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Brez sence dvoma
Gradnja drugega tira je postala resničnost, kocka je padla. Leta smo čakali na ta dogodek. Čakala je
Slovenija in Evropa, čakale so zaledne države, ki jim Luka Koper predstavlja strateško pristanišče,
in čakali sta logistika in gospodarstvo, saj je gradnja drugega tira izjemnega pomena za razvoj
Slovenije. S simbolnim dvigom zelene zastavice so zabrneli stroji na trasi bodoče proge v Divači. Pred
tem je bila podpisana pogodba za glavna gradbena dela na drugem tiru železniške proge Divača–
Koper, za odsek Divača–Črni Kal v vrednosti 403,6 milijona evrov, in še pred tem, konec marca, pa
224,7 milijona evrov vredna pogodba za odsek Črni Kal–Koper. Začela se je gradnja drugega tira in
končno smo na točki, ko ni več vrnitve.
pomembno prednost pred pristaniščema
v Trstu in na Reki. Narediti moramo vse,
da bo Luka Koper ostala največji kontejnerski terminal na Jadranu.
Strateško je pomembno, da Luka Koper ostane tako za ladjarje destinacija
za pot tovora kot za Avstrijo, Bavarsko,
Češko, Madžarsko, Poljsko ter druge države ključno pristanišče. Če zgradimo
drugi tir, hkrati pa države Srednje in
Vzhodne Evrope odženemo, nam sodobnejša in zmogljivejša železniška povezava ne bo veliko pomagala. Luki Koper
in drugemu tiru moramo zagotoviti pretovor, kar lahko dosežemo na način, da
z zalednimi državami vzpostavimo partnerski odnos.

J ERN EJ VRT OV E C
MIN I ST E R Z A I N F R A S TR UK T UR O

Drugi tir je pomemben tudi za okolje. Evropski zeleni dogovor nas zavezuje, da na ravni Evropske unije do leta
2050 dosežemo podnebno nevtralnost.
Železniški sektor, ki spada med okolju najbolj prijazne oblike kopenskega
transporta, veliko prispeva k temu cilju.
Stremeti moramo k čim večji uporabi javne železniške infrastrukture, ob
tem pa optimizirati logistične procese.
Na ta način bo ta promet konkurenčen
drugim. S pospešeno posodobitvijo in
gradnjo novih železniških prog bodo
preprečili, da bi nas z gradnjo zmogljivih obvoznih prog prehitevale sosednje
države.
Študija dr. Igorja Mastena in dr. Aleša Groznika je pokazala, da če drugi tir
ne bo zgrajen do leta 2026, bo slovensko gospodarstvo v 30 letih izgubilo

do 3 milijarde evrov. S širitvijo lastnih
zmogljivosti moramo v prihodnosti čim
več blagovnih tokov usmeriti k sebi ter
na ta način v največji možni meri izkoristiti izjemno primerjalno prednost
gospodarstva – lasten izhod na morje.
Obstoječa enotirna povezava med Divačo in Koprom predstavlja ozko grlo dveh
evropskih jedrnih železniških koridorjev, ki se križata v Sloveniji, je ovira
nadaljnjega povečevanja tovornega prometa in zavira razvoj koprskega pristanišča. Zgrajeni drugi tir bo s povečanjem
kapacitet, varnosti in skrajšanjem voznih časov omogočil rast in razvoj Luke
Koper. Lani je kar 59 % vsega blaga
oziroma 19,5 milijona ton, ki prihaja ali
zapušča pristanišče, potovalo po tirih.
To je eden največjih deležev v primerjavi z drugimi evropskimi pristanišči, kar
kaže, da je koprsko pristanišče pretežno
tranzitno, dve tretjini tovora gravitira
na trge srednje in vzhodne Evrope. Zato
je nujno treba nadgraditi najkrajšo železniško pot s severnega Jadrana do zalednih držav ter na ta način zagotoviti

Kot minister za infrastrukturo bom
storil vse, kar je v moji moči, da bo
milijardo evrov vreden projekt voden
transparentno, da bo vsak evro dvakrat
obrnjen in da ne bo prišlo do preplačil.
Pomembne poteze smo že potegnili, da
ne bo neupravičenih aneksov in ne neupravičenih nepredvidenih del. Vlada je
namreč na podlagi dejstva, da je najcenejši ponudnik za oba odseka dal približno 70 milijonov evrov nižjo ponudbo
od limitirane vrednosti, sprejela informacijo, da družba 2TDK pripravlja novelacijo Investicijskega programa. Zato
bo v prihodnje sleherno spremembo v
vrednosti morala potrjevati tudi Vlada
RS kot skupščina. S tem bomo zagotovili, da bo izvajalec vsa dela moral izvesti
v skladu z dogovorjeno ceno.
Drugi tir je razvojno pomemben za
Slovenijo. Med izgradnjo, ki bo tudi čas
okrevanja slovenskega gospodarstva po
koronavirusu, mu bo dal pospešek, po
izgradnji pa bo omogočil rast in razvoj
edinega našega pristanišča in z njim povezanimi dejavnostmi. Zato je tudi velikega pomena, da bo drugi tir pravočasno
dokončan leta 2025 in leta 2026 predan
v uporabo, ko bo po njej potekal dolgo
pričakovani tovorni in potniški promet.
Tako bomo lahko rekli: »Uspelo nam
je.« Do takrat pa moramo storiti vse, da
na ta pomembni projekt ne bo padla nobena senca dvoma.
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BOŽO E M E R Š IČ
DIRE K TOR I N Č LAN U P RAV E 2TD K

Prepričan sem, da nam bo uspelo

Družbi 2TDK ste se pridružili pred
kratkim, pa vendar, kakšne gospodarske koristi prinaša projekt Drugi
tir slovenskemu gospodarstvu, kje
vidite največje priložnosti?
Že od študentskih let so me poleg poslovne ekonomije vedno zelo zanimala
vprašanja s področja makroekonomije. Z
očmi makroekonomista lahko na zastavljeno vprašanje odgovorim, da je učinkovita prometna ali pa, če želite v širšem
smislu, logistična infrastruktura eden od
najpomembnejših dejavnikov gospodarskega razvoja in posledično blagostanja
neke družbe. Evropa danes živi v blagostanju kot še nikoli v zgodovini. Najverjetneje sta pogoja za to stanje več kot 70
let miru in splošni tehnološki napredek,
ki je omogočil makroekonomski trend,

ki se mu reče globalizacija. Globalizacije pa brez logistike in prometne infrastrukture ni. Menim, da slovensko gospodarstvo in Slovenija kot družba v tem
mega trendu svetovne ekonomije morata
sodelovati. Učinkovita prometna povezava do edinega pristanišča, ki ga imamo v Sloveniji, je zato conditio sine qua
non nadaljnjega gospodarskega razvoja v
naslednjih desetletjih. Menim, da sem s
tem, mogoče malo drugačnim pogledom
na koristi projekta, vsaj s strateškega vidika odgovoril na vaše vprašanje.
Sosednje države vlagajo več milijard
evrov v izgradnjo novih železnic, ob
njih gradijo logistične centre. Kako
mora Slovenija izkoristiti novo železniško progo?

Milijardna vlaganja sosednjih dežel, ki jih omenjate, in izgradnja logističnih centrov na relacijah t. i.
Baltsko-Jadranskega in Sredozemskega koridorja, ki sta del vseevropskega transportnega omrežja TEN-T
in potekata skozi Slovenijo, v bistvu
potrjujeta mojo tezo, ki sem jo podal
v odgovoru na prvo vprašanje. Seveda
se strateške pomembnosti učinkovite
prometne infrastrukture zavedajo tudi
naši sosedje, a ne le oni. Ko omenjam
besedno zvezo učinkovita prometna
infrastruktura, mislim tudi na ekonomsko učinkovitost, ki se lahko meri
s stroški na milijon ton prepeljanega
tovora. Lahko pa v to vključimo tudi
trajnosten vidik ekološkega varovanja
okolja, minimalne obremenjenosti s
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hrupom, svetlobnim onesnaževanjem
in podobno, ker vse govori v korist
sodobnim železniškim povezavam.
Učinkovitost neke infrastrukture pa
se tudi maksimizira z optimalno obremenjenostjo in izkoriščenostjo te infrastrukture. V prihodnji življenjski
dobi drugega tira pa ne bodo pri njegovem izkoriščanju imeli majhne vloge deležniki, njihove poslovne strategije in uspešnost. Teh deležnikov
je več. Ob tem v prvi meri pomislimo
na Luko Koper, Slovenske železnice in
na gospodarsko industrijski potencial
obalnega področja na splošno. Z nekim
malo bolj dolgoročnim pogledom na
logistične poti, tudi v kontekstu vašega vprašanja, pa moramo seveda imeti
tudi v mislih, da morda usmerjenost
prekomorskega industrijskega izvoza
slovenskega gospodarstva k Luki Koper ni tako zelo samoumevna, kot se
zdi na prvi pogled.
Drugi tir bo po novelaciji investicijskega programa in prihrankih na projektu stal manj kot milijardo evrov.
Kakšne mehanizme ima 2TDK, da ne
bo nenujnih podražitev projekta?
Od začetka glavnih gradbenih del, ki
so se simbolno začela 5. maja z zagonom gradbenih strojev na deloviščih,
so mediji poročali o skorajda četrt
stoletja dolgem procesu načrtovanja,
usklajevanja in iskanja družbenega
konsenza o gradnji drugega tira. Del
tega konsenza je tudi odločitev o nosilcu projekta v obliki t. i. SPV, Special
Purpose Vehicle, oz. posebnega projektnega podjetja, ki se ustanovi v ta namen, o družbi 2TDK. 2TDK je del tega
razvoja in ima ravno zaradi svoje vloge
tudi zelo obsežen mehanizem notranjih in zunanjih kontrol. S sodelavci
smo pred kratkim poskušali narediti
neki ad hoc pregled vseh institucij in
teles kontrole in nadzora. Našteli smo
kar 30 različnih institucij, teles, organov, tako notranjih kot zunanjih, tehničnih in finančnih. In najverjetneje še
nismo zajeli vseh. Zakaj to omenjam?
Namenoma, da poudarim, da je že v
razvoju modela izvedbe projekta prišlo
do vzporednega razvoja mehanizmov
kontrol za zakonito, strokovno, poslovno, etično in družbeno odgovorno
izvedbo projekta. Govorim o mehanizmih, procesih, institucijah. Pa vendar
smo v prvi meri, kot vedno v poslih,
za korektno izvedbo odgovorni ljudje.
Tako bi odgovor na vprašanje oblikoval
v smislu, da smo za korektno izvedbo projekta v prvi vrsti odgovorni vsi
sodelavci družbe 2TDK s svojim odgovornim in strokovnim delom. Tak
odgovor bi bil najbrž označen kot tehnično 'pavšalen', vsebinsko pa je najverjetneje še kako umesten.

Finančna konstrukcija projekta je zaprta, a odpirajo se nove priložnosti,
tudi z dodatnim evropskim sofinanciranjem projekta?
V zadnjem času je glede evropskih
sredstev fokus javnosti na instrumentih gospodarskega okrevanja po pandemiji. Podrobnosti programov in rešitev
s tega področja še niso dokončno znane,
vendar se bodo programi najverjetneje
osredotočili na digitalizacijo, trajnostno rast gospodarstva, spodbujanje
socialne varnosti ogroženih družbenih
skupin in podobno. Po drugi strani pa
pričakujemo, da bodo tudi možnosti
evropskega financiranja logističnih in
infrastrukturnih projektov tekle v dinamiki, ki je temu področju namenjena
v okviru razvojnih strategij EU. Tako
nas zakon o drugem tiru (ZIUGDT), ki
ureja delovanje našega podjetja, zavezuje npr. v drugem odstavku 30. člena,
kot tudi nekateri drugi akti (npr. 11.
člen koncesijske uredbe), k izkoriščanju priložnosti za vsako smiselno črpanje sredstev za izvedbo projekta. Pri
tem sodelavci finančno-računovodskega sektorja naše družbe dobro sodelujejo s Službo za kohezijo Ministrstva
za infrastrukturo, kar je več kot odličen obet, da bo skrbno preučena vsaka
možnost in priložnost za potencialno
nadaljnje sofinanciranje projekta Drugi
tir iz omenjenih virov.

Od začetka glavnih
gradbenih del, ki so
se simbolno začela
5. maja z zagonom
gradbenih strojev na
deloviščih, so mediji
poročali o skorajda
četrt stoletja dolgem
procesu načrtovanja,
usklajevanja in iskanja
družbenega konsenza o
gradnji drugega tira.

2TDK ima doslej zelo dobre izkušnje
pri črpanju evropskih sredstev, kako
je z izvedbo?
Do zdaj smo uspešno in v skladu z
zastavljenim programom črpali nepovratna sredstva iz naslova Instrumenta
za povezovanje Evrope. Ta sredstva so
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bila uporabljena pri izvedbi pripravljalnih del, pri izdelavi projekta za izvedbo del, za izgradnjo dostopnih cest
in gradnjo premostitvenega objekta v
dolini Glinščice, za arheološke raziskave in podobno. Prejeli smo tudi že
sredstva iz naslova Instrumenta za povezovanje Evrope, za gradnjo predorov
T1 do T7. Ta sredstva so pripravljena
za plačilo prvih situacij, ki bodo nastopile ob začetku glavnih gradbenih
del na sklopu 1 in 2. Naj omenim še
sredstva, ki smo jih črpali že v letih
2019–2020, za podporo pri dokončanju finančne strukture projekta in
pripravi investicijske dokumentacije.
To je seveda kratek pregled, poraba
teh sredstev se skrbno vodi in nadzira
ter tudi poroča v finančno-računovodskem sektorju 2TDK.
Imate bogate izkušnje iz gospodarstva, delovali ste na vodilnih delovnih
mestih v mednarodnih podjetjih, zdaj
ste postali del ekipe, ki gradi drugi
tir. Vidite morda nove priložnosti za
družbo 2TDK v prihodnje?
Omenil sem že dejstvo, da je 2TDK
ustanovljen namensko kot projektno podjetje. Prav tako sem omenil,
da smo posledično podjetje, katerega
delovanje odreja in omejuje konkreten zakonski predpis, zakon o drugem tiru, kar seveda ni nepomembna
distinkcija od drugih subjektov v gospodarstvu, ki načeloma lahko svoje
poslovne vizije in strategije oblikujejo
prosto oziroma v skladu z interesi deležnikov. Seveda je eden od postulatov
sodobnega managementa t. i. sposobnost 'out of the box thinking' oziroma
razmišljanje izven okvirjev. Navdušen
sem, da je v poslovodstvu družbe, pa
tudi med zaposlenimi, ki jih intenzivno spoznavam te dni, prisotna sposobnost takšnega razmišljanja. Obenem pa je prisotno tudi zavedanje, da
so 'okvirji' v primeru našega podjetja
zaradi že omenjenih razlogov seveda
v malo drugačni vlogi kot v sicer liberalno koncipiranem gospodarstvu.
Prepričan sem, da bo za dobro ekipo
projektnih strokovnjakov obilo priložnosti tudi v prihodnje. Naj zelo zadržano omenim samo vprašanje, ki ga
interno imenujemo drugi drugi tir. To
je vprašanje polne dvotirnosti drugega
tira, kar bi posledično lahko omogočilo
opustitev uporabe obstoječe proge, ki
je, kakor je splošno znano, ekonomsko in tehnološko zastarela. In idej je
še več … Pogoj za takšno razmišljanje pa je seveda brezhibno izpeljan
projekt izgradnje drugega tira, tudi
kot instrument potrditve vrhunskosti
vseh strokovnih profilov, ki so zbrani v projektnem podjetju 2TDK danes.
Prepričan sem, da nam bo uspelo.
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Gradnja drugega tira se je začela
V Dekanih se je 5. maja začela gradnja drugega tira nove železniške proge Divača–Koper, ko so z
zamahom zastavice gradbene stroje zagnali generalni direktor 2TDK Pavle Hevka v družbi ministra za
infrastrukturo Jerneja Vrtovca in predstavniki izvajalca del, direktor Kolektorja CPG Kristjan Mugerli,
predsednik upravnega odbora podjetja Yapı Merkezi Başar Arıoğlu, izvršni direktor podjetja Yapı
Merkezi Aslan Uzun in generalni koordinator za poslovni razvoj podjetja Özaltın Ahmet Düren.

ZAČETEK GLAVNIH GRADBENIH DEL 5. MAJA V DEKANIH

Foto: Urban Štebljaj
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PODPIS POGODBE ZA GLAVNA GRADBENA DELA ZA ODSEK DIVAČA–ČRNI KAL 5. MAJA V DEKANIH

Foto: Urban Štebljaj

Pred uradnim začetkom gradnje
drugega tira je družba 2TDK z izbranim konzorcijem podpisala pogodbo
za glavna gradbena dela na odseku Divača–Črni Kal. Vrednost pogodbenih
del je 403.613.361,12 evra brez DDV.
Že 31. marca pa je bila na slovesnosti v Lipici z omenjenim konzorcijem podpisana pogodba za odsek Črni

Kal–Koper v vrednosti 224.749.369,00
evra brez DDV. Na zadnji dan marca je
bila pred petimi leti ustanovljena tudi
družba 2TDK.
Oba dneva bosta, ne glede na težko
leto zaradi epidemije koronavirusa,
zagotovo zapisana v slovensko zgodovino infrastrukture. Veliki infra-

strukturni projekti prinesejo s seboj
razvoj in boljši jutri, nove priložnosti,
gradnjo industrijskih objektov, gospodarsko rast in boljše plače. Če je
Južna železnica pred 164 leti prinesla
tolikšno spremembo, da lahko govorimo o hrbtenici razvoja svojih krajev,
pa tudi tokrat, z gradnjo drugega tira,
zagotovo ne bo nič drugače.
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PODPIS POGODBE ZA GLAVNA GRADBENA DELA ZA ODSEK ČRNI KAL–KOPER 31. MARCA V LIPICI
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Na gradbišču drugega tira 1000
gradbincev in drugih strokovnjakov
ter 350 gradbenih strojev
Podjetje Kolektor CPG je kot vodilni partner konzorcija družb, ki ga
sestavljata še turška partnerja Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. in
Özaltın İnşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş., z družbo 2TDK podpisal pogodbi
za glavna gradbena dela na obeh odsekih drugega tira železniške
proge Divača–Koper. S podpisi so v konzorciju izvajalcev tudi uradno
potrdili namero izgradnje trenutno največjega in najzahtevnejšega
infrastrukturnega projekta pri nas v skupni vrednosti 628,3 milijona
evrov ter se zavezali k strokovni, kakovostni in natančni izvedbi del.
EVA GRO Š IČ Š E N
Pri izvedbi projekta bo v vlogi podizvajalcev sodelovalo več slovenskih
gradbenih podjetij. To so Pomgrad, SŽ
– Železniško gradbeno podjetje, Kolektor
Koling, Riko, VOC – Celje in številni drugi, ki bodo s svojimi rešitvami pripomogli
projektu in hkrati pridobili reference za
nadaljnje projekte. V Kolektorju CPG ocenjujejo, da bo pri izvedbi gradbenih del
na drugem tiru železniške proge Divača—Koper delovalo več kot 350 gradbenih
strojev in različne gradbene mehanizacije ter najmanj 1000 gradbincev in drugih
strokovnjakov.

O partnerjih
Vodilni partner v konzorciju, družba

Predor Golovec

Kolektor CPG, je bila ustanovljena leta
1962 in se je do danes uveljavila tako na
področju visokih gradenj kot infrastrukturnih objektov. Z lastnimi kapacitetami,
surovinskim potencialom, napredno tehnologijo in znanjem je Kolektor CPG znan
kot kompetenten partner pri največjih
gradbenih projektih v regiji. Projekti, ki
trenutno potekajo pod okriljem družbe
Kolektor CPG, so izgradnja državne ceste
Škurinje–Luka Rijeka na Hrvaškem, ki
bo povezovala kontejnerski terminal v
reškem pristanišču in zahodni del mesta
z reško obvoznico, gradnja odseka železniške proge Maribor–Šentilj–državna
meja, kjer so se izkopavanja za predor
Pekel že začela, sanacija pregrade Vogršček, izgradnja 3. razvojne osi – sklop D
Gaberke ter sanacija voziščne konstrukcije in nadgradnja predora Golovec.

Tretja razvojna os

Kristjan Mugerli,
direktor Kolektorja CPG in
predstavnik vodilnega partnerja
v konzorciju:
»V konzorciju s turškima
partnerjema združujemo izkušnje
velikih infrastrukturnih projektov
s poznavanjem domačega trga.
Zavezujemo se, da bodo dela na
drugem tiru železniške proge
Divača–Koper izvedena strokovno,
kakovostno in natančno. Zavedamo
pa se tudi širše slike projekta.
Izvedba projekta v takšnem obsegu
in s slovenskim izvajalcem kot
vodilnim partnerjem v konzorciju
ne bo le pripomogla k izhodu
slovenskega gospodarstva iz
krize po pandemiji, ampak bo
vsem deležnikom pri gradnji
prinesla znanje, izkušnje in
reference za nadaljnje projekte.
Projekt bo spremljala tudi visoka
stopnja digitalizacije, s katero
bomo zasledovali predvsem
sledljivost procesov, materialov
in dokumentov ter zagotavljali
preglednost izvedenih del.«
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Partner Kolektorja CPG bo podjetje Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi
A.Ş. iz Turčije, ustanovljeno leta
1965, ki ima največ izkušenj na
področju železniške infrastrukture, metrojev in mestnih projektnih
sistemov. Družba Yapı Merkezi je
že izvedla več kot 3700 kilometrov
železniških prog, ki dnevno zagotavljajo varen prevoz 3,5 milijona potnikov na treh kontinentih.
V Turčiji je družba Yapı Merkezi
zgradila večino sistemov množičnega javnega prevoza potnikov.
To so projekti podzemnih železnic
v mestih Istanbul, Izmir in Bursa, zgradili so železniški sistem v
mestih Eskisehir in Kayseri, sistem
podzemne vzpenjače Taksim–Kabataş, sistem podzemne železnice
Anadoluray, sistem mestne železnice v mestih Konya in Antalya
ter hitri železniški progi Ankara-Konya in Yerköy-Sivas. Pred
skoraj štirimi leti so izvedli enega
največjih turških projektov, Evrazijski predor, avtocestni predor pod
morsko gladino, ki povezuje azijsko
in evropsko stran Istanbula.

Başar Arıoğlu,
predsednik upravnega
odbora podjetja Yapı Merkezi
İnşaat ve Sanayi A.Ş.:
»Zavedamo se, kako
pomembna je Luka Koper za
slovensko gospodarstvo, kako
močno bo drugi tir prispeval
k rasti pristanišča in s tem
podprl ne le Slovenijo, ampak
številne države, katerih uvozne
in izvozne poti potekajo
skozi to strateško območje.
Zahvaljujem se družbi 2TDK
in Vladi Republike Slovenije,
da sta podjetju Yapi Merkezi
dali priložnost sodelovati pri
tem zgodovinskem projektu.
Naša družba vedno izkazuje
spoštovanje do lokalnega
okolja, v katero prihaja. Naše
ključne usmeritve so, da ob
izvajanju projekta varujemo
naravno okolje in za seboj
pustimo uspešen projekt. Pri
projektu Drugi tir se veselimo
sodelovanja z družbo Kolektor
CPG, ki deli podobne ambicije
in cilje, kot jih ima naše
podjetje. Skupaj s partnerjema
v konzorciju se zavezujemo
naročniku 2TDK in prebivalcem
Slovenije, da bomo zgradili
uspešen projekt visoke kakovosti
in brez zamud.«

MAJ 2021

Novi most Ҫanakkale, ki bo dokončan leta 2022

Vstop v predor Eurasya pod Bosporskim prelivom, ki povezuje Evropo in Azijo

Nova železniška proga v Etiopiji, dolga 390 kilometrov, ki jo je zgradil Yapı Merkezi
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Tudi drugi turški partner v konzorciju,
podjetje Özaltın İnşaat Ticaret Ve Sanayi
A.Ş., ki se uvršča med vodilne družbe na
področju gradbeništva v Turčiji, deluje na
različnih gradbenih področjih, od gradnje
jezov do mostov in avtocest, od tovarn do
turističnih objektov. V letu 2016 so v uporabo uspešno predali znameniti viseči most
Osmangazi, dolg 2682 metrov. Trenutno
gradijo več odsekov avtoceste Gebze-Orhangazi-İzmir. S svojo močno finančno
strukturo Özaltın İnşaat Ticaret Ve Sanayi
A.Ş. brez težav izvaja dolgoročne in obsežne projekte v transportnem sektorju.

Muzaffer Özdemir,
generalni direktor Özaltın İnşaat
Ticaret Ve Sanayi A.Ş.:
»Ponosni smo, da smo del konzorcija,
ki bo izvedel projekt ključnega
pomena za Slovenijo in njen položaj
med razvitimi evropskimi državami.
K uspešni izvedbi projekta bomo
prispevali s svojim znanjem in z
dolgoletnimi izkušnjami, ki smo jih
pridobili v turškem gradbenem sektorju
ter jih povezali z našim slovenskim
partnerjem. Pri tem bomo posebno
pozornost namenili kakovosti gradnje
in varovanju okolja ter varnosti in
zdravju delavcev. Zahvaljujemo se
deležnikom projekta za zaupanje.«

Viseči most Osmangazi

Avtocesta Gebze-Orhangazi-İzmir
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Zgrajene
so dostopne
ceste do
gradbišč
drugega tira
Do gradbišč drugega tira se
bo dostopalo po 32 cestah.
Skupaj bo 22,8 kilometra cest
omogočilo, da bo gradnja
proge potekala nemoteno.
28 cest je asfaltiranih,
23 je novo zgrajenih v skupni
dolžini 20 kilometrov, drugo
so obstoječe lokalne ceste,
kolovozi in poljske poti,
ki so razširjene.
Po dostopnih cestah se bodo prevažali stroji
in gradbeni material. Izkopani material iz predorov se bo večinoma na gradbišču predelal,
manjši del se bo po dostopnih cestah prevažal
do najbližjega odlagališča v predelavo. S tem
projekt Drugi tir sledi zeleni evropski agendi in
principom krožnega gospodarstva.
Dostopne ceste so zgrajene v sklopu pripravljalnih del, ki jih sofinancira Evropska komisija v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF). Gradnja dostopnih cest se je začela
marca 2019. V večjem delu so se ceste gradile
na nedostopnih območjih, ki niso povezana z
obstoječo cestno infrastrukturo. Praviloma se
izognejo naseljenim območjem in s tem obremenilnim vplivom tovornega prometa na lokalno prebivalstvo.
Po izgradnji drugega tira bodo dostopne ceste predane lokalni skupnosti v upravljanje za
športno-rekreativne namene. Dostopne ceste
bodo tudi olajšale lastnikom dostope do zemljišč, saj je 28 cest od 32 na novo asfaltiranih. Z izgradnjo dostopnih cest se je izboljšala
požarna varnost, ki je na Primorskem zelo pomembna.

MAJ 2021
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23

N OVO ZG R A JE N I H
D O STO P N I H C E ST

20.174 m
D O L Ž I N A N OVO
ZG R A JE N I H
D O STO P N I H C E S T

32

V SE H
D O STO P N I H C E ST

22.784 m
D O L Ž I N A V SE H
D O STO P N I H C E S T

2019–2021
Č A S G R A D N JE
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Gradnja v dolini reke Glinščice
Na progi drugega tira v smeri iz Divače proti Kopru je premostitveni objekt čez dolino reke Glinščice
in njen pritok postavljen med južni portal prvega predora (T1) in severni portal drugega predora
(T2). Konstrukcijska zasnova premostitvenega objekta je semi-integralna, vmesni podpori sta togo
vpeti v prekladno konstrukcijo, armirano betonsko prenapeto konstrukcijo skupne dolžine 215 metrov.
Konstrukcija mostu je zaprtega škatlastega prereza, zgrajena bo na klasičen način z opažem in podporno
konstrukcijo. S tako zasnovo se bo vpliv železniškega prometa na občutljivo okolje zavarovanega
območja doline Glinščice omejil v največji možni meri, pri čemer se bodo zagotovili optimalni pogoji za
izvedbo prezračevanja in varnost v primeru požara v obeh predorih, T1 in T2.

MAG. RO M A N MU R
Podpore oz. oporniki prekladne konstrukcije so zasnovani kot
masivne armiranobetonske stene, krajna opornika bosta izvedena
kaskadno. Temeljenje vseh štirih
opornikov, krajnih in vmesnih, je
zasnovano kot plitvo temeljenje na
masivnih temeljnih blazinah.
Geološka
značilnost
območja
Glinščice je ozka soteska s strmimi
pobočji na flišni podlagi in s tankim zemljinskim pokrovom. V fazi
priprave PGD je bilo na širšem območju Glinščice narejenih 12 vrtin,
pri čemer sta bili dve opremljeni
kot inklinometra, opravljene so bile
geofizikalne raziskave, refrakcija
seizmike in geoelektrična upornost, detajlno inženirsko-geotehnično kartiranje območja, laboratorijske preiskave vzorcev zemljin
in hribin ter presiometrične meritve v vrtinah. Leta 2018 so bile
izvedene še dopolnilne preiskave v območju podpor in opornega
zidu, narejenih je bilo pet dodatnih
vrtin, prav tako pa je bil opravljen
inženirsko geološki pregled območja. Dodatne preiskave so praktično na celotnem območju Glinščice
potrdile rezultate preiskav iz faze
PGD. Kot potencialni tveganji sta
bili opredeljeni močneje preperela podlaga in neugodna orientacija
plasti. Podrobno so bila geološko
obdelana vsa področja opornikov

premostitvenega objekta in opornih zidov.
V projektu za izvedbo (PZI) je predvideno, da je treba v času gradnje
premostitvenega objekta čez Glinščico, in sicer po izvedenem izkopu
gradbenih jam opornikov, izvesti še
dodatno vrtino globine 25 metrov na
prvem oporniku (OP1) in dve sondažni vrtini globine 10 metrov, s katerima se preveri homogenost temeljnih
tal pod temelji opornikov.
Pri oporniku OP1 je sam izkop
gradbene jame kljub zahtevnim razmeram in ob upoštevanju vseh varnostnih in kontrolnih ukrepov potekal brez večjih težav. Celotna višina
izkopa je več kot 30 metrov. V območju prvega opornika se je najprej
izvedel začasni predvkop predora T1.
Izkop gradbene jame opornika OP1
se je izvedel v treh ravneh. Pod tretjo
ravnijo je bilo izvedeno še dva metra izkopa za temelj opornika. Pri
pregledu temeljnih tal zgornje ravni
opornika OP1 je bila v sicer kompaktnih flišnih tleh ob zunanjem robu
gradbene jame ugotovljena nehomogenost. Za določitev dejanskega
obsega nepravilnosti v temeljnih
tleh opornika so se z vrtalnim kladivom izvedle dodatne 15 metrov globoke vrtine.
Na podlagi vseh ugotovitev je
projektant v sodelovanju z drugimi

Na samem začetku gradnje drugega tira železniške
proge Divača–Koper se je pokazala dejanska
pestrost geološko-geomehanskih pogojev na trasi.

strokovnjaki spremenil način temeljenja opornika OP1, in sicer iz
prvotno predvidenega plitvega temeljenja na globoko temeljenje.
Sočasno z izdelavo dokumentacije
PZI za spremembo temeljenja se je
takoj začela izvedba nujnih pripravljalnih del. Glede na potek gradnje,
ko sta že izvedeni gradbeni jami za
drugi (OP2) in tretji (OP3) opornik,
je bilo za dostop vrtalne garniture
za izvedbo pilotov začasne podpore
najprej treba izdelati začasni premostitveni konstrukciji in razširiti
gradbiščno dostopno pot do začasne
podpore. Podobno bo treba razširiti in dodatno zaščititi območje dostopne poti do dna gradbene jame
opornika OP1. Nasprotno pa se je
pri izkopu gradbene jame četrtega
opornika (OP4) izkazalo, da so nosilna temeljna tla opornika nahajajo
višje od pričakovane globine, kar je
omogočilo znižanje izvedbe opornika za dva metra.
Celotna sprememba načina temeljenja opornika OP1 bo zaradi same
zahtevnosti izvedbe vplivala na časovnico oziroma terminski načrt
izvedbe del, pri čemer si bo treba
prizadevati za časovno optimalno
izvedbo del in usklajeno delovanje
vseh udeležencev pri gradnji.
Na samem začetku gradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper se je pokazala dejanska
pestrost
geološko-geomehanskih
pogojev na trasi. V območju premostitve doline Glinščice se je kljub
obsežnim raziskavam, izdelanim
v fazi načrtovanja in tudi gradnje, izkazalo, da so možna lokalna
'presenečenja', kar lahko omogoči
optimizacijo projektne izvedbe ali
pa povzroči spremembe projektnih
rešitev in s tem vpliva na časovni
potek in ceno izvedbe.
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Izkop v območju opornika OP1

Temeljna tla opornika OP4
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Elektrifikacija drugega tira
Leto 2021 je na predlog Evropske komisije razglašeno za Evropsko leto železnic. S tem je Unija
pokazala podporo uresničevanju ciljev evropskega zelenega dogovora na področju prometa z
namenom spodbujanja trajnostne mobilnosti. Poudarjale naj bi se koristi železniškega prometa za
ljudi, gospodarstvo in podnebje. K skupnim izpustom toplogrednih plinov v EU najmanj prispeva prav
železniški promet. Del razlogov za to je iskati tudi v elektrifikaciji železnic.
MAG. CIRIL CER A R
Elektrifikacija drugega tira je predvidena s sistemom enosmerne napetosti 3
kV (3 kV DC) tako, kot so elektrificirane
tudi druge glavne proge na javni železniški infrastrukturi v Sloveniji. Sistem
3 kV DC je eden od štirih prevladujočih
in standardiziranih sistemov za elektrifikacijo železniških prog na svetu, ki se
je uveljavil že v prvi polovici 20. stoletja
in je v uporabi v več evropskih državah,
v Španiji, Italiji, Belgiji, na Poljskem, Češkem, Slovaškem, v Rusiji in še nekaterih
drugih. Sistem se je zaradi naraščajočih
potreb po večjem številu vlakov ter vse
hitrejših, daljših in težjih vlakih razvil
kot naslednja faza razvoja elektrifikacije
z nižjimi enosmernimi napetostmi, med
katerimi je sistem 1,5 kV DC še danes precej razširjen, npr. v Franciji (pribl. 40 %
elektrificiranih prog), na Nizozemskem
in drugod, ter zato predstavlja enega od
štirih standardiziranih sistemov. Poleg
omenjenih 1,5 kV DC in 3 kV DC sta to še
izmenična enofazna sistema, in sicer 15
kV in 25 kV industrijske frekvence.

Glede na obstoječe stanje elektrifikacije na relaciji Divača–Koper lahko ugotovimo, da se je ta že deloma izvedla na
začetku proge v Divači in na koncu proge
med Dekani in Koprom. V okviru posodobitev obstoječe proge sta bili v skladu
z zasnovami za gradnjo drugega tira že
zgrajeni dve sodobni in zmogljivi elektro-napajalni postaji, in sicer se je v Divači prenovila obstoječa, v Dekanih pa se
je zgradila nova. Zgradili so tudi vozno
omrežje nad t. i. izvlečnim tirom v dolžini
približno 1,2 kilometra, ki bo po dokončani gradnji drugega tira postalo njegov sestavni del. Prav zato je enakega tipa, kot
je predviden na celotni progi drugega tira.
Tako je, glede na finančni vložek za elektrifikacijo, skoraj polovica elektrifikacije
za obratovanje drugega tira že izvedena.
Za elektrifikacijo proge je treba zagotoviti napajanje iz lastnega ali kar je bolj
običajno – tudi v Sloveniji – iz javnega
električnega omrežja, v elektro-napajalni postaji pretvoriti energijo na ustrezno
napetost voznega omrežja ter tako zagotovljeno napajanje po voznem omrežju
prenesti do vozil z električno vleko na

progi. Elektro-napajalne postaje in vozno
omrežje je treba tudi krmiliti in nadzirati,
kar se danes izvaja s pomočjo naprav daljinskega vodenja.
Za elektrifikacijo drugega tira so predvidene tri elektro-napajalne postaje, ob
obstoječih v Divači in Dekanih, ki jih je
treba v manjši meri preurediti in posodobiti, bo zgrajena še nova elektro-napajalna postaja Črni Kal, ki bo enakih
karakteristik, kot sta obstoječi. Hkrati se
bo postavilo vozno omrežje, in sicer od
konca postaje Divača do začetka izvlečnega tira. Nova elektro-napajalna postaja in vozno omrežje bosta, poleg drugih
naprav za obratovanje, opremljeni tudi z
napravami za daljinsko vodenje. Ob koncu bodo novi objekti vključeni v obstoječi
sistem osrednjega daljinskega vodenja s
Centrom vodenja v Postojni.
Predvidena rešitev izhaja iz načrtovanega načina obratovanja na drugem tiru,
ki se bo v pretežni meri uporabljal za vožnje vlakov navzgor, to je v smeri Koper–Divača. Kot energetsko najzahtevnejši režim obratovanja v načrtovanem

Nova ENP Črni Kal bo enakih karakteristik kot že zgrajena ENP Dekani (Foto: Peter Škrlj, SŽI)
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voznem redu se je z različnimi računalniškimi simulacijami pokazala vožnja
dveh težkih tovornih vlakov, skupne
teže 2200 ton, v intervalu 10 minut, pri
hitrosti 90 km/h. To pomeni 15 kilometrov medsebojne oddaljenosti, vsak tak
vlak pa pri tem potrebuje več kot 10 MW
moči, kar predstavlja red velikosti nazivne moči enega generatorja v manjši hidroelektrarni, kakršne so izvedene
npr. na spodnji Savi.

Vsekakor je predvidena izvedba elektrifikacije s sistemom 3 kV na drugem tiru
zahtevnejša, kot to velja za druge proge
v Sloveniji, in zato tudi nekoliko dražja,
bo pa omogočala vožnje vsem vlakom,
kot je predvideno v načrtovanem voznem
redu. S predvidenimi rešitvami se sledi
že izvedenim delom ter omogoči poenotene pogoje obratovanja in vzdrževanja
na celotnem omrežju, kar je v vse bolj
kompleksnejših sistemih, ki se vgrajujejo,

zelo pomembno. Z načrtovano izgradnjo
dodatnega vzporednega tira, torej z dvotirnostjo nove proge, bi se pogoji napajanja precej izboljšali, saj bi se za napajanje
uporabili tudi vozno omrežje in tirnice
dodatnega tira, kar bi zmanjšalo padce
napetosti in s tem izgube pri prenosu,
omogočeno pa bi bilo tudi elektrodinamično zaviranje in s tem neposredno vračanje energije zavirajočih vlakov nasproti
vozečim vlakom v vzpon.

Deviacija obstoječe proge v Divači
Gradnja proge drugega tira Divača–Koper je razdeljena na dva sklopa. Prvi sklop zajema gradnjo
proge od Divače do Črnega Kala, drugi sklop pa od Črnega Kala do Kopra. Po zaključku glavnih
gradbenih del na obeh sklopih, ko bodo zgrajeni vsi predori in viadukti na 27,1 kilometra dolgi progi, se
bodo v nadaljevanju, v t. i. sklopu 3, vzdolž celotne trase izvedla elektrostrojna dela, položili tiri in tirne
naprave, postavilo vozno omrežje, telekomunikacije in signalnovarnostne naprave ter tudi izvedla vsa
dela na območju postaje Divača, da bi se nova proga lahko priključila na stran C postaje.
Predvideni posegi v obstoječo infrastrukturo v Divači bodo zahtevali vsaj
48-urno popolno zaporo prometa na
progi, za kar je treba od upravljavca,
SŽ Infrastruktura, pravočasno pridobiti
odobritev. Za poseg v progo in naprave
so že potekali prvi razgovori s predstavniki upravljavca. Glede na izredno
obremenjenost te proge je predvideno,
da bi ključna dela na prevezavah proge
in naprav izvedla v terminu, ko bo to z
vidika vodenja prometa najmanj moteče. Trenutno je predvidena popolna zapora prometa za vgradnjo novih kretnic, prevezave naprav in vozne mreže v
začetku novembra 2022.

MARJA N ZA LET E L J
Trasa drugega tira v Divači preseka traso obstoječe proge, zato je treba prestaviti
del obstoječega tira oz. izvesti deviacijo in zgraditi na novo 800 metrov proge. To bo zagotovilo nemoteno odvijanje
vsakodnevnega železniškega prometa po
obstoječi progi Divača–Koper tudi med
gradnjo drugega tira. Šele po dokončanju deviacije in po preusmeritvi prometa
na novi del proge bo možno odstraniti 1,1
kilometra obstoječe proge, s čimer se bo
sprostil prostor za gradnjo drugega tira.
Da bi zagotovili čim bolj neovirano
izvajanje prometa na obstoječi progi,
je treba vsa dela, povezana z deviacijo
proge v Divači, izvesti prej kot preostala
železniška dela v tretjem sklopu. Javno
naročilo bo zato za sklop 3 izvedeno v
dveh fazah. Dela na postajnem območju
Divače bodo ločena od drugih del na odprti trasi nove proge.

del stare proge v skupni dolžini 1100
metrov, zgraditi tir na trasi nove proge,
od kretnice 308 do km 1+500, v dolžini
600 metrov in podhod pod deviacijo in
pod novim tirom (tudi pod kasnejšim
levim tirom nove proge), postaviti novo
vozno mrežo na deviaciji proge, predelati vozno mrežo na kretniškem območju, prestaviti obstoječe in vgraditi
nove signalnovarnostne in telekomunikacijske elemente na progi in predelati oz. prilagoditi signalnovarnostno
napravo na novo tirno situacijo.
Za izvedbo vseh del pri deviaciji proge v Divači je načrtovanih osem mesecev dela, večina del pa se bo izvajala v
drugi polovici leta 2022. Javno naročilo
bo predvidoma objavljeno še v prvi polovici tega leta.

Izbrani izvajalec za dela na deviaciji proge v Divači bo moral v pogodbenem roku zgraditi novi tir oz. deviacijo
obstoječe proge v dolžini 800 metrov,
vgraditi dve novi kretnici, št. 308 in
309 na strani C postaje, priključiti 'deviirano' progo na obstoječo traso na
začetku in koncu, odstraniti obstoječi

Območje deviacije proge na
strani C postaje Divača
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BOŠ TJA N G O RJUP
PR E D S ED N I K GOS P ODA RS K E Z BORNICE SLOVE NIJE *

Najpomembnejše bodo koristi
od zgrajene infrastrukture
Že pred skoraj štirimi leti ste kot
predsednik GZS podprli izgradnjo
drugega tira v času sprejemanja zakona o drugem tiru in referenduma. Ste
danes enakega mnenja?
Da, še bolj sem prepričan, da je
to ključen del naše logistične infrastrukture. Pandemija covida-19 je pomembno znižala trgovinske tokove v
letu 2020, vendar je industrija okrevala
hitro in tudi mednarodna trgovina se
je v šestih mesecih že vrnila na raven
pred pandemijo, predvsem zaradi velikega povpraševanja po IT-opremi in
dobavi medicinskih zaščitnih izdelkov.
Odprtje storitev in rast gradbeništva
bosta pomembno okrepila pritisk na
logistično infrastrukturo. Žal mi je le
za izgubljena leta z vidika cen nekaterih surovin (železo, jeklo), kjer so
cene na mednarodnih trgih izredno
visoke in bodo podražile ta del izvedbenih aktivnosti. Tega ni mogel nihče
predvideti in s temi izzivi se soočajo vsi
porabniki teh surovin oz. polizdelkov.
V tistem času ste tudi dejali, da če ne bi
bilo drznih odločitev v 90. letih za izgradnjo avtocestnega omrežja, bi danes
doživljali kolaps oz. ne bi imeli rasti in
da je za Slovenijo pomembno tudi, da
se odločimo in začnemo graditi drugi
tir. Nedvomno bodo koristi za slovensko gospodarstvo od drugega tira?
Menim, da je odločitev za drugi tir
strateška, jo pa težko primerjam z izgradnjo avtocestnega omrežja. Izvedbena vrednost drugega tira je milijarda
evrov oz. 2 % BDP-ja, kar bo pozitivno
vplivalo na BDP, ne bo pa imelo bistvenega pomena za naše 48-milijardno
gospodarstvo, na BDP, kjer so sicer
letni prihodki 100 milijard evrov. Najpomembnejše pa bodo koristi od zgrajene infrastrukture. Drugi tir pomeni
hitrejšo pretočnost tovora, ki je namenjen slovenskim uporabnikom, uvoznikom in izvoznikom, kot tudi tujim
podjetjem. Ne pričakujem le več pretovora v Luki Koper, temveč tudi večjo vključenost slovenskih logističnih
podjetij pri manipulaciji tega tovora in
prenosu do kupcev.

*Predsednik GZS do 27. maja 2021

Dodana vrednost zaradi gradnje drugega tira in po izgradnji bo visoka. Se
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lahko strinjate s trditvijo, da je drugi
tir v času gradnje predvsem pomemben za gradbeništvo, dolgoročno pa za
razvoj logistike, transporta, kar pomeni večjo dodano vrednost in posledično višje plače?
Pomemben je za številne primarne
in sekundarne dejavnosti gradbeništva
kot ene najpomembnejših gospodarskih panog, kot so gradbena projektiva in operativa, proizvodnja in dobava energentov, gradbenega materiala,
mehanizacije in druge opreme, pa tudi
številne inženiring in svetovalne storitve s področja nadzora, prava in ekonomije, ki so za normalno delovanje
panoge bistvenega pomena.
Je treba o priložnostih po izgradnji že
danes razmišljati? O tem, kaj moramo
še zgraditi, so to logistični centri?
Seveda. Je pa to naloga strateških
načrtovalcev tako na ravni države, lokalne samouprave kot gospodarstva,
predvsem na področju proizvodnje in
logistike. Če le eden od teh deležnikov
ne bo prepoznal priložnosti in potreb
po optimalnem izkoristku drugega
tira, bodo ves trud in vložena sredstva
v izgradnjo tega projekta samo delno
poplačani.
Drugi tir bodo na odseku Črni Kal–Koper gradili slovenski in turški gradbinci. V projekt gradnje bo vključeno
veliko število različnih slovenskih
podjetij, ki nastopajo kot podizvajalci.
Bodo lahko izkoristili priložnosti, ki
jih bodo ponudile reference pri gradnji
drugega tira in na katerih trgih?
Upam in verjamem, da bodo. Seveda
bo predvsem od njih odvisno, ali bodo
to priložnost znali izkoristiti za osvajanje drugih trgov. Gospodarska zbornica
Slovenije bo tukaj storila vse, kar bo v
njeni moči, da bo slovenski gradbeni
operativi pri tem kar se da pomagala.
Kako ocenjujete skupni nastop oz. slovensko-turško sodelovanje pri gradnji,
lahko to koristi gospodarstvu tudi na
drugih področjih?
Skupni nastop slovenskih in turških
podjetij pri gradnji drugega tira je bil
nuja, saj slovenska gradbena operativa, ki je še ostala po propadu velikega
števila največjih slovenskih gradbenih
podjetij, praktično ni imela referenc
za gradnjo tako zahtevnega projekta.
Upam in verjamem, da se bo z uspešno
izgradnjo drugega tira ta slika spremenila in bodo slovenski gradbinci na
naslednjih javnih projektih zaradi pridobljenih referenc lahko že nastopili
samostojno ali pa v konzorciju, sestavljenem iz slovenskih podjetij.
Projekt Drugi tir je digitaliziran, uporabili bomo tehnologijo BIM, pri grad-
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Upam in verjamem, da se bodo z uspešno
izgradnjo drugega tira slovenski gradbinci na
naslednjih javnih projektih zaradi pridobljenih
referenc lahko že nastopili samostojno ali pa v
konzorciju, sestavljenem iz slovenskih podjetij.

nji bomo skušali minimalno posegati v
naravno okolje, saj bomo gradili večinoma pod zemljo … Se lahko tudi druge države nečesa naučijo od Slovenije?
Absolutno. Število slovenskih gradbenih in projektantskih podjetij, ki obvladujejo tehnologijo BIM, narašča in
samo pohvalim lahko iniciativo družbe
2TDK, da bo gradnjo železniške proge spremljala s pomočjo BIM-a, kar ji
bo omogočilo večjo, predvsem pa natančnejšo tehnično in ekonomsko izvedbo projekta. Verjamem, da bomo
znanje, ki ga bomo na področju digitalizacije projekta izgradnje drugega
tira dobili, lahko uporabili pri številnih
drugih projektih, npr. pri gradnji tretje razvojne osi ali hitre ceste med Ormožem in Hajdino, pri stanovanjski in
industrijski gradnji. Skratka, možnosti
je več kot dovolj. Priložnosti za uveljavitev našega znanja pa bo tudi v naši
neposredni soseščini, predvsem na področju nekdanje skupne države.
V nadaljevanju se bo gradil tudi drugi drugi tir oz. polna dvotirnost s tirom, ki bo vzporeden drugemu tiru.
Kako ocenjujete pomen gradnje drugega tira kot trenutno največjega infrastrukturnega projekta in kasneje
tretjega tira pri premagovanju krize,
ki je nastopila zaradi covida-19?
Gradbeništvo je v času epidemije ena
redkih gospodarskih panog, ki dokaj
normalno izvaja svoje aktivnosti in na
ta način s svojimi multiplikativnimi
blažilci državi pomagala premoščati
gospodarsko krizo. Gradbena podjetja
so si namreč tako v prvem kot tudi v
drugem valu epidemije prizadevala za
nemoteno izvajanje del na gradbiščih,
kar 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.
Gradbišče drugega tira pri tem ni bila
izjema, saj je gradnja dostopnih cest in
pripravljalnih del za začetek izgradnje
viadukta Glinščica potekala nemoteno.
Z upoštevanjem vseh ukrepov in
priporočil s svojimi prizadevanji za
nemoteno izvajanje del na gradbiščih

podjetja nadaljujejo tudi danes, zato v
panogi ne beležimo večjih zdravstvenih težav. Na zbornici si 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
na drugih segmentih gospodarstva, ki
so podpora gradbincem. Tukaj mislimo predvsem na obrtnike ter mikro
in manjša podjetja, ki se ukvarjajo z
zaključevanjem gradbenih in instalacijskih del v visokih gradnjah, 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.
Slovensko gospodarstvo je predvsem
izvozno gospodarstvo, ki raste tudi
zaradi dobrih prometnih povezav.
Kako ocenjujete v tem kontekstu projekt drugega tira?
Izvoz transportnih storitev je druga
najpomembnejša postavka pri izvozu storitev takoj za potovanji. Vsako
leto tuji kupci slovenskim izvajalcem
plačajo za 2,5 milijarde evrov storitev prevoza, naša podjetja pa tujim
logistom plačajo 1,2 milijarde evrov.
Očitno je, da moramo še naprej izkoristiti svojo geostrateško lego ter tujim
kupcem ponuditi konkurenčno in hitro
storitev prevoza.
Je torej nastopil čas, da začnemo o
Sloveniji zaradi njene geostrateške
lege razmišljati kot o evropskem Singapurju?
Primerjava je zelo zanimiva. Naj
omenim, da Singapur nima le odlične lege, s katero izkorišča logistične prednosti, temveč nudi precej več
ekonomske svobode, kot je značilno za
druge države v njihovi regiji. Ima nizke davke, prosto mobilnost kapitala in
je naklonjen priseljevanju strokovnjakov iz tujine. Mislim, da se lahko Slovenija res nekaj nauči iz tega primera,
vendar zgolj zgrajen drugi tir za to ne
bo dovolj.
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Sprememba pogodbe o izvedbi
javnega naročila s sklenitvijo
aneksa k pogodbi
Sklepanje aneksov k pogodbam na področju gradbeništva ima v Sloveniji zaradi izkušenj iz preteklosti
zlovešč prizvok, zato je sprotno obveščanje javnosti o nujnosti podpisovanja kakršnega koli aneksa
ob gradnji drugega tira med Divačo in Koprom pomembna naloga družbe 2TDK. V svojem delovanju
dosledno spoštujemo obstoječo zakonodajo Slovenije in Evropske unije. Zavezani smo k zakonitosti in
transparentnosti svojega delovanja, od tega ne odstopamo, to so naši standardi delovanja.

PAV L E H EVK A
Že zato bi bilo pri izgradnji tako
težko pričakovanega in nadzorovanega projekta, kot je drugi tir, sklepanje
nepotrebnih aneksov kar absurdno.
Ker pa se ta projekt razteza na več kot
27 kilometrih dolžine, so presenečenja med gradnjo možna, predvsem
zaradi nepredvidljivosti kraškega in
obalnega sveta, ki jih nobene predhodne analize, preizkusi in geološke
raziskave niso mogli vnaprej in v celoti predvideti. Morda bo med gradnjo odkrita še kakšna čudovita kraška
jama, kar bo pred projekt postavilo
velik izziv, lahko pomenila razlog za
aneks in predajo take jame jamarskim
in turističnim društvom. Pa še tak
aneks bi se v družbi 2TDK podpisal z
zelo tresočo roko.
V nadaljevanju so zato predstavljene
bistvene informacije, predvsem pa zakonske podlage o ureditvi možnosti za
podpisovanje aneksov k dvema glavnima pogodbama o izgradnji drugega
tira med Divačo in Koprom.
Pogodba o izvedbi javnega naročila, ki je ni mogoče izvesti pod pogoji,
ki so bili določeni ob njeni sklenitvi, se
lahko med njeno veljavnostjo spremeni s sklenitvijo aneksa k pogodbi brez
izvedbe novega postopka javnega naročanja, če sprememba izpolnjuje pogoje,
ki jih določa 95. člen Zakona o javnem
naročanju (ZJN-3).1Pogodba o izvedbi
javnega naročila se lahko v skladu z navedenim členom spremeni v petih primerih, in sicer če:
• je sprememba vnaprej predvidena;
• gre za dodatne gradnje, storitve ali
dobave blaga;
• gre za nepredvidene okoliščine;
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• prvotnega izvajalca zamenja nov
izvajalec del;
• sprememba ni bistvena.

Vnaprej predvidene spremembe
V primeru vnaprej predvidene spremembe mora biti ta predvidena v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in
nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen ali
možnostih. V takih določbah morajo biti
navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali možnosti ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo; ne smejo pa biti
predvidene spremembe ali možnosti, ki
bi spremenile splošno naravo pogodbe
o izvedbi javnega naročila. Torej morajo biti pogoji za spremembo pogodbe
jasno, natančno in nedvoumno vnaprej
določeni v pogodbi oziroma dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,
pri čemer morajo določati obseg in vrsto
možnih sprememb ter pogoje, pod katerimi se lahko uporabijo; hkrati pa mora
biti možnost oziroma revizija cen (sprememba vrednosti pogodbe) upoštevana
tudi v ocenjeni vrednosti javnega naročila. Sprememba je dopuščena ne glede
na njeno denarno vrednost, vendar pa
predvidene spremembe ali možnosti ne
smejo spremeniti splošne narave pogodbe o izvedbi javnega naročila.
Če je v gradbeni pogodbi določena
cena del z mersko enoto dogovorjenih
del (cena na enoto mere), gre za določbo o reviziji, s katero je sprememba objektivno predvidena vnaprej. Že v
času objave naročila oziroma ob sklenitvi pogodbe je jasno in nedvoumno,
da tveganja in stroške v primeru večjih
količin za dela, ki so predmet pogodbe,
nosi naročnik. Tveganja glede več del
pa morajo biti upoštevana pri določitvi
ocenjene vrednosti naročila. Pri takšni

spremembi pogodbe je treba paziti, da
količine ne odstopajo bistveno od predvidenih, zaradi česar bi bil obseg predmeta naročila bistveno razširjen, saj bi
se lahko s tem spremenila splošna narava pogodbe o izvedbi javnega naročila.
Termin 'več ali manj dela' pomeni večje
ali manjše količine od predvidenih za
tiste vrste del, ki so določene v popisu
del, sprememba cene del zaradi izvedbe
več ali manj del pa praviloma pomeni
tudi spremembo pogodbene vrednosti. V
takšnih primerih se sklene ugotovitveni aneks, s katerim se ugotovi dejanska
skupna vrednost pogodbenih del in s
tem dejanska pogodbena vrednost.

Dodatne gradnje, storitve ali
dobave blaga
V primeru dodatnih gradenj, storitev
ali dobave blaga, ki jih izvede prvotni
izvajalec, morajo biti te dejansko tudi
potrebne, čeprav niso bile vključene v
prvotno javno naročilo, pri čemer morata biti hkrati izpolnjena dva pogoja, in
sicer da zamenjava izvajalca ni mogoča
iz ekonomskih ali tehničnih razlogov,
kot so zahteve glede zamenljivosti ali
interoperabilnosti z obstoječo opremo,
storitvami ali inštalacijami, naročenimi
v okviru prvotnega javnega naročila, ter
da bi zamenjava izvajalca del povzročila
naročniku velike nevšečnosti ali znatno
podvajanje stroškov. Dodatna dela mora
v tem primeru izvesti prvotni izvajalec,
ker zamenjava izvajalca ni mogoča iz
ekonomskih ali tehničnih razlogov in bi
naročniku povzročila velike nevšečnosti
ali znatno podvajanje stroškov (npr. da
bi bilo treba zaradi izvedbe dodatnih del
ustaviti dela na gradbišču in izbrati novega izvajalca z izvedbo novega postopka javnega naročila, kar bi posledično
pomenilo veliko zamudo pri izvedbi
del in izgubo financiranja, ali da bi bilo
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Zavezani smo k zakonitosti in transparentnosti
svojega delovanja, od tega ne odstopamo, to so naši
standardi delovanja.

treba dodatna dela izvesti na istem
gradbišču, zaradi česar bi bila potrebna zamenjava mehanizacije in opreme
različnih izvajalcev, kar bi povzročilo
znatne stroške in zamudo, urediti pa bi
bilo treba tudi porazdelitev tveganj in
odgovornosti med obema izvajalcema).

dela, ki so predmet pogodbe, vendar jih
je treba opraviti na zahtevo naročnika
(npr. zaradi spremembe projektne dokumentacije za gradnjo oziroma predmeta gradnje). Ta dela niso zajeta v več
ali manj delih, temveč so dodatna (nova)
dela oziroma pozneje naročena dela.

Pri gradbeni pogodbi se po sklenitvi pogodbe pogosto pojavi potreba po
izvedbi dodatnih gradenj, ki niso bile
dogovorjene oziroma niso potrebne za
izpolnitev pogodbe. Dodatna dela niso

V primeru dodatnih gradenj, storitev
ali dobave blaga kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov
vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi
javnega naročila. Če je opravljenih več
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zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj.
Razloge za spremembo pogodbe in njihovo utemeljitev je treba dokumentirati. Dokumentacija v zvezi s spremembo
obsega najmanj navedbo vseh razlogov, zaradi katerih so potrebne dodatne gradnje, storitve ali dobave blaga;
razloge, zakaj dodatne gradnje, storitve
ali dobave blaga niso bile vključene v
prvotno pogodbo; ekonomske ali tehnične razloge, zaradi katerih zamenjava prvotnega izvajalca ni mogoča (ne le
nesmiselna); ter opis oziroma utemeljitev teh razlogov, vključno z obsegom
nevšečnosti ali podvajanjem stroškov.

Nepredvidene okoliščine
V primeru nepredvidenih okoliščin
mora biti sprememba potrebna zaradi
okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, sprememba pa ne spreminja splošne narave javnega naročila.
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V tem primeru so to zunanje okoliščine, ki jih ob oddaji javnega naročila ni
bilo mogoče predvideti ali napovedati,
čeprav bi bilo javno naročilo ustrezno
skrbno pripravljeno ob upoštevanju razpoložljivih sredstev, vrste in značilnosti
projekta, dobrih praks na tem področju
in potrebe po zagotovitvi ustreznega
razmerja med sredstvi, porabljenimi
med pripravo oddaje javnega naročila,
in njegovo predvideno vrednostjo. Vendar to ne more veljati za primere, ko
sprememba vpliva na naravo celotnega
javnega naročila, ko se na primer naročene gradnje, blago ali storitve nadomestijo z drugimi ali se bistveno spremeni vrsta javnega naročila.
Pri gradbeni pogodbi se med te primere uvrščajo t. i. nepredvidena dela
(dela, potrebna za izvedbo pogodbe,
vendar niso vključena v pogodbeno
ceno), ki jih skrben naročnik ni mogel
predvideti, sprememba pa ne spreminja
splošne narave javnega naročila.

MAJ 2021

Celo v primeru nepredvidenih okoliščin kakršno koli zvišanje cene ne sme
presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je opravljenih več zaporednih
sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. Razloge
za spremembo pogodbe in njihovo utemeljitev je treba dokumentirati. Dokumentacija v zvezi s spremembo obsega
najmanj opis spremembe, razloge zanjo
in okoliščine, zaradi katerih naročnik ni
mogel predvideti spremembe pri oddaji
prvotnega javnega naročila, ter pojasnilo, zakaj sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila.

Zamenjava prvotnega izvajalca z
novim izvajalcem del
V primeru zamenjave izvajalca del, ki
mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, z novim izvajalcem del mora biti
navedena zamenjava posledica nedvoumne določbe o reviziji ali možnostih ali

Drugitir

pa posledica razloga, da drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde
za zagotavljanje kakovosti in standarde
za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega
izvajalca po prestrukturiranju podjetja,
vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne
vključuje drugih bistvenih sprememb
javnega naročila in nima namena obiti
določb ZJN-3.
Sprememba izvajalca torej ne terja izvedbe novega postopka javnega
naročanja, če je bila sprememba jasno
in nedvoumno predvidena vnaprej v
prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila. Poleg tega lahko pri
izbranem ponudniku, ki izvaja javno
naročilo, med izvajanjem javnega naročila pride do nekaterih strukturnih
sprememb (zlasti, če se javno naročilo odda konzorciju ponudnikov), kot
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so izključno notranje reorganizacije,
prevzemi, združitve in pripojitve ali insolventnost. Zaradi takih strukturnih
sprememb (tudi npr. vključitev ene od
hčerinskih družb ponudnika v izvedbo
pogodbe) niso samodejno potrebni novi
postopki javnega naročanja za vsa javna
naročila, ki jih izvaja tak ponudnik. Nov
izvajalec mora biti univerzalni pravni
naslednik starega subjekta in mora izpolnjevati prvotno določene pogoje za
sodelovanje, zanj pa ne smejo obstajati
prvotno določeni razlogi za izključitev,
hkrati pa zamenjava ne sme vključevati drugih bistvenih sprememb javnega naročila in nima namena obiti pravil javnega naročanja in določb ZJN-3.

Sprememba pogodbe
Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila je dovoljena tudi, če sprememba, ne glede na njeno vrednost, ni
bistvena. Sprememba pogodbe o izvedbi
javnega naročila med njeno veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te
spremembe pogodba znatno razlikuje
od prvotno oddanega javnega naročila.
Sprememba se v vsakem primeru šteje
za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od
naslednjih pogojev:
a) sprememba uvaja pogoje, ki bi, če
bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki
so bili prvotno izbrani, ali sprejem
druge ponudbe kot tiste, ki je bila
prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja
pritegnili še druge udeležence (npr.
da se opusti določena zahteva glede
predložitve finančnega zavarovanja,
obračuna pogodbene kazni v primeru
zamude ali da nominirani kader zamenja kader, ki ne izpolnjuje pogojev
iz prvotne dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega naročila);
b) sprememba spreminja ekonomsko
ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega
naročila v korist izvajalca na način,
ki ni bil predviden v prvotni pogodbi
(ne le sprememba pogodbene cene,
temveč tudi druga določila s finančnimi učinki, ki ekonomsko spreminjajo pogodbo v korist izvajalca, kot
npr. znižanje višine pogodbene kazni
ali finančnega zavarovanja);
c) zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega
naročila (npr. razširitev predmeta ali
količinskega obsega pogodbe);
d) drug gospodarski subjekt zamenja
prvotnega izvajalca v primeru, ki ni
naveden med dovoljenimi spremembami pogodbe o izvedbi javnega naročila zaradi zamenjave izvajalca (vnaprej predvidena sprememba v pogodbi
ali statusne spremembe izvajalca).

2
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Kadar gre za nebistveno spremembo,
se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez omejitev.

Spremembe v pisni obliki in
dokumentirane
Glede na to, da je gradbena pogodba
pisna, morajo biti tudi vse njene spremembe urejene z aneksom v pisni obliki, in sicer pred njihovo izvedbo. Razloge za spremembo pogodbe in njihovo
utemeljitev je treba dokumentirati ne
glede na morebitno objavo obvestila o
spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila. Pri tem je treba temeljito
razmisliti, ali je sprememba pogodbe
skladna z določili ZJN-3 glede dovoljenih sprememb pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo. Za
spremembe določb veljavne pogodbe o
izvedbi javnega naročila, ki niso navedene v 95. členu ZJN-3, je treba izvesti
nov postopek javnega naročanja v skladu z ZJN-3.

Postopek sklenitve aneksa
Sklenitev aneksa h gradbeni pogodbi
ni diskrecijska pravica uprave naročnika, temveč je za to predviden postopek.
Nadzornik oziroma inženir, ki izvaja
nadzor nad gradnjo, spremlja gradnjo
in na terenu ugotavlja odstopanja od
projektne dokumentacije za gradnjo
ter v vsaki situaciji ta odstopanja potrdi ali zavrne. Izvajalec gradnje mora
inženirju podati podrobno obrazložen
in utemeljen zahtevek za spremembo
s potrebnimi podatki, do katerega se je
inženir dolžan opredeliti. Naročnik preveri inženirjeve argumente in se odloči za spremembo pogodbe s sklenitvijo
aneksa k pogodbi ali za zavrnitev spremembe pogodbe. Sprememba pogodbe s sklenitvijo aneksa k pogodbi tako
ne more biti zgolj izraz volje naročnika, temveč mora biti vsaka sprememba
podkrepljena z obširno dokumentacijo o
utemeljenosti spremembe.
Morebitna sprememba pogodbe s
sklenitvijo aneksa k pogodbi v primerih, ko ZJN-3 takšne spremembe ne
dopušča, ima lahko hude posledice, in
sicer možnost izpodbojnosti pogodbe (6. točka prvega odstavka 44. člena
Zakona o pravnem varstvu v postopkih
javnega naročanja – ZPVPJN,2 zaradi česar je lahko ta razveljavljena in je
zato treba vrniti, kar je bilo na podlagi
razveljavljene pogodbe izpolnjeno; če
pa to ni mogoče, je treba dati ustrezno
denarno nadomestilo (96. člen Obligacijskega zakonika)3; lahko je podlaga za
odškodninsko odgovornost naročnika
tistemu, ki je bil zaradi naročnikovega
nezakonitega ravnanja oškodovan, za
naročnika pa lahko nastanejo posledi-

Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19.
Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631.
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ce na prekrškovnem področju (6. točka
prvega odstavka 111. člena ZJN-3), lahko pa tudi predstavlja kaznivo dejanje
(npr. oškodovanje javnih sredstev). V
nasprotnem primeru lahko morebitna
nesklenitev aneksa k pogodbi v primerih, ko je ta utemeljen, vodi v zaustavitev del na projektu s strani izvajalca, ker
nima zagotovljene likvidnosti, hkrati pa
v zamudne tožbene zahtevke oziroma
odškodninsko odgovornost naročnika.
Glede na navedeno in ob upoštevanju
posebne narave gradbene pogodbe, pri
kateri se po sklenitvi pogodbe pogosto
pojavijo potrebe po njeni spremembi, je
ključnega pomena pravilna obravnava
sprememb, do katerih prihaja, in zahtevkov v zvezi z njimi.

Zaveza družbe 2TDK
Na podlagi opisanih
dejstev glede
podpisovanja aneksov
pri gradnji drugega tira
med Divačo in Koprom
mora biti vsakomur
jasno, da se pri tem
projektu ne bo podpisal
niti en sam samcat
aneks, ki ne bi imel
strogo določene pravne,
tehnične in ekonomske
podlage v obstoječih
zakonih o javnem
naročanju v Republiki
Sloveniji in v Evropski
uniji, ki k izgradnji
težko pričakovanega
drugega tira prispeva
znatna investicijska
sredstva, zaradi
katerih je družba 2TDK
vezana na popolno
transparentnost,
strokovnost,
ekonomičnost in
zakonitost vsakega
posameznega vidika
poslovanja vse do
predaje drugega tira
med Divačo in Koprom
v promet.

24

POGLEDI

MAJ 2021

Drugitir

Podizvajalci
V postopkih javnega naročanja lahko ponudniki pri oddaji ponudbe nastopajo s podizvajalci, katerim
oddajo del javnega naročila v izvajanje. Podizvajalec sodeluje pri izvedbi javnega naročila na strani
ponudnika oziroma glavnega izvajalca in ni v pogodbenem razmerju z naročnikom, temveč s ponudnikom.
PAV L E H EVK A
Nastopanje ponudnikov v ponudbi s
podizvajalci omogoča lažje vključevanje
malih in srednje velikih podjetij v postopke javnega naročanja, kar prispeva
h krepitvi konkurence med ponudniki
oziroma vzpostavitvi večje konkurence
na trgu javnih naročil.

Podizvajalec je gospodarski
subjekt
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)1 v
94. členu opredeljuje podizvajalca kot
gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, in za ponudnika, s katerim
je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi
javnega naročila ali okvirni sporazum,
dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana
s predmetom javnega naročila. Glede
na to, da ZJN-3 pojem gospodarski subjekt opredeljuje kot katero koli fizično
ali pravno osebo ali skupino teh oseb,
vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih
javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev
(6. točka prvega odstavka 2. člena ZJN3), je lahko podizvajalec tudi fizična
oseba, ki z izvajalcem sklene pogodbo
za izvedbo dela javnega naročila, torej
tudi strokovni kader (npr. vodja del pri
javnem naročilu gradnje).
Neposredna povezava s predmetom
javnega naročila je podana takrat, ko
podizvajalec dobavlja blago ali izvaja
storitev oziroma gradnjo, ki je namenjena izključno izvedbi posameznega
javnega naročila, ali pa izdela in dobavi
blago ali izvede storitev ali gradnjo po
posebnih naročnikovih specifikacijah
oziroma po meri naročnika (npr. blago, ki ga proizvajalec izdela izključno
za potrebe konkretnega naročnika, kar
šteje za posebno prilagojeno dobavo). Če
gre v takem primeru za blago splošnega
proizvajalca, ki le tega ne proizvaja po
posebnih naročnikovih specifikacijah,
oziroma za blago splošnega dobavitelja,
ki ga ponudniku redno dobavlja, ni mogoče govoriti o neposredni povezavi s
predmetom javnega naročila.2 Pri tem je
treba dodati, da ZJN-3 pravila v zvezi z
izvajanjem javnih naročil s podizvajalci
določa kot obvezna le za javna naročila
storitev ali gradenj; če pa bi naročnik

1
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Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18.
Prim. odločitev Državne revizijske komisije v zadevi št. 018-032/2019.

Ponudnik ne more
oddati celotnega posla
podizvajalcu, saj ZJN-3
jasno določa, da
lahko ponudnik odda
podizvajalcu le del
javnega naročila.

utemeljeno. Naročnik tudi ne sme zahtevati od ponudnika, da pri izvedbi naročila
sodeluje z določenimi podizvajalci ali da
izvede kakšen drug posel, kot na primer
izvoz določenega blaga ali storitev (tretji
odstavek 5. člena ZJN-3). Ponudniki so
namreč samostojni pri odločitvi, ali bodo
pri izvedbi predmeta naročila sodelovali s podizvajalci, s katerimi podizvajalci
bodo sodelovali ter katera dela in v kakšnem obsegu bodo podizvajalci izvedli.4
Če bi namreč naročnik zahteval vključitev določenega podizvajalca, bi moral
zanj tudi prevzeti odgovornost.

Razvezni pogoj
ta pravila oziroma obveznost imenovanja podizvajalca želel določiti tudi v
postopkih oddaje javnega naročila blaga, mora to vnaprej izrecno določiti v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
naročila na jasen, natančen in nedvoumen način. Ponazorjeno na praktičnem
primeru: če javno naročilo gradnje in
predmet javnega naročila vključuje posebno, po meri izdelano klop, je dobavitelj takšne klopi obvezno podizvajalec;
če pa je javno naročilo blaga, te obveznosti ni, čeprav predmet javnega naročila vključuje posebno, po meri izdelano klop, razen če naročnik to izrecno
vnaprej določi v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila. Prav tako mora
naročnik v zvezi z oddajo javnega naročila v dokumentaciji vnaprej določiti, če
želi pravila v zvezi z izvajanjem javnih
naročil s podizvajalci določiti kot obvezna tudi za podizvajalce podizvajalcev
glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Oddaja del podizvajalcu
Ponudnik ne more oddati celotnega posla podizvajalcu, saj ZJN-3 jasno
določa, da lahko ponudnik odda podizvajalcu le del javnega naročila. Del namreč ne pomeni celote, temveč nastane z delitvijo celote oziroma z drugimi
sestavinami tvori celoto in ima navadno
samostojno nalogo.3 ZJN-3 tudi ne določa odstotka del, ki ga mora prevzeti
sam ponudnik, tako da lahko ponudnik
odda podizvajalcu tudi pretežni del posla. Lahko pa naročnik v dokumentaciji
v zvezi z oddajo javnega naročila vnaprej omeji oddajo ključnih delov javnega
naročila podizvajalcu, če je to glede na
okoliščine konkretnega javnega naročila
3
4

Prim. odločitev Državne revizijske komisije v zadevi št. 018-238/2017.
Prim. odločitev Državne revizijske komisije v zadevi št. 018-032/2020.

Podizvajalci morajo pri izvajanju javnih naročil izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava (tako kot izbrani
ponudnik oziroma izvajalec), saj mora
pogodba o izvedbi javnega naročila vsebovati razvezni pogoj, ki se uresniči, če
je naročnik seznanjen, da je sodišče s
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev navedenih obveznosti tako pri izvajalcu kot pri njegovem podizvajalcu.
Poleg tega mora pogodba o izvedbi javnega naročila vsebovati razvezni pogoj
za primere, če je naročnik seznanjen, da
je pristojni državni organ pri izvajalcu
ali pri njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve
kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela

Ponudniki so namreč
samostojni pri
odločitvi, ali bodo
pri izvedbi predmeta
naročila sodelovali
s podizvajalci, s
katerimi podizvajalci
bodo sodelovali ter
katera dela in v
kakšnem obsegu bodo
podizvajalci izvedli.

Drugitir
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na podlagi pogodb civilnega prava kljub
obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,
in za kateri mu je bila s pravnomočno
odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do
izteka veljavnosti pogodbe še najmanj
šest mesecev, v primeru nastopanja s
podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec
ustrezno ne nadomesti ali ne zamenja
tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo (tretja alinea četrtega
odstavka 67. člena ZJN-3).

Navajanje podizvajalcev
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo gradnje ali storitve s podizvajalci
(na naročnikovo izrecno zahtevo v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
naročila pa tudi javno naročilo blaga),
mora že v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila,
ki ga namerava oddati podizvajalcem,
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev in
priložiti izpolnjene obrazce ESPD teh
podizvajalcev ter morebitno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo.
Naročnik mora preveriti, ali za podiz-

vajalca obstajajo t. i. obvezni razlogi za
izključitev (določeni v prvem, drugem
in četrtem odstavku 75. člena ZJN-3),
lahko pa preveri tudi obstoj t. i. neobveznih razlogov za izključitev (določenih v šestem odstavku 75. člena ZJN-3),
ki pa jih mora naročnik vnaprej predvideti v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila; razen tistih, katerih
preveritev ZJN-3 dopušča naročniku,
ne glede na to, ali jih je predvidel vnaprej (določeni so v alinejah č), d), g) in
h) šestega odstavka 75. člena ZJN-3).
Ponudnik je torej dolžan seznaniti naročnika s podizvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi konkretnega javnega
naročila (podizvajalce mora imenovati
oziroma nominirati), naročnik pa mora
preveriti, da za podizvajalce, ki bodo
izvedli del javnega naročila, ne obstajajo razlogi za izključitev in da hkrati
izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, ki
jih je naročnik za podizvajalce določil v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik namreč lahko od
podizvajalcev v dokumentaciji v zvezi
z oddajo javnega naročila zahteva izpolnjevanje ustreznih pogojev za sodelovanje, sorazmerno z delom javnega
naročila, ki ga dejansko prevzema posamezen podizvajalec (npr. ekonomski, referenčni ali kadrovski pogoji).
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Preverjanje
Naročnik mora vsakega podizvajalca, za katerega pri preverjanju ugotovi,
da zanj obstajajo razlogi za izključitev
ali da ne izpolnjuje v dokumentaciji določenih ustreznih pogojev za sodelovanje pri javnem naročilu, zavrniti. To pa ne pomeni, da je ponudba
takšnega ponudnika avtomatično izločena, temveč je naročnik dolžan od
ponudnika zahtevati zamenjavo podizvajalca, ki ne izpolnjuje pogojev za
sodelovanje ali pa obstajajo razlogi za
izključitev (to je na podlagi 81. člena
ZJN-3 glede uporabe zmogljivosti drugega subjekta). Zamenjava podizvajalca je tako dopuščena šele, ko naročnik
pri preverjanju podizvajalca ugotovi,
da zanj obstajajo razlogi za izključitev ali da ne izpolnjuje določenih pogojev za sodelovanje, ne pa, kadar v
ponudbi zgolj manjka dokazilo o tem
(takrat še ni mogoče zaključiti, da za
podizvajalca resnično obstajajo razlogi
za izključitev). Če ponudnik takšnega
podizvajalca ne zamenja, lahko naročnik njegovo ponudbo izloči iz postopka
javnega naročanja. Nasprotno pa ponudnik ne sme samoiniciativno zamenjati podizvajalca, saj lahko ponudniki
dopolnijo ponudbo le na podlagi zahteve naročnika (89. člen ZJN-3), prav
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Ponudnik je torej dolžan
seznaniti naročnika s
podizvajalci, ki bodo
sodelovali pri izvedbi
konkretnega javnega
naročila, naročnik pa
mora preveriti, da za
podizvajalce, ki bodo
izvedli del javnega
naročila, ne obstajajo
razlogi za izključitev in
da hkrati izpolnjujejo
pogoje za sodelovanje,
ki jih je naročnik za
podizvajalce določil v
dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila.

MAJ 2021

tako pa ni dopustna menjava podizvajalca, katerega zmogljivosti ponudnik
ne uporablja, da bi izpolnil pogoje za
sodelovanje. ZJN-3 namreč zamenjavo
subjekta v ponudbi dopušča zgolj, če
je to subjekt, ki ponudniku zagotavlja
zmogljivosti. Morebitna menjava podizvajalca, katerega zmogljivosti ponudnik ne uporablja, pa bi se v skladu
s petim odstavkom 89. člena ZJN-3
presojala kot dopolnitev ponudbe, ki
se lahko nanaša izključno na takšne
elemente ponudbe, katerih obstoj pred
iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Vključitev podizvajalcev
predstavlja poslovno voljo oziroma
odločitev ponudnika o tem, kateri podizvajalci bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila. Obstoja poslovne
volje ponudnika pred iztekom roka za
prejem ponudb, ki ni razvidna na zunaj, pa ni mogoče objektivno preveriti, saj ni mogoče naknadno objektivno ugotoviti, kakšna je bila poslovna
volja ponudnika pred iztekom roka,
določenega za predložitev ponudbe,
če jo ponudnik izrazi šele po preteku
tega roka. Odločitev ponudnika, kateri
podizvajalci bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, mora namreč biti
sprejeta pred iztekom roka za prejem
ponudb.

Drugitir

Sprememba okoliščin
Ponudnik mora torej že v ponudbi navesti vse podizvajalce in zanje priložiti
izpolnjene obrazce ESPD (Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila). ESPD predstavlja uradno
izjavo ponudnika o tem, da namerava
oddati del javnega naročila v izvajanje tretjim osebam – podizvajalcem (v
skladu s 94. členom ZJN-3), in izjavo o
tem, ali bo uporabil njihove zmogljivosti, da bi izpolnil pogoje za sodelovanje
(v skladu z 81. členom ZJN-3). Nemalokrat se zgodi, da ponudnik v ponudbi
nastopa brez podizvajalcev, ob podpisu
pogodbe oziroma nemudoma zatem pa
imenuje kup podizvajalcev. Menim, da
takšno postopanje ni dopustno, razen
če ponudnik izkaže, da so se v času od
oddaje ponudbe pa do sklenitve pogodbe tako spremenile okoliščine, na katere
ni mogel vplivati, da je zato upravičen
do vključitve podizvajalca. V nasprotnem primeru je ponudnik v ponudbi
podal neresnično izjavo, saj je moral že
ob oddaji ponudbe vedeti, da dela ne bo
izvajal sam.

Imenovanje novih podizvajalcev
Med samim izvajanjem javnega naročila oziroma med izvajanjem pogodbenih del ali storitev pa lahko izvajalec
poleg v ponudbi že imenovanih podizvajalcev imenuje nove oziroma dodatne
podizvajalce ali zamenja stare oziroma
obstoječe podizvajalce. V teh primerih
mora glavni izvajalec obvestiti naročnika o morebitnih spremembah informacij podizvajalcev in poslati informacije
o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vključiti v izvajanje, in sicer
najpozneje v petih dneh po spremembi.
Naročnik mora tudi v tem primeru preveriti, ali za novega podizvajalca obstajajo razlogi za izključitev in če izpolnjuje
določene ustrezne pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v dokumentaciji za
oddajo javnega naročila. Naročnik je
dolžan zavrniti vsakega podizvajalca, za
katerega obstajajo razlogi za izključitev
ali pa ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje. Naročnik pa lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma
vključitev novega podizvajalca tudi, če
bi to lahko vplivalo na nemoteno iz-

Naročnik je dolžan od
ponudnika zahtevati
zamenjavo podizvajalca,
ki ne izpolnjuje pogojev
za sodelovanje ali pa
obstajajo razlogi za
njegovo izključitev.
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Nemalokrat se
zgodi, da ponudnik
v ponudbi nastopa
brez podizvajalcev,
ob podpisu pogodbe
oziroma nemudoma
zatem pa imenuje kup
podizvajalcev.

vajanje ali dokončanje del. O zavrnitvi
novega podizvajalca mora naročnik obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v
desetih dneh od prejema predloga. Za
razliko od razveznega pogoja podatki
o podizvajalcih niso obvezna sestavina
pogodbe in posledično v primeru sprememb podizvajalcev naročniku ni treba
skleniti aneksa k pogodbi o izvedbi javnega naročila.
Nominacija oziroma imenovanje podizvajalcev v ponudbi ali med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve (na naročnikovo izrecno zahtevo
pa tudi javnega naročila blaga) je torej
nujna zaradi naročnikove obveznosti
preverjanja, ali za podizvajalca obstajajo razlogi za izključitev, poleg tega pa
tudi zaradi zagotavljanja neposrednih
plačil podizvajalca. Neposredno plačilo
podizvajalcu je obvezno le, če podizvajalec to izrecno zahteva v ponudbi ali pri

naknadni nominaciji, pri čemer ta obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik
izvesti javno naročilo s podizvajalcem,
ki zahteva neposredno plačilo, mora
glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti
naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec pa mora predložiti
soglasje, na podlagi katerega naročnik
namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. Glavni
izvajalec je dolžan svojemu računu ali
situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Šele na takšni podlagi lahko naročnik neposredno plačuje podizvajalcu.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni
obvezno, mora naročnik od glavnega
izvajalca zahtevati, da mu najpozneje
v 60 dneh od plačila končnega računa
oziroma situacije pošlje pisno izjavo in
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom
javnega naročila.

Neupoštevanje pravil
V primeru da izvajalec ne upošteva
pravil, ki jih v zvezi z izvajanjem javnih naročil s podizvajalci določa ZJN3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka
o prekršku. ZJN-3 kot prekrške med
drugim opredeljuje primere, če ponudnik naročniku na njegov poziv ne
posreduje svoje pisne izjave in pisne
izjave podizvajalca, da je podizvajalec
prejel plačilo za izvedena dela, oziroma če v ta namen predloži neres-
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nično ali ponarejeno ali spremenjeno
izjavo kot pravo ali če ponudnik izvaja pogodbo o izvedbi javnega naročila s podizvajalcem, ki ga je naročnik
zavrnil (112. člen ZJN-3). Predložitev
neresnične izjave ali ponarejene ali
spremenjene listine kot prave je kot
kršitev določena tudi za podizvajalce. Kot sankcije za navedene kršitve
ZJN-3 praviloma določa kaznovanje z
globo, za nekatere kršitve pa se lahko
ponudniku ali podizvajalcu poleg globe
izreče tudi stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja, o
kateri odloči sodišče; v primeru izreka
navedene sankcije je ponudnik oziroma
podizvajalec uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami in s tem izločen iz postopkov
oddaje javnih naročil, kar pa je eden t.
i. obveznih razlogov za izključitev.

Neposredno plačilo
podizvajalcu je obvezno
le, če podizvajalec
to izrecno zahteva
v ponudbi ali pri
naknadni nominaciji,
pri čemer ta obveznost
zavezuje naročnika in
glavnega izvajalca.

28

MONITORING

MAJ 2021

Drugitir

Monitoring objektov
v vplivnem območju gradnje
Gradnja infrastrukturnih objektov ima lahko določen vpliv na okolico, tudi gradnja drugega tira,
četudi se proga, kjer je to možno, v največji možni meri izogne strnjenim naseljem.
MAG. D RAG O DVA N A JŠ Č A K
Gradnja predorov bi lahko povzročala spremembe v okolici gradnje, kar
bi eventualno lahko negativno vplivalo
na stanje objektov v vplivnem območju predvidenih posegov. Nezaželene
vplive gradnje je mogoče pričakovati
na območjih, kjer bo nizko nadkritje
predvidene trase predorov, ki potekajo
pod urbanimi naselji oz. hišami. Medtem pa na območjih, kjer bo nadkritje
hribine sto metrov ali več, gradnje ne
bo čutiti. Vibracije in/ali drugi vplivi
bi se eventualno lahko odražali kot lokalna manjša povečanja obstoječih poškodb ali morebiti kot nastanek novih
poškodb na objektih znotraj vplivnega
območja.
Da bi se izognili neljubim situacijam,
ki lahko nastanejo s predvidenimi posegi ob gradnji, se bo še pred začetkom
izvajanja gradbenih del ugotovilo dejansko oziroma začetno (ničelno) stanje obravnavanih objektov na območjih

predvidene trase predorov, ki potekajo
pod urbanimi naselji. Morebitno poslabšanje stanja obravnavanih objektov
bo pokazala primerjava začetnega pregleda z vmesnim, predvsem pa končnim
pregledom obravnavanih objektov.
Za spremljanje stanja objektov, ki so
znotraj vplivnega območja, je v prvi fazi
treba izvesti t. i. ničelni pregled, ko se
za posamezni objekt izvede pregled in
popiše začetno stanje.
V okviru t. i. ničelnega stanja bo izdelan kataster poškodb obravnavanih
objektov, kar pomeni detajlni vizualni
pregled fasad objekta in evidentiranje
razpok, vključno z opisom večjih razpok (širina, dolžina in potek razpoke).
Dostopnim razpokam se bo izmerila
največja širina (natančnost ±0,05 mm)
in ocenila njihova dolžina, medtem ko
se bosta pri višje ležečih ter posledično
nedostopnih razpokah obe količini vizualno ocenili (ob kasnejših pregledih
je merodajna fotodokumentacija). Pri
nekaterih objektih bo opravljen tudi

detajlni vizualni pregled notranjih prostorov, njegovih nosilnih in nenosilnih
konstrukcijskih elementov, vključno z
opisom večjih razpok (širina, dolžina in
potek razpoke). Za lažje in natančnejše
spremljanje morebitne širitve razpok
se bodo na nekaterih karakterističnih
razpokah na fasadah in konstrukcijskih elementih znotraj objekta vgradile kontrolne merilne plombe iz polimerno-cementne malte. Izdelana bo
fotodokumentacija obstoječega stanja
objekta in detajlno bodo fotografirane
evidentirane poškodbe.
Na določenih objektih bo vzpostavljen
tudi geodetski monitoring oz. vgrajene
bodo reperne točke in izvedene geodetske meritve pomikov.
Monitoring objektov na vplivnem območju se bo začel izvajati glede na terminski načrt izvedbe gradbenih del, in
sicer predvidoma v mesecu juniju. Izvajal
se bo tudi med gradnjo drugega tira in ob
koncu, ko bo opravljen končni pregled.

Območje monitoringa na odseku Črni Kal–Koper

Drugitir
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Široko odprta vrata
Zgodovina priča in dokazuje, da Divača živi z železnico že več kot 160 let. Železniška proga
Ljubljana–Trst je del nekdanje Južne državne železnice Dunaj–Trst, ki so jo gradili v več etapah.
Slavnostna otvoritev proge je bila 27. julija 1857.
ALEN K A Š T RU C L D OVG A N
Ž U PA N JA O BČI N E D I VAČA

Ne le, da je Južna železnica pomenila pomembno povezavo med državami, železnica je za naše kraje pomenila
preživetje številnih generacij. Oblikovala je delo in življenje domačinov, ki
so našli vir zaslužka in s tem možnost
preživetja, pripeljala je številne delavce
iz drugih in tujih krajev. Pod okriljem
železničarske stroke so se kalili številni
delavci na raznovrstnih področjih. Oblikovali so se novi poklici, zaposlitve,
nova znanja. Ponudile so se možnosti
novih obzorij v vsej paleti raznovrstnih
del in raziskav na strokovnem področju,
z razvojem znanosti so se širile in razvijale nove tehnologije. In danes? Ostajajo zgodbe o tem, kako so nekoč gradili, delali, vozili. Pa ni vse le zapisano
zgodovini. Tu so še številne priče, domačini, ki znajo pripovedovati najboljše
zgodbe železničarskega življenja. Še veliko jih je, ki se spominjajo marsikatere
zanimivosti, pa tudi marsikdaj težkega
dela. Na divaškem živijo družine, ki so
iz generacije v generacijo služile kruh z

delom na železnici, ko so otroci nadaljevali delo svojih staršev in s tem tudi
družinsko tradicijo.
Pomembno je skupno in tesno sodelovanje okolja, kraja z železničarskimi
upravitelji, delavci, vodilnimi ..., skratka z vsemi, ki so bili vpeti v delo na
železnici. Sodelovanja so se z leti poglabljala in širila. Danes lahko z velikim
ponosom ugotavljamo, da se ta tradicija
nadaljuje na vseh ravneh dela. S številnimi je ustvarjen odličen odnos, ki gradi
naše skupno okolje. Upam si trditi, da
tako zglednega in dobrega sodelovanja
ni lahko najti v drugih okoljih. Pravzaprav je to preplet strokovnega in prijateljskega sodelovanja za skupno dobro.
Zavedanje, da v skupnem prostoru lahko le skupaj ustvarjamo dobro za vse,
pelje v nove zgodbe. In ena novih zgodb
je zagotovo tudi drugi tir, ki nas pelje v
prihodnost.
Projekt izgradnje drugega tira smo v
Divači z velikim veseljem pozdravili in
podprli. Zdi se nam, da smo tesen del
te zgodbe. Čeprav projekt teče strokovno popolnoma samostojno, ga razume-

mo kot pomemben element skupnega
okolja, ki bo vplival tudi na razvoj naših
krajev v prihodnosti. Vemo, da se bodo
na novo odprla vrata v svet tudi za naše
območje in krajane. Veseli smo, da se je
podpisala pogodba za izgradnjo glavnih
gradbenih del, saj to pomeni, da smo
vsak dan bližje cilju.
Občina Divača je razvijajoča se občina.
V zadnjih letih se je bistveno povečalo
število prebivalcev, okolje se spreminja,
infrastrukturne in spremljevalne storitve morajo slediti tem spremembam.
Kot številni si tudi pri nas prizadevamo, da bi bilo bivanje v okolju za vse
prijazno in hkrati tako, da odpira nove
razsežnosti. Želimo si okolje, ki omogoča kakovostno življenje, moderno in
tehnološko razvitost, a hkrati ohranjanje butičnosti vsega, kar je pri nas dragocenega.
Torej, stare zgodbe železnice bomo
z neizmernim spoštovanjem shranili
v muzej spominov, da bi novim široko
odprli vrata.
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INT ER VJ U
D R . J O S I P O RB A NIĆ

Angažirati lastna in sredstva
vlagateljev je bilo za tedanji
sistem skoraj nepredstavljivo
Dr. Josip Orbanić je danes aktivni upokojenec. Bil je profesor na Fakulteti za logistiko Univerze v
Mariboru in zaposlen na vodilnih funkcijah v Slovenskih železnicah. Piše za strokovne časopise,
spremlja in analizira tekoča dogajanja v transportno-logistični panogi, proučuje, raziskuje zgodovino
železnic, transporta, logistike in mobilnosti, še posebej je v središču njegovega zanimanja Istra. Je
poznavalec izgradnje obstoječe proge Divača–Koper in od začetka spremlja projekt Drugi tir.
Konec 50. in prva polovica 60. let prejšnjega stoletja je čas, ko je bila ustanovljena Luka Koper, izkazala se je potreba
po železniški progi, sledila je gradnja …
Tedanje pristanišče v Kopru je začelo
delovati leta 1957. Tovor so prevažali po
cesti oz. po cesti do železniške postaje
Hrpelje-Kozina in od tu po že zgrajeni
železnici. Leta 1964 je promet dosegel
700 tisoč ton in kopenski transport je
postal tehnološko in ekonomsko nevzdržen. Tedaj je Izvršni svet Ljudske
republike Slovenije sprejel odločitev o
gradnji nove železniške proge. Luka Koper kot investitor pa je začela obvezne
postopke.
Je mogoče ob začetku gradnje drugega tira potegniti vzporednice z gradnjo
prvega tira, obstoječe proge Divača–
Koper?
Težko je bilo tedaj, težko je danes. Danilo Petrinja, tedanji direktor Luke Koper,
je bil pogumen in vztrajen mož, odločen
zgraditi novo progo, ker je bil od tega odvisen razvoj pristanišča. Danes odločajo
globalna pravila in standardi ter odnosi v
EU. Tedaj so si lahko privoščili določeno
neposlušnost jugoslovanskim oblastem,
improvizacijo in na neki način izsilili
gradnjo. Znano je, da gradnja same Luke
Koper in potem proge do nje ni bila podprta s strani zveznih oblasti, v Sloveniji pa tudi ni bilo vse jasno. Luka Reka je
bila tedaj glavno jugoslovansko pristanišče, ki je imela vso prioriteto. Kljub temu
se je vodstvo Luke Koper odločilo graditi
zasebno progo oz. t. i. industrijski tir ter
angažirati lastna sredstva in sredstva vlagateljev. Za tedanji sistem je bilo to skoraj
nepredstavljivo. Tedanje vodstvo železnic
v Sloveniji je bilo sicer skeptično, a je pomagalo in zahtevalo, da se proga gradi
tako, da jo bo možno vključiti v javni promet. To se je potem tudi zgodilo. Zakulisje
je tudi tedaj delovalo. Republiški (slovenski) organi so postopoma zagotovili denar

Izziv je bila že odločitev o gradnji proge, načinu
gradnje, zagotavljanju finančnih virov in
pozornost, da ne pride do političnih in drugih
zapletov.
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Težko je bilo tedaj, težko je danes. Danilo Petrinja,
tedanji direktor Luke Koper, je bil pogumen in
vztrajen mož, odločen zgraditi novo progo, ker je
bil od tega odvisen razvoj pristanišča.
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in podporo, predsednik države Tito pa je
s prihodom na otvoritev proge z modrim vlakom vse to blagoslovil. Razlika je
v tem, da je tedaj proces trajal nekaj let,
zdaj pa nekaj desetletij.
Med Divačo in Koprom je skoraj 500
metrov nadmorske višine, zato govorimo o t. i. gorski progi. Pri drugem
tiru se ta zahtevna konfiguracija terena
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premaguje s predori. Kako so se tega
lotili pri prvem tiru?
Na zelo kratki razdalji je bilo treba
premagati veliko višinsko razliko, ob
tem je bilo treba traso proge prilagoditi
nagibu 25 promilov, ki velja za najvišji možni. Predlaganih je bilo 20 različic
tras, obravnavanih je bilo 12, v ožjem izboru so bile štiri. Izbrana je bila t. i. črna
različica Koper–Prešnica s priključkom

MAJ 2021

na progo Divača–Pulj. Ekonomsko je
bila najcenejša, gradbeno in eksploatacijsko izvedljiva, geološko sprejemljiva.
Zračna razdalja med cepiščem Prešnica
in Koprom je 16 kilometrov, proga pa je
še enkrat daljša, 31,4 kilometra.
Kdo je naredil načrte za progo, kako se
je gradila in kdo jo je gradil, koliko časa?
Projekt proge je naredilo Železniško
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projektivno podjetje Ljubljana, ki je z
malo spremenjenim nazivom delalo tudi
projekt Drugega tira.
Proga ima dva krajša predora, devet
mostov, pet nadvozov, 15 podvozov, 116
propustov, 18 deviacij, pet postaj, najvišji
nagib je 15 promilov, najmanjši radij krivine je 250 m in največja hitrost na progi
je 80 km/h. Stroški gradnje so bili 17 mi-
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Progo so gradili na
dokaj enostaven način
s tedaj razpoložljivo
tehnologijo,
mehanizacijo in
organizacijo. Investitor
je bila Luka Koper.
Progo je gradilo več
slovenskih podjetij,
vključno s kooperanti,
zasebnimi prevozniki in
obrtniki.
lijard dinarjev. Proga je zagotavljala kapaciteto približno 1,5 milijona ton letno.
Progo so gradili na dokaj enostaven
način s tedaj razpoložljivo tehnologijo,
mehanizacijo in organizacijo. Investitor
je bila Luka Koper. Progo je gradilo več
slovenskih podjetij, vključno s kooperanti, zasebnimi prevozniki in obrtniki. V
bistvu je bila angažirana ključna operativa v Sloveniji. Dela so začeli v letu 1964.
Glavnina del je bila zaključena novembra
1967. Vmes je bilo nekaj premora, ko je
zmanjkalo denarja. Tudi po otvoritvi so še
nekaj časa tekla dela na progi. Pozneje se
je proga vseskozi posodabljala, elektrificirala in nadgrajevala, danes omogoča
približno 10-krat večji promet.
Kaj je bilo z gradbenega vidika tistega
časa največji izziv?
Izziv je bila že odločitev o gradnji proge, načinu gradnje, zagotavljanju finančnih virov in pozornost, da ne pride do
političnih in drugih zapletov. Pri gradnji
so imeli precej težav s plazovi, ki so se
večkrat sprožili. Pred zaključkom gradnje
se je sprožil večji plaz pri Podpeči, kar je
bila resna težava. Sanacija plazu bi trajala
precej časa, zato so našli rešitev s premostitvijo. Z opuščene proge Jesenice-Planica so vzeli jekleno konstrukcijo, ki še
danes stoji.
Kdaj je zapeljal prvi vlak po prvem tiru
proge Divača–Koper?
Prvi vlak s 40 vagoni sladkorja iz Češkoslovaške je prispel v Koper 16. novembra 1967, svečana otvoritev pa je bila
2. decembra 1967. Elektrifikacija proge in
elektrovleka sta sledili leta 1975. Proga
je od leta 1981 v celoti daljinsko vodena
s telekomando. Potniški promet na progi
je bil vpeljan leta 1972, potniška postaja v
Kopru pa je bila zgrajena leta 1979.
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Bekovec, iz degradiranega
območja v rekultivirano krajino
Drugi tir železniške proge Divača–Koper bo potekal pretežno v predorih. Dolžina osmih predorov na
progi s servisnimi in izstopnimi cevmi bo 37,1 kilometra. Pri gradnji vseh predorskih cevi bo nastalo
4.306.672 m3 viškov izkopnega materiala. V to količino je zajet tudi material, ki bo nastal zaradi širitve
servisnih cevi in predusekov pred predori.

ALEN K A D ERVA RI Č
Proga se v zgornjem delu, od Divače do
Črnega Kala, nahaja na kraškem terenu,
kjer bo predvidoma izkopanih 2.539.043
m3 apnenca. V spodnjem delu trase,
od Črnega Kala do Kopra, ki se nahaja v flišnem materialu, bo nastalo okoli
1.767.629 m3 fliša. V začetnem delu vsakega od predorov je mešani material, t. i.
zemeljski izkop, ki je mešanica zemlje,
kamenja in mineralov in predstavlja nenevarni gradbeni odpadek. Predviden je
za vnos v tla po postopku ravnanja z odpadki R10, za ekološko izboljšanje stanja
tal degradiranega območja in pripravo
za kmetijske namene. Tega zemeljskega
izkopa bo od celotne pričakovane količine izkopov iz predorov okoli 505.880 m3
v raščenem stanju.

poseg, vodnogospodarska ureditev gosto
poraščenega območja hudourniške doline Krniškega potoka kot predpriprava
za vnos zemeljskega izkopa, se že izvaja. Najprej se je začel posek in odstranitev dreves in grmovja ter drugega rastja,
ki so po prvem aprilu prepovedana zaradi gnezdenja ptic. Dela se trenutno
nadaljujejo z izvedbo drenažnih reber in
pohodnega propusta na dnu območja, v
katerega se bo pred nasipavanjem materiala začasno preusmeril Krniški potok, ki se bo po končanem nasipavanju
prestavil na končno, zadnjo raven nasipnega materiala.
Po končanem nasipavanju bo sledila tretja, zaključna faza, ki pomeni
rekultivacijo in ureditev območja za
kmetijske namene. Na območju Bekovca je treba površine odlaganja viškov

in nevgradljivih materialov že v času
vgrajevanja materialov sproti humusirati in ozelenjevati. Na brežinah odloženega materiala se bodo že v drugi fazi
izvedle ustrezne zasaditve. Dokončno
rekultivirane površine na površju odloženega materiala bodo v večjem obsegu
namenjene za kmetijsko rabo, del površine pa se bo pogozdil z avtohtonimi
vrstami grmovnic in drevesnih vrst. V
delu območja, ki je v lastništvu agrarne
skupnosti Rožar, se bo zasadil oljčnik
in se predal v upravljanje lastnikom
zemljišč.
Poseg na območju Bekovca v času
gradnje drugega tira pomeni rekultivacijo krajine, ponovno oz. novo uporabo tega, do zdaj degradiranega in
neuporabnega območja za kmetijske
namene.

Z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir je scenarij za ravnanje z
viški materialov natančno določen. Zemeljski izkop je previden za nasipavanje, in sicer za ureditev območja Bekovca. Že v času gradnje avtoceste je bil
Bekovec namenjen za vnos zemeljskega
izkopa, a ni bil v celoti zapolnjen. Na
razpolago je še 742.000 m3 prostega
prostora. Vnos zemeljskega izkopa pomeni rekultivacijo tega degradiranega
kmetijskega območja po R10. Kot tak
v okoljskem smislu pomeni omilitveni
ukrep pri gradnji drugega tira.
Nasipavanje oz. ureditev območja
Bekovca je poseg v prostor, za katerega je bilo treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Postopek je bil dolgotrajen,
predvsem zaradi pridobivanja zemljišč,
nerešenih vpisov v zemljiško knjigo in množice dokumentov. Pretežni
del zemljišč območja je v lasti Agrarne skupnosti Rožar, družba 2TDK je na
zemljiščih pridobila stvarne služnosti, in sicer za določen čas 10 let, ko naj
bi bili vsi posegi dokončno zaključeni.
Družba 2TDK je pridobila vse tudi vse
druge dokumente, ki so bili nujni za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
Po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja se je gradnja začela. Prvi gradbeni

Nasipavanje območja Bekovca
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