železnici. Divača je 
bila tedaj pomembno železniško križišče. 
Ob izbruhu vojne med Avstro-Ogrsko in 
Italijo se je družina preselila v Ljubljano.

Ita Rina je kratek čas blestela v ev-
ropskem filmu. Bila je prva Slovenka, 
ki ji je to uspelo. V Berlin, takratno 
filmsko meko, je odšla brez izkušenj in 
se tam naučila igralskega poklica, spr-
va s statiranjem in igranjem manjših 
vlog. Zaslovela je s filmom Erotikon in 
Obešenjakova Tončka konec dvajsetih in 
v začetku tridesetih let prejšnjega sto-
letja. Časopisi tistega časa so spremljali 
vsak njen korak, slavili so jo kot veliko 
umetnico, opevali v pesmih in primerjali 
z Greto Garbo in Marlene Dietrich. Bila 
je vzornica najstnicam, ki so sanjale o 
filmu, in modernim ženskam tistega 
časa, ki so se želele uveljaviti z lastnim 
delom. Na vrhuncu kariere se je umaknila 
iz filmskega sveta. Leta 1931 se je poročila 
v Beogradu in dobila novo ime. Ida Kra-
vanja, dekle iz province, ki je bila velika 
filmska zvezda Ita Rina in je zavrnila 
Hollywood, se je posvetila družinskemu 
življenju kot Tamara Đorđević.

Na dvorišču muzeja je postavljen do-
prsni kip zvezdnice, eden redkih ki-
pov, posvečenih ženskam v Sloveniji. 
Oblikovala ga je Maja Babič Košir. Ob 
stoletnici rojstva Ite Rine leta 2007 je 
Slovenska kinoteka izdala knjigo Ita 
Rina: prva slovenska filmska zvezda. O 
igralki so bili do sedaj posneti trije do-
kumentarci: Deklica s frnikulami (Silvan 
Furlan, Slovenija, 1998), Se spominjate 
Ite Rine? (Sećate li se Ite Rine, Vladi-
mir Ilja Slani, Srbija, 2007) in Ita Rina 
– Filmska zvezda, ki je zavrnila Holly-
wood (Marta Frelih, Slovenija, 2016). ■  
Vir: 
Lilijana Nedič: Ita Rina. 
Slovenska kinoteka. 1998

Ita Rina    
Ita Rina je bila velika zvezda evropskega filma v času, ko je bila slovenska kinematografija še v 

povojih. Prvi slovenski celovečerni nemi film V kraljestvu zlatoroga je posnel Janko Ravnik leta 1931. 
Pred tem, leta 1905, je Karel Grosmann posnel svoj prvi kratki film Odhod z maše v Ljutomeru, leto 
kasneje še Sejem v Ljutomeru in Na domačem vrtu.

NATAŠA PELKO
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Lokomotiva 642-015 je iz Luke Koper odpeljala otvoritveni vlak, 2. 12. 1967
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Dizelske lokomotive, ki so 
včasih vozile na progi Divača–
Koper    
Na novozgrajeni progi Prešnica–Koper in naprej do Divače, ki so jo odprli za redni promet 
2. decembra 1967, je bila vleka vlakov ključno vprašanje, saj ima proga maksimalni dovoljeni nagib 
25 promilov na večini svoje trase. Poleg tehnike in tehnologije vleke ter varnosti in zanesljivosti 
prometa je bila pomembna tudi ekonomija. Stroški vleke so morali biti v obvladljivih okvirjih, 
obremenitev lokomotiv pa je morala omogočati vleko primerne mase vlakov iz Kopra proti Divači 
za premagovanje več kot 500 metrov nadmorske višine.

V začetni fazi so obravnavali možnost 
vleke s parnimi lokomotivami serije 28, 
ki jih je imela Sekcija za vleko Divača, 
vendar so to zaradi majhne obremenitve 
in drugih težav opustili. Rešitev je bila 
močna dizelska lokomotiva za progo ter 
težja premikalka za postajo in pristanišče 
v Kopru.

V Divači so tedaj imeli samo parne lo-
komotive za vleko in premike na progi 
Divača–Pulj in Lupoglav–Raša. Zato so 
morali ustrezne dizelske lokomotive do-
biti od drugod, usposobiti osebje, organi-
zirati vzdrževanje ter oskrbo lokomotiv 
z gorivom, mazivom in drugim.

V okviru priprav na otvoritev proge 
in vzpostavitev rednega prometa je bilo 

določeno, da se za vleko uporabi loko-
motiva serije 661, za premik v Kopru 
pa serija 642. S temi lokomotivami so 
razpolagali v ZŽTP Ljubljana v okviru 
tedanje organizacije železnice v Sloveniji 
in Istri.

Lokomotiva serije 661 je težka dizelska 
električna lokomotiva ameriške proiz-
vodnje GMC (General Motors, ZDA), ki 
so jo Jugoslovanske železnice nabavile 
po letu 1960. Imenovali so jo Kenedi oz. 
Amerikanka. Moč lokomotive je znašala 
1435 kW. V Ljubljani so imeli te lokomo-
tive v glavnem za vleko vlakov na progi 
Zagreb–Jesenice. Na začetku so Divači za 
koprsko progo dodelili dve takšni loko-
motivi, pozneje pa so to število povečevali 
glede na rast tovora. Na začetku so lo-
komotive vzdrževali v Ljubljani, kasneje 
tudi v Divači. Vse skupaj je trajalo do 
elektrifikacije proge leta 1975.

V Kopru je bila za premik določena 
lokomotiva 642-015 proizvajalca Đuro 
Đaković iz Slavonskega Broda, ki je lo-
komotive izdeloval po francoski licenci. 
Imenovali so jo Đurica. Moč te lokomo-
tive je bila 606 kW. Predvidena je bila 
možnost, da bi se takšne lokomotive 
uporabljale tudi za vleko, kar pa je bila 
izjema zaradi majhne obremenitve in 
drugih vzrokov. V Kopru je bila za te 
potrebe zgrajena remiza in opremišče z 
gorivom, mazivom in drugo.

Lokomotiva 661 bi  imela obreme-
nitev 600 ton na najtežji relaciji  
Koper-Hrpelje-Kozina. Lokomotiva 
642 pa polovico manj. V praksi je bila 
obremenitev še nižja. Vendar se je za 
vleko uporabljalo po dve lokomotivi, ena 
je bila za vleko in druga za potiskanje, 
tako da je bila lahko obremenitev 
takšnega vlaka med 1000 in 1100 ton.

DR. JOSIP ORBANIĆ
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Lokomotiva 661-164 je pripeljala slavnostni vlak na postajo Koper, 2. 12. 1967 
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Poleg vleke je bilo pomembno tudi 
zaviranje zaradi velikega nagiba. Prav 
tako je pomembna kritična hitrost loko-
motive, pod katero zgublja vlečno moč. 
Tako je bilo treba za vleko uskladiti vse 
te parametre, da bi se lahko tovor varno, 
ekonomično in učinkovito peljal po tej 
zelo zahtevni progi.

Navedimo še zanimivost. Slovenske 
železnice so leta 2018 v Uradnem listu 
objavile prodajo izločenih lokomotiv, med 
katerimi so bile tudi prve lokomotive na 
koprski progi. Začetna cena za lokomo-
tivo 661-164, ki je pripeljala slavnostni 
vlak na otvoritev proge 2. decembra 1967 
v Koper, je bila 168.000 evrov. Za loko-
motivo 642-015, ki je služila za premik 
v Kopru in je vlekla prvi slavnostni vlak 
na otvoritvi iz pristanišča Koper, je bila 
izklicna cena 96.000 evrov. Zanimivost 
je tudi, da je v Koper na otvoritev proge 
pripeljal Modri vlak predsednika Tita, 
ki so ga vlekle dizelske hidravlične lo-
komotive serije 761. Tistega dne so se v 
Kopru srečale tri imenitne lokomotive. ■  

Borovniški viadukt   
Pot iz Ljubljane proti morju po železnici pelje skozi Borovnico. Proga bo v prihodnjih letih 
obnovljena, skupaj z drugim tirom bo omogočala hitrejše potovanje do slovenske obale. Tisti, 
ki prvič pridejo v Borovnico, se začudijo ostankom kamnitega stebra v kraju. Steber je ostanek 
nekoč mogočnega borovniškega viadukta, danes pa je proga speljana nekoliko stran. A zgodba 
borovniškega viadukta je zanimiv opomnik zgodovine avstrijske Južne železnice.

Kot vsi veliki infrastrukturni projek-
ti je imel tudi projekt Južne železnice 
začetne težave. Najprej je zaslutila do-
biček in začela gradnjo zasebna družba 

železnice Dunaj–Raab (Gyor), imenovana 
Wien-Raaber Einsenbahn, WRB. Gradila 
je odsek Dunaj–Gloggnitzer (do vznožja 
Semmeringa). Odsek je bil zgrajen leta 
1842. Na začetku za gradnjo čez takrat 
neprehodni Semmering pa zasebniki niso 
kazali interesa, tveganje je bilo preve-
liko in dobiček preveč negotov. Zato je 
Avstro-Ogrska sprejela odločitev, da bo 

železnico proti jugu gradila le na državne 
stroške. 

Gradnja proge Dunaj–Trst
Jeseni 1842 so se začela dela na odseku 

Mürzzuschlag–Gradec, Semmering pa so 
prepustili kasnejšemu času. Ustanovljena 
je bila družba Južne državne železnice, 
Südliche Staatsbahnen (SStB). Vodja 

TOMAŽ WILLENPART
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Borovniški viadukt leta 1945
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gradnje je postal Carl Ritter von Ghega. 
Po odseku Gradec–Celje, dokončanem 
v letu 1846, je železna cesta prišla v 
Ljubljano leta 1849. Še istega leta je 17. 
septembra stekla gradnja proge proti 
Trstu. Preučevali so več variant. V ožji 
izbor sta prišli varianti, ki ju je predlagal 
dr. Voigt. Ena je potekala od Ljubljane 
preko Škofje Loke, po dolini Sore, Idrijce 
in Soče, mimo Gorice, Tržiča in Devina 
v Trst. Druga varianta je trasa današnje 
proge, ki se je izkazala za bistveno 
cenejšo napram škofjeloški, 140,4 
kilometra proti 186,4 kilometra in 3,8 
milijona goldinarjev proti 10 milijonov 
goldinarjev. Medtem so rešili problem 
Semmeringa, prve gorske železnice 
na svetu. Ni zanemarljivo, da se je to 
zgodilo ravno v revolucionarnem letu 
1848. Začetek gradnje je bistveno vplival 
na umiritev razmer na Dunaju, saj je bilo 
sorazmerno dobro plačanim gradbenim 
delavcem, ki so jih z vlaki odvažali na 
gradbišče, malo mar za revolucijo. Proga 
čez Semmering je bila dokončana leta 
1854. Med njeno gradnjo so razvili metodo 
gradnje mostov imenovano po Ghegi, 
vodji gradnje, ki je bila uporabljena tudi 
pri borovniškem viaduktu.

Borovniški viadukt
Septembra 1849 se je torej pričela 

gradnja proge od Ljubljane proti Trstu, 
tudi v vasici Borovnica, ki je takrat štela 
približno 50 hiš. Viadukt, ki bi prečil 
borovniško dolino, pa so začeli graditi 
leta 1850 pod nadzorstvom cesarsko-
kraljevega nadinženirja Arcarija. 
Dokončan je bil 18. avgusta 1856.

Viadukt je bil zgrajen v dveh nadstrop-
jih po vzoru mostov na semmerinški 
progi. Na najvišji točki je bil visok 38 
metrov in dolg 561 metrov, v spodnji 
etaži je imel 23 in v zgornji 25 lokov. Po 
spodnji etaži, ki je bila visoka 18 metrov, 
je potekala pot za vzdrževanje objekta. 
Sicer z vrati zaprto pot so odprli le ob 
poplavah ter tako omogočili prebivalcem 
Brega in Pakega, da so prišli v Borovnico. 
Za temeljenje so v tla zabili več kot 4000 
hrastovih pilotov, iz bližnjega kamnolo-
ma v Podpeči pa so pripeljali 32.000 m3 

lomljenega kamenja in 31.000 m3 ob-
delanih kamnitih blokov. Kamnite bloke, 
težke 2,5 tone, so na gradbišče vozili s 
posebnimi vozovi. Oboki so bili iz opeke, 
ki so jo izdelovali v opekarni, postavlje-
ni v ta namen. Izdelali so približno pet 
milijonov opek. Ali je bil po izgradnji 
dvotirni viadukt res največji na svetu ali 
ne, je stvar presoje, saj je bil v tistem času 
grajen tudi nekoliko višji, sicer enotirni 
viadukt Gőltzschtal v Nemčiji.

Da je temeljenje na hrastovih hlo-
dih najboljša rešitev, je bilo takrat 
samoumevno. Agromelioracijska dela, ki 
so se izvajala na Barju že v času gradnje 
in naslednjih desetletjih, so znižala nivo 
podtalnice. Na ta način se je bistveno 
povečala možnost kmetovanja, hkrati pa 
so hrastovi piloti, na katerih je bil viadukt 
temeljen, pogledali iz vode in začeli gniti. 

Posledice so bile vidne že na prehodu v 
20. stoletje. Enako se je zgodilo z mostom 
preko Pesniške doline pri Mariboru. 650 
metrov dolgega mostu, ki je premoščal 
dolino Pesnice s 64 oboki, ravno zaradi 
pregnitih hrastovih pilotov ni več.

Skladno s pravili stroke so negativne 
vplive prometa skušali ublažiti z 
znižanjem progovne hitrosti na 15 do 
20 km/h, kasneje pa še s prepovedjo 
srečanja dveh vlakov na viaduktu. 
Gramozno gredo so zaradi posedanja tal 
dosuli, dvignili tir, na začetku in koncu 
mostu so bili vgrajeni ustrezni signali 
in tako je bil vzpostavljen enosmerni 
promet. Po prvi svetovni vojni je bila 
južna železnica še vedno v lasti družbe 
Južne železnice, hkrati pa pod upravo 
Železnic kraljevine SHS in delno pod 
upravo italijanskih železnic. 

Težave so se spet pojavile po uredit-
vi lastniških razmerij, ko za obnovo ali 
novogradnjo ni bilo sredstev. Tadej Brate 
je v knjigi Borovniški viadukt zapisal: 
»Vlaki so vsakodnevno drdrali čez nevarni 
most, strokovnjaki so zmajevali z glavami, 
oblast je mižala na obe očesi. Življenje je 
teklo naprej v upanju, da bo most še nekaj 
časa zdržal.« 

In tako je bilo do druge svetovne 
vojne, ko je 10. aprila 1941 ob 17. uri 
Jugoslovanska vojska minirala viadukt. 
Zrušilo se je sedem dvojnih obokov, 
osmi nekaj dni kasneje, 30. aprila 1941. 
Italijanska vojska je nato postavila Roth-
Waagnerjevo jekleno konstrukcijo, dolgo 
200 metrov, na treh jeklenih stebrih. 
Promet je bil urejen enosmerno s hitrostjo 
5 km/h. Otvoritev je bila 28. junija 1941 ob 
značilnem pompu za takratno italijansko 
vojsko. Partizani so napad na popravljen 
viadukt načrtovali v februarju 1942, nato 
še v juliju istega leta, in sicer tako, da 
bi po progi spustili vlak z eksplozivom. 

Do napada ni prišlo. Po propadu Italije 
so objekt prevzeli Nemci. Zavezniki so 
pričeli v letu 1944 sistematično napadati 
prometne komunikacije. Šele po nekaj 
zračnih napadih, v katerih je žal umrlo 
tudi več domačinov, jim je uspelo 27. 
decembra 1944 porušiti viadukt. Promet 
je bil prekinjen. Kljub temu, da je bil 
viadukt porušen, je bil v začetku leta 
1945 večkrat tarča letalskih napadov, 
kot tudi gradbišče provizorične obvozne 
proge. 8. januarja 1945 so Nemci začeli 
graditi obvozno progo z naklonom do 33 
promilov. Kljub večkratnim napadom in 
diverzijam so železnico dokončali 2. maja 
1945, vendar je do konca vojne niso več 
mogli uporabljati.

Po drugi svetovni vojni se je tehtalo 
štiri možne rešitve: popravilo obstoječe-
ga mostu s staro jekleno konstrukcijo, 
gradnja novega mostu, gradnja nasipa ali 
gradnja obvozne proge. Glede na tedan-
je razmere (pomanjkanje materialov in 
sredstev) in okoliščine je bilo odločeno, 
da se zgradi obvozna proga. 

Kaj pa viadukt? Prve stebre so podrli že 
v letu 1945, zadnjih pet pa z miniranjem 
med 13. in 17. februarjem 1950. Navrtali 
in minirali naj bi tudi 21. steber, vendar 
je zaradi napake pri vžigu ostal nepoško-
dovan in tak stoji še danes. Mogočnega 
viadukta pa za vedno ni več. ■ 
Viri: 
Brate, Tadej: Borovniški viadukt, 2007. 
Kladnik, Bogdan in Humar, Gorazd:  
Slovenski mostovi, 2000.
Zgodovinska dejstva in zapiski avtorja
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Kako smo utirili drugi tir    
Ključne aktivnosti za zagon projekta Drugi tir med Divačo in Koprom smo izvajali od septembra 
2014 do septembra 2018 (dr. Peter Gašperšič je v tem času opravljal nalogo ministra za 
infrastrukturo v vladi dr. Mira Cerarja, op. ur.). Ko na opravljeno delo gledam z današnje 
perspektive, lahko mirno zatrdim, da smo naredili prave korake in sprejeli prave odločitve. Projekt 
smo utirili in položili trdne temelje, na katerih poteka današnja gradnja. Kljub temu, da je bilo 
treba takrat premagati veliko ovir, se je mnogim zdelo, da se vse dogaja prepočasi, in pri tem smo 
za povrh dobili kar nekaj »demokratičnih« polen pod noge. Vendar pa je večji del javnosti v celotni 
Sloveniji, ne samo na Primorskem, ves čas podpiral projekt, kar je bilo zame in za celotno ekipo 
ključno, da smo vztrajali na poti proti zastavljenemu cilju – čimprej začeti gradnjo.

Prioritetni projekt, a denarja zanj v 
proračunu ni bilo

Drugi tir je vlada prepoznala kot 
prioritetni infrastrukturni projekt, pa 
vendar čas za njegov zagon skorajda ne 
bi mogel biti neugodnejši. Ob nastopu 
mandata jeseni 2014 je svet še vedno 
okreval po globalni finančni krizi, ki je 
v Sloveniji zarezala še posebej močno. 
Po nekaj zaporednih letih upadanja gos-
podarske rasti in povečevanja javnega 
dolga je bilo vladno stališče jasno in 
nedvoumno: projekt je treba izpeljati s 
kar najmanjšim vplivom na državni pro-
račun, saj je bilo treba nujno zmanjšati 
proračunski primanjkljaj. Proračunsko 
zadolževanje v višini dodatne milijarde 
evrov za potrebe projekta Drugi tir pre-
prosto ni bilo izvedljivo. 

Na izbiro smo tako imeli dve možnosti. 
Prva in na videz enostavnejša je bila, da 
bi vsa razpoložljiva kohezijska sredstva 
namenili drugemu tiru. Vendar bi s tem 
le v manjšem delu dopolnili njegovo 
finančno konstrukcijo, večji del pa bi še 
vedno morali zagotoviti iz proračuna, 
posledično pa bi s tem tudi praktično 
onemogočili financiranje ostalih 
infrastrukturnih projektov (zlasti na 
obnovah železniške infrastrukture 
v skladu s standardi za evropske 
prometne koridorje). Druga možnost 
pa je bila, da finančno konstrukcijo 
zastavimo drugače in evropska sredstva 
pridobimo s kandidiranjem projekta 
na odprtih razpisih Instrumenta za 
povezovanje Evrope. To je bilo sicer bolj 
tvegano, a je bila edina možnost, da za 
projekt pridobimo dodatna evropska 

sredstva ter ohranimo 150 milijonov že 
dodeljenih kohezijskih sredstev za ostale 
projekte. Ker so bili razpisi Instrumenta 
za povezovanje Evrope namenjeni 
financiranju projektov, ki so temeljili 
na inovativnih modelih financiranja z 
vključevanjem kapitalskih vložkov, je bilo 
treba temu prilagoditi celoten koncept 
izvedbe našega projekta.

Ob pomoči svetovalnih služb Evropske 
komisije in Evropske investicijske banke 
smo se odločili, da financiranje projekta 
zagotovimo v okviru projektnega pod-
jetja, ki bo ustanovljeno posebej za ta 
namen, kar je bila novost pri gradnji 
investicijskih železniških projektov v 
Sloveniji. Je pa tak model že bil praksa 
velikih infrastrukturnih projektov v Ev-
ropski uniji, na primer v Avstriji, Nemčiji 
in na Danskem. 

En zakon in dva referenduma
Tako je bila sprejeta odločitev, da za 

uresničitev projekta ustanovimo posebno 
projektno podjetje, v okviru katerega 
bomo zagotovili tudi potrebna finanč-
na sredstva. Vlada RS je 31. marca 2016 
storila prvi korak na tej poti z ustanovit-
vijo projektnega podjetja, družbe 2TDK. 
Predvideno je bilo, da bo podjetje izvedlo 
potrebna pripravljalna dela za izgradnjo 
drugega tira, po podelitvi koncesije na 
podlagi zakona pa bo podjetje postalo 
pravi investitor in koncesionar, ki bo 
zagotovil potrebna finančna sredstva 
ter poskrbel za izgradnjo in upravljanje 
drugega tira. Zakon o izgradnji, upra-
vljanju in gospodarjenju z drugim ti-
rom železniške proge Divača–Koper je 
Državni zbor sprejel 8. maja 2017, veljati 
pa je začel 21. julija 2017.

Žal pa je pri nadaljnji realizaciji 
projekta prišlo do skoraj enoletnega 

zastoja zaradi dveh referendumov, s 
katerima so nasprotniki takšne izvedbe 
projekta skušali zavrniti Zakon o 
drugem tiru. Prvi referendum je potekal  
24. septembra 2017. Volivci so uveljavitev 
zakona z dobrimi 53 % podprli. Vendar 
so pobudniki referenduma uspeli s 
pritožbo na Vrhovnem sodišču, ki je 
prvo glasovanje razveljavilo in naložilo 
ponovitev glasovanja o istem vprašanju. 
Ponovljeno glasovanje je bilo 13. maja 
2018, na katerem pa ni bila dosežena 
zadostna volilna udeležba, da bi bil zakon 
zavrnjen. Tako je projekt Drugi tir lahko 
v polni meri prešel v svojo operativno 
izvedbeno fazo, saj so bili končno 
vzpostavljeni vsi pogoji za njegovo 
financiranje in izgradnjo. 

Konec dober, vse dobro
Ko danes pogledam na opravljeno delo 

in z zadovoljstvom spremljam, kako 
uspešno poteka gradnja, vem, da smo 
v ključnem obdobju razvoja projekta 
naredili prave poteze in prispevali 
kar nekaj pomembnih kamenčkov v 
mozaik tega izredno pomembnega in 
zahtevnega infrastrukturnega projekta. 
K temu nenazadnje lahko štejem tudi 
začetek gradnje izvlečnega tira (to je 1,2 
km dolg del drugega tira med postajo 
Koper tovorna in ENP Dekani) v juniju 
2016 ter sklep vlade iz junija 2017, da se 
zagotovijo potrebne podlage in projektna 
dokumentacija za povečanje profila 
servisnih cevi v treh najdaljših predorih 
ter izvede sprememba gradbenega 
dovoljenja, kar bo v prihodnje omogočilo 
nadgradnjo proge drugega tira v dvotirno 
progo, s čimer bo zagotovljena zanesljiva 
in zmogljiva navezava Luke Koper na 
železniško omrežje, potnikom pa hitrejša 
in kakovostnejša povezava. ■  

DR. PETER GAŠPERŠIČ



VIADUKT GLINŠČICA 
V ŠTEVILKAH

1400 ton
TEŽA PODPORNE KONSTRUKCIJE

1190 ton
ARMATURE

190 ton
KABLOV ZA PREDNAPENJANJE

4 
SFERIČNA LEŽIŠČA

8100 m3

VGRAJENEGA BETONA




