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KAZALO

Trenutno se zato, med vsemi drugimi 
nalogami, intenzivno pripravljamo na 
spremembo in sprejem novele Zakona 
o izgradnji, upravljanju in gospodar-
jenju z drugim tirom železniške proge 
Divača–Koper, s katero bi v naši druž-
bi prevzeli vse obveznosti in dejavno-
sti umeščanja ‘nadgrajenega’ projekta 
v prostor ter tako zagotovili hkratno 
izgradnjo dveh tirov. Uveljavitev t. i. 
dvotirnosti obeta množico pozitivnih 
učinkov. Po potrjenih projektnih re-
šitvah bo več kot polovica del na glavni 
trasi izvedenih tako, da bodo omogočala 
vzpostavitev dvotirnosti. Pretežni del 
predorov za vzpostavitev dvotirnosti bo 
izvedenih po prvotno sprejeti različici 
projektnih rešitev. Zakaj tega dejstva ne 
bi obrnili v korist izgradnje še preosta-
lega dela progovnih rešitev in dokonč-
no ter dolgoročno poskrbeli za skoraj 
trajno rešitev prometnih obremenitev, 
ki jih s svojo vse bolj uspešno zgodbo 
in v blaginjo nas vseh in naše dežele 
‘povzroča’ Luka Koper. S tem bomo za-
gotovili, da bo Slovenija lahko optimal-
no izkoristila svoj geostrateški položaj 
in (p)ostala logistično izredno močna 

država ter tudi iz tega vidika zanimiv 
partner za osrednjo in vzhodno Evropo.

Pogovori z Ministrstvom za infra-
strukturo in z Direkcijo za infrastruk-
turo, ki že bdita nad izgradnjo tega slo-
venskega mega projekta, že potekajo. 
Prepričan sem, da na Ministrstvu in na 
Direkciji ne bo zadržkov, velik del civil-
ne družbe in lokalne skupnosti vzdolž 
trase drugega tira pa, po mojih podat-
kih, tako obogatitev projekta že ves čas 
podpira. Seveda pa bo zadnjo besedo pri 
tem imel Državni zbor Republike Slo-
venije. Odločitev za obnovo obstoječega 
in zastarelega tira po mojem mnenju ni 
ekonomsko upravičena, saj bi prav tako 
zahtevala visoka finančna sredstva, kot 
jih bo izgradnja dodatnega drugega tira, 
hkrati pa predstavlja obstoječa proga 
veliko tveganje za okolje, saj poteka po 
območju, ki je izjemnega pomena za za-
gotavljanje pitne vode za celotno Obalo 
in njeno zaledje. Stari tir bi v prihodnje 
lahko namenili panoramski kolesarski 
transverzali, ki bo celinski podaljšek 
znamenite obalne Parenzane, in tako 
omogočili turistični napredek območja, 
po katerem bi ta kolesarska pot pote-
kala. S tem turističnim produktom bi 
lahko pospešili razvoj turizma na tem 
področju, predvsem turističnih kmetij, 
ki bodo lahko povečale število prenoči-
tev, razširile in obogatile svojo že tako 
pestro turistično ponudbo in prispevale 
večji delež k našemu skupnemu BDP-ju 
in s tem k višji ravni kakovosti življenja 
in bivanja naših prebivalcev. 

Zdaj pa prestopimo z vizije v sedanji 
trenutek, ki že naznanja začetek grad-
nje glavne trase drugega tira med Di-
vačo in Koprom. Na terenu se namreč 
pravkar zaključuje izgradnja dostopnih, 
servisnih, vzdrževalnih in intervencij-
skih poti na vsej dolžini prihodnje glav-
ne trase drugega tira. Zahtevna grad-
nja objekta za premostitev doline reke 
Glinščice prav tako poteka po načrtih in 
se hitro bliža zaključku del, ki ga pri-
čakujemo ob koncu letošnjega leta. Ta 
premostitveni objekt je eden bistvenih 
pogojev za začetek gradnje glavne trase 
drugega tira, vseh osmih predorov, obeh 
viaduktov in vseh drugih spremljajočih 
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Cenjene bralke in 
spoštovani bralci 
našega in vašega glasila 
2TDK!

PAVLE HEVKA
GENERALNI DIREKTOR

Dovolite mi, prosim, da vas najprej seznanim z vizijo, za katero upam, da bo 
v najkrajšem času postala tudi stvarnost pri izgradnji drugega tira na progi 
med Divačo in Koprom: to je izgradnja polne dvotirnosti nove proge, s čimer 
bomo neposredno posegli v dolgoročni in smeli razvoj Slovenije, posebno 
obalno-kraškega območja, in hkrati poskrbeli, da se zahtevni posegi v to 
občutljivo kraško krajino ne bodo izvajali dvakrat. Tako bomo še hitreje 
odpravili nevšečnosti prebivalcev, ki živijo in bivajo ob trasi drugega tira in s tem 
zmanjšali njihovo vznemirjenje zaradi izvajanja obsežnih gradbenih del. 



podpornih, servisnih in vzdrževalnih objektov, ki bodo omo-
gočali hitro in varno vožnjo potniškim in tovornim vlakom z 
naše obale v zaledje Slovenije in Evrope. 

Družba izvaja tudi vse aktivnosti za izvedbo dvofaznega 
mednarodnega javnega razpisa za gradnjo glavne trase druge-
ga tira. Možnosti pritožb na postopke o priznanju sposobnosti, 
ki so jih izvajalci del v skladu s svojimi pravicami uveljavljali, 
na zamik začetka gradnje glavne trase še nimajo tolikšnega 
vpliva, da bi ogrozili končni rok. Zdaj so na mizi ponudbe samo 
tistih izvajalcev del, ki so sposobni nositi breme celotne izgra-
dnje tako velikega projekta tako s tehničnega, kadrovskega kot 
s finančnega vidika. 

Vzporedno z zaključevanjem postopka priznavanja sposob-
nosti se je začela druga faza, v kateri smo zbirali finančne 
ponudbe možnih izvajalcev. Možnost izgradnje glavne trase 
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Sidranje oporne konstrukcije v dolini Glinščice.

Dela v dolini Glinščice.

Zaključevanje izgradnje dostopnih cest na območju 
Črnega Kala.

Stari tir bi v prihodnje lahko namenili 
panoramski kolesarski transverzali, ki 
bo celinski podaljšek znamenite obalne 
Parenzane, in tako omogočili turistični 
napredek območja, po katerem bi ta 
kolesarska pot potekala.

drugega tira Divača–Koper bo vsekakor dobil najcenejši uspo-
sobljeni ponudnik. Sledil bo svečani podpis pogodbe, izvajalec 
del pa bo v najkrajšem času uveden v delo. 

Pri tem projektu, ki se tako obsežno vključuje v slovenski 
Kras, na katerega smo ponosni, sta pomembna tudi krasoslov-
ni in arheološki nadzor, ki se izvajata že od začetnih del pri 
izvedbi dostopnih poti do glavne trase drugega tira. Doslej so 
bili iz naslova teh dveh nadzorov odkriti antični kovanci in deli 
okostja nosoroga, kar priča o nujnosti tudi te vrste nadzora, ki 
omogoča razkrivanje zgodovinskih trenutkov in dejstev slo-
venskega kraškega bogastva za naše zanamce. 

S tem je poskrbljeno tudi za nadzor in varovanje kulturne in 
naravne dediščine ob izgradnji drugega tira. Družba 2TDK je 
ob izgradnji tega projekta resnično zavezana k odkrivanju in 
ohranjanju zakladov, ki se skrivajo pod površino zemlje, saj 
predstavljajo identiteto našega naroda na tem ozemlju. 

Trenutno se del zagnane ekipe zaposlenih ukvarja tudi z 
javnimi razpisi za zunanji nadzor kakovosti, tehnično opa-
zovanje in nadzor z georadarjem. Vsi nadzori in opazovanja 
so izredno pomembni ob izgradnji tako zahtevnega projekta 
na občutljivem kraškem območju in bodo zagotavljali gradnjo 
in kasneje uporabo drugega tira na varen in okolju sprejem-
ljiv način. Pomembnost teh nadzorov se bo pokazala ob vsaki 
kraški jami, uvali ali katerem koli drugem kraškem pojavu, 
na katerega se bo ob izgradnji našlo in zaradi katerega bi lah-
ko bila ogrožena varnost pri gradnji in uporabi drugega tira. 
V vseh fazah gradnje bo izvedenih več preiskav terena, s či-
mer bomo preprečili nastanek težav zaradi raznolikih kraških 
pojavov. Rezultati teh preiskav bodo glavno vodilo za varno 
gradnjo, od zasaditve prve lopate v kraški teren do piska prve-
ga vlaka, ki bo po drugem tiru Slovenijo popeljal na novo raven 
razvoja in blagostanja, ki ga bo ta s svojim obstojem ponudil.

Pogodba za glavnega inženirja za nadzor izvedbenih del med 
gradnjo tega kolosalnega slovenskega projekta je že sklenje-
na. Ta nadzor bo opravljalo podjetje DRI upravljanje investicij, 
Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., iz Ljubljane, ki je 
doslej opravljala nadzor nad največjimi in najzahtevnejšimi 
gradnjami v Sloveniji. 

Na podlagi zahtev Evropske unije pa pravkar poteka tudi 
razpis za izbor supernadzornika nad izvedbo celotne investi-
cije. Evropska unija prispeva znaten delež finančnih sredstev 
za izgradnjo drugega tira, zato je upravičena do celovitega 
vpogleda in nadzora nad investicijo v vseh fazah do končne 
predaje drugega tira v promet po omrežju slovenskih železnic.

Naj podam še nekaj podatkov o projektiranju. Projektna do-
kumentacija je projektirana v modelu BIM, ki omogoča visoko 
stopnjo natančnosti in pregleda nad projektiranjem in spre-
mljanjem izvajanja del. Naš cilj je doseči model 6D BIM, ki v 
fazi uporabe drugega tira omogoča učinkovito in racionalno 
preglednost, vzdrževanje, varstvo in upravljanje z drugim ti-
rom. Vse te dejavnosti bodo zato bolj predvidljive, manj te-
žavne za vzdrževanje in bodo omogočale bolj učinkovit nadzor 
zahtevnega kraškega terena in potekanje prometa po tem delu 
železniške proge.

Ob koncu naj se dotaknem tudi nekaterih težav, ki jih bomo 
s skupnimi močmi in medsebojnim razumevanjem lahko ob-
vladovali v zadovoljstvo vseh vpletenih strani. 

Prva težava so številni prevozi tovornih vozil, naloženih z 
izkopnimi in gradbenimi materiali, ki bodo, tega ne zanikam, 
v manjšem delu motili življenje in bivanje prebivalcev vzdolž 
celotne trase izgradnje drugega tira. Žal, gradnja takih objek-
tov brez hrupa, prahu in tresljajev ne obstaja, zato vse ‘sose-
de’ drugega tira prosim za razumevanje in strpnost. Blaginje, 
ki jih bodo deležni po vzpostavitvi železniškega prometa na 
tem odseku, bodo, o tem sem prepričan, presegle neprijetno-
sti med nekajletno gradnjo. 
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Imate bogate karierne izkušnje, bili ste 
projektant, vodja inženiringa in nad-
zornik del, zdaj ste v vlogi naročnika. 
Kako pretekle izkušnje pomagajo pri 
projektu Drugi tir? Ali se je zaradi iz-
kušenj lažje spopadati s pričakovanji 
izvajalcev?

Kar se izvajalcev tiče, sem kot del eki-
pe naročnika v pogodbenem, partner-
skem odnosu. Sem pravičen, absolu-
tno pa to pričakujem tudi od nasprotne 
strani. To je posel.

Sicer izhajam iz gradbeniške družine, 
tako da se očitno pri odločitvi, kaj bom 
delal v življenju, niti 'nisem mogel' dru-
gače odločiti, kot sem se. Začel sem kot 
projektant – statik v projektivnem biro-
ju, kjer smo načrtovali in gradili domove 
za ostarele in hotele, v tujini, predvsem 
v Rusiji, pa izvajali obnove objektov, za-
ščitenih kot kulturna dediščina. Med za-
dnjimi projekti, kjer sem sodeloval kot 
projektant, je bil smučarski kompleks 
na Kopaoniku. Srečo sem imel, da sem 
lahko v tem obdobju pridobival izkušnje 
pod mentorstvom strica, profesorja na 
srednji gradbeni šoli v Ljubljani, in oče-
ta, ki je bil zaposlen na Zavodu za raz-
iskavo materialov – ZRMK, na oddelku 
za materiale. 

Poslovno in strokovno pot sem nada-
ljeval kot vodja inženiringa. V obdobju 
Jugoslavije je bilo območje delovanja bi-
stveno bolj obsežno kot danes, tudi brez 
sodelovanja Jugoslavije v projektih, po-

vezanih z državami neuvrščenih. Večji 
investiciji v tem obdobju sta bili obnova 
in dograditev bolnišnice v Novem Beo-
gradu in Novem Sadu. Takrat se je po-
javila tudi potreba po sanaciji betonskih 
objektov, ki se je kmalu izkazala kot po-
membna gradbena panoga tako v smislu 
načrtovanja kot izvedbe. V iskanju novih 
izzivov in raznolikosti sem pridobival 
izkušnje tudi kot načelnik Oddelka za 
hidrologijo na Hidrometeorološkem za-
vodu RS, nakar sem se za daljše obdob-
je ustalil na Republiški upravi za ceste 
kot odgovorni za investicije mostov in 
predorov na območju Celja in Kranja. 
Tu sem imel prvi resnejši stik s predori, 
saj je bilo po zrušenju dela sekundarne 
obloge v predoru Ljubelj dobesedno 'čez 
noč' in pod prometom treba izvesti ce-
lovito obnovo predora.

Zaradi spremembe zakonodaje, ki je 
prinesla drugačno organizacijo, sem 
v novoustanovljeni Družbi za državne 
ceste kot direktor projekta prevzel vo-
denje investicij v državno cestno infra-
strukturo na območju kranjske in celjske 
regije. Naključje je v nadaljevanju spre-
menilo področje mojega delovanja, na-
mreč pri gradnji avtocestnega predora 
Trojane je prihajalo do resnih zastojev 
in težav z italijanskim izvajalcem. Po-
vabljen sem bil, da kot odgovorni vodja 
projekta na strani inženirja prevzamem 
gradnjo tega zahtevnega objekta. Res-
nično verjamem, da so bila ta štiri leta 

MARKO ŽITNIK
IZVRŠNI DIREKTOR GRADBENEGA SEKTORJA 2TDK 

Od Kopaonika skozi 
Trojane do drugega tira
Marko Žitnik je direktor gradbenega sektorja družbe 2TDK. Univerzitetni 
gradbeni inženir s štirimi desetletji kariernih izkušenj vodi ekipo gradbenih 
strokovnjakov, specializiranih za različna področja – predore, premostitvene 
objekte, železniške sisteme, elektrifikacijo, tehnologijo BIM in projektiranje. 
Skupaj vodijo zahtevne postopke za gradnjo drugega tira, enega najzahtevnejših 
gradbenih projektov na področju železnic v slovenski zgodovini.

Zavedam se tudi tega, da bo med tako 
obsežno in zahtevno gradnjo nasta-
la škoda lokalnih in državnih cest na 
obalno-kraškem območju, zato vsem 
lokalnim skupnostim, občinam in drža-
vi zagotavljam, da bodo vsi poškodovani 
odseki cest sanirani, obnovljeni in po-
sodobljeni, saj je za te namene že prip-
ravljenih 7,5 milijona evrov, ki jih bomo 
porabili za obnove v skladu z obstoječim 
veljavnim Pravilnikom o metodologiji 
za določitev potrebnih ukrepov in de-
litev stroškov zaradi čezmerne obreme-
nitve javnih cest s tovornimi vozili.

Druga težava je primerna vzposta-
vitev deponij za odvečne izkopne ma-
teriale, ki bodo ob gradnji drugega tira 
nastajali. Prvotna zamisel, da bi te ma-
teriale najprej natovarjali na tovornja-
ke, ki bi jih vozili v Luko Koper, od tam 
pa s tovornimi vlaki prepeljali na žele-
zniško postajo pri Anhovem, dva kilo-
metra pred Anhovim pa bi jih ponovno 
pretovorili na tovorna vozila, ki bi jih 
zapeljala v predelavo, v Cementarno 
Anhovo, kjer bi jih predelali v cementne 
proizvode, se ni izkazala za učinkovi-
to, predvsem pa ne finančno in okoljsko 
vzdržno. Obstoječa železniška proga 
med Koprom in celinskim zaledjem je 
namreč že zdaj čezmerno obremenjena. 
Veliko število dodatnih tovornih vlakov 
bi celoten promet po tem delu železni-
ške proge zaustavilo. O bolj vzdržni in 
bistveno cenejši različici potekajo in-
tenzivni pogovori. Upam, da bodo us-
pešni in zaključeni v vsestransko za-
dovoljstvo vseh zainteresiranih strani v 
najkrajšem času. 

Tretja težava ali bolje rečeno ‘slad-
ka skrb’ se pojavlja z vodo. Dosedanje 
preiskave vodnih virov med Divačo in 
Črnim Kalom so namreč pokazale obilje 
vode, ki je iz ene testne vrtine pridr-
la z 12–14 bari tlaka, zaradi česar lahko 
sklepamo, da gre za ogromne količine 
podzemne vode, ki bi jo lahko pripeljali 
na Obalo, če bi preiskave pokazale, da 
je pitna. S tem bi deloma rešili težavo 
oskrbe z vodo na tem območju. Dodatne 
preiskave o kakovosti in količini vode 
bodo zato vsekakor opravljene. Seda-
nje projektantske rešitve predvidevajo, 
da bi morali vodo zadržati v obstoječem 
okolju, kar pomeni mnogo zahtevnej-
šo hidrološko zaščito predorskih cevi. 
Poleg tega bi bila življenjska doba pre-
dorov zaradi morebitnih velikih količin 
vode mnogo krajša, vzdrževanje pa bolj 
zahtevno in dražje. Če bi lahko pridobili 
dovoljenja za drugačen način obravnave 
vode v okviru projekta izgradnje dru-
gega tira, bi dobesedno ‘ubili tri muhe 
na en mah’: Obali bi omogočili dodaten 
vir kakovostne pitne vode ali vsaj vode 
za zalivanje in sekundarno uporabo; za 
izgradnjo predorov na trasi drugega tira 
ne bi potrebovali tako zahtevne in drage 
hidrološke zaščite pred zalednimi voda-
mi, zaradi česar bi bila cena izgradnje 
teh objektov občutno nižja; življenjska 
doba predorov bi bila s preusmeritvijo 
vode, od predorov proti Obali, bistveno 
daljša. 

Kot generalni direktor družbe 2TDK, 
Družbe za razvoj projekta, d. o. o., vam 
lahko zagotovim, da bomo delo, ki ni 
samo delo, ampak poslanstvo, opravili 
na najboljši in finančno najbolj vzdržen 
način, brez nepotrebnih vznemirjanj 
naših sedanjih in bodočih sosedov in 
ogrožanja okolja ob progi drugega tira 
od Divače do Kozine pa vse do Kopra. 



obdobje nabiranja izkušenj v najtežjih 
možnih razmerah in pogojih, kar jih je 
bilo takrat v Sloveniji, in da smo uspeš-
no premagali ovire le s sodelovanjem 
vseh udeležencev in ob podpori in po-
moči sodelavcev. V letih gradnje predo-
ra Trojane in tudi kasneje, v postopkih 
pred pristojnimi državnimi in mednaro-
dnimi sodišči v zvezi z gradnjo predo-
ra, sem spoznal veliko zaupanja vrednih 
strokovnjakov, ki jim zaupam še danes. 

V obdobju, preden sem se pridružil 
ekipi za gradnjo drugega tira, sem bil 
kot član tehnične ekipe zadolžen za iz-
vedbo športnega parka Stožice. Ne glede 
na dejstvo, da projekt Stožice ni bil za-
ključen kot celota, sta dvorana in stadi-
on bila izjemen izziv tako načrtovalcem 
kot izvajalcem in vsem, ki smo sodelo-
vali pri realizaciji v izjemno zahtevnih 
gospodarskih razmerah.

Res je, da izkušnje pripomorejo k is-
kanju rešitev v določeni situaciji in da 
je vsaka nova situacija zgodba zase, v 
svoji specifičnosti, v okoliščinah in po-
gojih. Z izkušnjami pa je odločitev ve-
likokrat lažja. Še vedno pa je treba na 
koncu potegniti črto. Kar je pod črto, 
je vodilo, kako se odločati naslednjič. 
Včasih tudi manjši neuspehi peljejo k 
velikim zmagam.

Kaj bo za vas največji izziv pri projektu 
Drugi tir? Kako bodo izkušnje pri grad-
nji dostopnih cest, nad katerimi bdite, 
pomagale pri glavnih gradbenih delih?

Projekt Drugi tir ima veliko izzivov, 
vsi pa so povezani v enega – pravočasno 
zgraditi drugi tir za pravo vrednost, ki jo 
lahko kot naročnik plačamo izvajalcem 
za opravljeno delo. Vsi vemo in že neš-
tetokrat je bilo tudi zapisano, da naše 
gospodarstvo, predvsem pa Luka Koper, 
potrebuje novo progo, potrebuje drugi 
tir. Kot končna rešitev je ta nedvomno 
dvotirna proga, ki bo zagotavljala ustre-
zno železniško povezavo in omogočila 
razvoj Luke Koper.

Gradbišča drugega tira bodo aktivna 24 
ur na dan in vse dni v tednu. Bo tako na 
vseh gradbiščih, bo tempo določil na-
ročnik ali izvajalec del, kaj se bo gradi-
lo najprej? Koliko ljudi bo naenkrat na 
gradbišču, kdo vse bo gradil, nadziral, 
izvajal monitoringe?

Z začetkom izvajanja glavnih del bo 
število delavcev in zaposlenih na grad-
bišču in tistih, ki bodo izvajali aktivno-
sti, povezane z nadziranjem, spremljavo 
in vsemi nujnimi vzporednimi aktiv-
nostmi, izrazito naraslo. Verjetno bo 
vsak dan omenjenih ljudi na gradbišču 
skoraj dva tisoč. Ob tem je treba upošte-
vati, da bo tri četrtine drugega tira izve-
denega v predorih, katerih gradnja sicer 
danes ni več na ravni gradnje z začetka 
20. stoletja, bo pa tudi zaradi tega na 
celotnem območju gradnje precej stro-
kovnjakov, ki jih morda ne bi pričako-
vali, tistih, ki bodo skrbeli za varovanje 
narave, do krasoslovcev, geodetov, nad-
zornikov, tudi organiziranih obiskoval-
cev, tako da gradbincem nikakor ne bo 
dolgčas.

Kako bo z uporabo tehnologij pri 
gradnji, bodo uvedene kakšne novosti, 
ki jih v Sloveniji še ne poznamo?

Pri gradnji drugega tira ne bo upora-
bljena popolnoma nova tehnologija, saj 
se v Sloveniji trenutno gradi avtocestni 
predor Karavanke, ki je iz rudarske-

ga vidika tudi dokaj zahteven projekt. 
Projekti za izvedbo v Karavankah in na 
drugem tiru so izdelani skladno z uve-
ljavljenimi metodami na širšem obmo-
čju, to je z 'Novo avstrijsko predorsko 
metodo' z upoštevanjem vseh nadgra-
denj. Verjetno najpomembnejša novost 
pri gradnji infrastrukturnih objektov ne 
samo pri nas, ampak tudi širše, je izde-
lava projekta v okolju BIM. Do zdaj so se 
v okolju BIM, ki pomeni informacijsko 
modeliranje objektov oz. nekakšno digi-
talizacijo, pretežno načrtovale le stavbe 
in posamezne dele projekta, česa tako 
obsežnega, kot je drugi tir, pa še ne. Vsi 
deležniki se zavedamo, da bo ta pot zah-
tevala ogromno dodatnih izzivov, a smo 
prepričani, da smo se pravilno odločili. 

Kako bo zagotovljena varnost na grad-
biščih za izvajalce del in za morebitne 
obiskovalce, si bodo ti lahko ogledali 
gradbišča? 

Glede na izjemen obseg gradbišča in 
na zahtevnost del, ki se bodo izvajala, 
bomo kot naročnik posvetili varnosti iz-
jemen poudarek, pri čemer bomo od iz-
vajalcev in vseh drugih, ki se bodo gibali 
v območju gradbišč, zahtevali najvišjo 
stopnjo skrbnosti. Seveda načrtujemo 
tudi protokole, ki bodo zagotovili varne 
obiske gradbišč zunanjim obiskovalcem, 
ki jih zanima potek gradnje. Za različ-
ne obiskovalce bodo sodelavci pripravili 
prilagojene programe z zanimivimi po-
datki in predstavitvami.

So na projektu še možne časovne op-
timizacije?

Že od sprejema zakona o drugem tiru 
so se vrstila nasprotovanja projektu, re-
ferendum, želje po ustavitvi projekta in 
nerazumna 'nagajanja', zato čas ni na 
naši strani. V uvodu sem pojasnil, da 
gradnja drugega tira ni namenjena sama 
sebi, temveč zagotavljanju ustrezne že-
lezniške povezave, ki bo zagotovila Luki 
Koper, posledično pa tudi vsej primorski 
regiji in Sloveniji, nujen in želen razvoj 
ter bo sledila načrtom za širitev in rast 
Luke Koper. Da čas ni naš zaveznik, se 
kaže tudi v postopkih javnega naroča-
nja, vseh zapletih in poizkusih po zav-
lačevanju odločitev. To je slika trenutno 
veljavne zakonodaje s tega področja. Kot 
naročnik moramo to sprejeti, upoštevati 
in pri nadaljnjih načrtovanjih iskati re-
zerve, racionalizacije, seveda ne na ra-
čun kakovosti.

Dostopne ceste do gradbišč drugega 
tira vrednostno predstavljajo majhen 
del projekta, dejansko pa je bilo v sla-
bih dveh letih zgrajenih več kilometrov 
cest, kot se v primerljivem obdobju si-
cer zgradijo v državi. Dostopne ceste 
že privlačijo obiskovalce, vendar opo-
zarjate, da naj se ljudje ne navadijo na 
uporabo teh cest. Zakaj?

Dostopne ceste se po nazivu slišijo 
kot nekakšni kolovozi, ki po najkraj-
ši poti vodijo z javnih cest do območij 
gradbišč predorov in viaduktov druge-
ga tira. Resnica pa je popolnoma dru-
gačna. Dostopne ceste so v svoji osnovi 
zelo zahtevne ceste, ki so na nekaterih 
območjih speljane tudi skozi izjemno 
zahtevne terene. Glede na dejstvo, da se 
trasa drugega tira popolnoma odmika 
od naselij in obstoječe železniške proge 
Divača–Koper, dostopne ceste v veliki 
meri potekajo po do zdaj 'neobljudenih' 
področjih, gozdovih, kar je za načrtoval-

ce, izvajalce in 2TDK kot naročnika po-
menilo bistveno večji zalogaj, kot se sliši 
nepoučenemu. Ko bo drugi tir, upam in 
želim si, da kot dvotirna proga, zgrajen, 
bodo dostopne ceste prekategorizirane 
v lokalne ceste. Šele takrat bodo lahko 
uporabne predvsem lokalnim prebival-
cem in obiskovalcem za krajše poveza-
ve. Pred tem pa dostopne ceste zaradi 
težkega tovornega prometa med gradnjo 
predstavljajo predvsem veliko nevarnost 
v primeru nepremišljene in nepotrebne 
uporabe. Kot že samo ime pove, je nji-
hov namen uporaba s strani pooblašče-
nih izvajalcev v času gradnje za dostop 
do gradbišč. Na tem mestu pozivam vse, 
ki niso in ne bodo vključeni v gradnjo 
drugega tira, da se do zaključka gradnje 
uporabi dostopnih cest izognejo! 

Javnost je zaradi slabih preteklih iz-
kušenj pri velikih projektih občutlji-
va zaradi aneksov, tudi pri dostopnih 
cestah smo jih videli. Kako gledate na 
spremembe pogodb, se jim je sploh 
možno izogniti, poznate izkušnje ko-
legov iz tujine? 

Načrtovanje drugega tira ima zelo 
dolgo zgodovino, prav tako prvi načr-
ti za izvedbo in prva javna naročila. Za 
izdelavo projektov za izvedbo so bile 
izvedene številne raziskave, študije, 
predvsem s področja geologije, hidro-
geologije, kraških pojavov in vsega, kar 
je povezano z gradnjo predorov in via-
duktov. Vendar pa kljub vsej skrbnosti 
pri tako obsežnem projektu ne moremo 
predvideti vseh odmikov in drugačnih 
razmer od predvidenih. S takšnimi in še 
večjimi izzivi se spopadajo vsi graditelji 
po svetu, tudi naši 'tekmeci' iz Avstrije, 
ki prav tako gradijo železniško povezavo 
do pristanišč v severni Italiji. 

Naročniki javne razpise pripravimo v 
okviru predvidenega in predvidljivega, z 
željo pridobiti najkakovostnejšo storitev 
za najnižjo možno ceno. Pri projektih, 
kot je Drugi tir, je to toliko bolj pričako-
vano in zahtevano. Pri gradnji prihaja do 
različnih upravičenih razlogov, ki lahko 
povzročijo tudi vsem neljubo povečanje 
pogodbenih vrednosti kot na primer pri 
dostopnih cestah. Še tako skrbno in po-
drobno načrtovanje pri tako obsežnem 
in zahtevnem projektu, kot je Drugi tir, 
žal ne more predvideti vsake podrobno-
sti, saj je načrtovanje in gradnja tovr-
stnih infrastrukturnih objektov bistveno 
drugačna od gradnje visokogradniških 
objektov – stavb.

V gradbenem sektorju 2TDK so zapos-
leni strokovnjaki z bogatimi izkušnja-
mi pri gradnji predorov, viaduktov, s 
področja elektrostrojne opreme … Ste 
ponosni na ekipo, ki jo vodite, ali je 
delo s takšno ekipo zaradi različnih 
strokovnih pogledov kdaj težko uskla-
jevati?

Res je. Obkrožajo me sodelavci, ki 
imajo izkušnje na vseh področjih grad-
beništva in so pripravljeni in željni iz-
peljati ta projekt v dobro Slovenije, v 
želji po najboljših možnih rešitvah in 
v najkrajšem možnem roku. Nekatere 
poznam že vrsto let, nekatere sem spoz-
nal, ko so se pridružili projektu. Pono-
sen sem na ekipo in prepričan sem, da 
bom enako ponosen tudi na 'likofu' ob 
zaključku projekta!
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Dejstva o drugem tiru

Portal predora T2 februarja.

Oporni zid v dolini Glinščice januarja.

Portal predora T2 januarja.

Oporni zid v dolini Glinščice februarja.

Priprava temeljev začasnih podpor v dolini Glinščice. Dokončana dostopna cesta do severnega portala predora T8 med 
Plavjami in Ospom.



Ob bodočem portalu predora T1 je 
bilo, za zagotovitev dostopa do oporni-
ka osrednjega premostitvenega objekta, 
treba izvesti del predvkopa portala. Iz-
vaja se izkop in zaščita gradbene jame 
opornika. Skupna višina gradbene jame 
in predvkopa znaša skoraj 30 metrov. 
Pri gradnji se izvajalec spopada z zelo 
nepredvidljivimi in zahtevnimi geo-
loško-geomehanskimi pogoji, ki zah-
tevajo stalno spremljanje in preverja-
nje ustreznosti predvidenih zaščitnih 
ukrepov.

Na območju vmesnih opornikov pre-
mostitvenega objekta je izdelan oporni 
zid (OZ1), dolg 61 metrov in visok 16 
metrov. Nosilno konstrukcijo zidu tvo-
rijo vertikalni slopi, na medsebojnem 
razmiku 2,5 metra, z vmesnimi in zgor-
njo povezovalno gredo. Vmesna polnila 
so kamnita. Slopi so grajeni po metodi 

od zgoraj do navzdol oz. 'top – down' 
in sidrani v zaledno zemljino. Med slo-
pi – to so pokončni podporni elementi 
pravokotnega prereza – so vmesne ber-
me oziroma terase, širine 1,2 metra. Z 
uvedbo tehnologije gradnje montažnih 
elementov vertikalnih slopov je izvaja-
lec prihranil čas gradnje in dvignil ra-
ven kakovosti izvedbe opornega zidu.

Na strani portala predora T2 se izva-
ja oporni zid (OZ2), ki bo omogočil iz-
gradnjo končnega opornika. Oporni zid 
je dolg 16 metrov in visok 20 metrov. 
Zasnova opornega zidu je enaka kot pri 
opornem zidu v osrednjem delu. Zaradi 
strmega pobočja in zelo spremenljivih 
geološko-geomehanskih pogojev mora 
izvajalec za zagotovitev stabilnosti te-
rena in s tem pogojev za varno izvedbo 
del izvesti dodatne izkope in začasno 
izvedbo brežin.

Osrednji objekt, ki je po konstruk-
cijski zasnovi armirano-betonska pre-
dnapeta konstrukcija s tremi razponi 

70 + 45 + 100 = 215 metrov, je zaprtega 
škatlastega prereza, in sicer višine 9,5 
metra ter širine 9,3 metra v spodnjem 
delu in 8,5 metra zgoraj. Prekladna 
konstrukcija je podprta s klasičnimi 
ležišči le na končnih opornikih, med-
tem ko sta vmesna opornika nepos-
redno povezana oziroma betonirana s 
prekladno konstrukcijo. Zgrajena bo na 
klasičen način, z opažem in podporno 
konstrukcijo. Zaradi velike teže kon-
strukcije in izredno zahtevnega terena 
so za začasno podpiranje v krajnih po-
ljih predvidene tri oziroma štiri začasne 
podpore. Trenutno se gradijo dostopi in 
izkopi za temelje začasnih podpor, kjer 
se kljub začasnosti zagotavljajo zahte-
vana kakovost in zanesljivost ter var-
nost pri gradnji. 

Dela kljub izredno zahtevnim delov-
nim pogojem potekajo v skladu s ter-
minskim načrtom, s predvidenim zak-
ljučkom ob koncu leta 2021.

Gradnja na območju doline 
reke Glinščice

MAG. ROMAN MUR

Gradnja objektov na območju Glinščice v občini Hrpelje – Kozina je v polnem teku. Glede na geografske značilnosti 
lokacije gradbišča, to je kanjona reke Glinščice in njenih pritokov z zelo strmimi pobočji, status naravnega rezervata 
s strogimi okoljevarstvenimi zahtevami ter glede na vremenske pogoje, je gradnja zelo zahtevna. Na zelo omejenem 
prostoru s strmimi pobočji se dela izvajajo na celotnem odseku med bodočima portaloma predorov T1 na južni ‘koprski’ 
strani in severnem portalu predora T2. 
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Območje portala predora T1. Oporni zid OZ1.

Oporni zid OZ2. Območje začasnih podpor.

Pri gradnji 
se izvajalec 
spopada z zelo 
nepredvidljivimi 
in zahtevnimi 
geološko-
geomehanskimi 
pogoji, ki 
zahtevajo stalno 
spremljanje 
in preverjanje 
ustreznosti 
predvidenih 
zaščitnih 
ukrepov.
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Kot del osnovnega programa raziskav 
za pripravo projektne dokumentacije za 
gradbeno dovoljenje in kasneje v sklopu 
dodatnih preiskav za izdelavo projektne 
dokumentacije za izvedbo smo na obmo-
čju predorov T1 in T2 izvedli 25 globokih 
strukturnih vrtin, in sicer s površja do 
bodočega predora in globlje. Sliši se veli-
ko, a glede na skupno dolžino predorskih 
cevi, 25,2 kilometra, je to manj kot ena 
vrtina na kilometer cevi predorov T1 in 

T2 oz. v povprečju ena vrtina na 500 
metrov predora v celoti. Pri vrtanju smo 
našli kar nekaj kraških pojavov, večino-
ma zapolnjenih z mehkimi sedimenti. 
Sama vrtina, premera 10 centimetrov, 
ponuja izredno omejen pogled v geolo-
ško zgradbo podzemlja, kar v kraškem 
svetu s prisotnimi kraškimi pojavi pred-
stavlja občutno težavo. Da bi izboljšali 
vedenje o geološki zgradbi hribine okoli 
vrtine, predvsem pa o številu in pojav-
nosti anomalij, so se v sklopu dodatnih 
preiskav v vrtinah izvajale različne geo-
fizikalne preiskave. Na območju nizkega 

nadkritja so se preiskave izvajale tudi na 
površju, da bi se bolj zanesljivo napove-
dala morebitna območja z večjo verje-
tnostjo pojavljanja kraških pojavov.

Geofizikalne preiskave so neinvazivne 
oz. neporušne preiskave, kjer posredno 
določamo zgradbo zemljine notranjosti s 
pomočjo različnih valov, ki jih pošilja-
mo v tla in nato merimo čas njihovega 
prihoda na posebnih sprejemnih instru-
mentih. Metoda temelji na spoznanju, da 
imajo različni materiali različne fizikal-
ne lastnosti, ki različno vplivajo na pre-
hod valov skozi material ter lom in odboj 

Kaj je supernadzor? 

MAG. KRISTIJAN NOVAK

Izkušnje iz tujine kažejo, da je bilo na 
projektih po uvedbi neodvisnega zunanje-
ga nadzora ugotovljenih manj nepravil-
nosti in da je bila vrednost dodatnih del na 
projektih z neodvisnim zunanjim nadzo-
rom nižja kot pri primerljivih projektih, ki 
tega supernadzora niso imeli.

Vloga in potreba po uvedbi Investicij-
skega supernadzora na projektu Drugi 
tir Divača–Koper pa je bila prvič posebej 
poudarjena v Študiji za preučitev obvla-
dovanja tveganj zlorab in investicijskih 
odklonov (Ernst & Young, 2018). Ta študi-
ja eksplicitno poudarja nujnost principa t. 
i. štirih oči zaradi izjemne velikosti inve-
sticije in zato predlaga, da vlogo inženirja, 
kot ga določa FIDIC, opravita dva glavna 
inženirja; eden, ki opravlja gradbeni nad-
zor, drugi pa je dejansko v vlogi svetoval-
ca naročnika (neodvisni zunanji nadzor 
oz. investicijski supernadzor). S takšno 
organizacijo (inženir in investicijski su-
pernadzor) se zadosti zahtevi po principu 
'štirih oči'.

Tudi komercialne banke in mednaro-
dne finančne institucije so izrazile svoje 
zahteve po neodvisnem zunanjem nad-
zoru izvedbe, s ciljem, da se bodo vsa 
dela in druge spremljajoče storitve iz-
vedli skladno s podpisanimi pogodbami, 
v predvidenem finančnem in terminskem 

obsegu, zastavljenih rokih in zahtevani 
kakovosti del.

Aktivnost omenjenega supernadzora 
pri gradnji drugega tira bo tako predsta-
vljala sestavni del celotnega projekta, saj 
bo zagotavljala stalen, neodvisen in nep-
ristranski nadzor ter verifikacijo izvedbe, 
s katero se bosta zagotovila obvladovanje 
in zmanjševanje tveganj pri izvedbi.

Glavne naloge izvajalca supernadzora, 
ki predstavlja organizacijo s strokovnja-
ki za izvajanje investicijskega in finanč-
nega nadzora, bodo skladno z zahteva-
mi predstavljale predvsem aktivnosti v 
smislu spremljanja gradnje in sprotnega 
obveščanja naročnika o poteku gradbe-
nih del in spremljajočih storitvah, zago-
tavljanja skladnosti izvedbe s podpisani-
mi pogodbami, projektno dokumentacijo 
in terminskim ter finančnim načrtom ter 
takojšnjega opozarjanja naročnika na 
morebitno problematiko izvajanja del in 
storitev ali o ugotovljenih pomanjkljivo-
stih. Poleg navedenega bo izvajalec su-
pernadzora redno sodeloval z izvajalcem 
strokovnega nadzora oz. inženirjem in 
drugimi izvajalci storitev na gradbišču 
ter na rednih koordinacijskih sestankih 
in pri pregledu izvedenih del na terenu. 
Pomemben del njegovih aktivnosti bo 
predstavljal tudi okvirni pregled grad-
benih situacij oz. izstavljenih računov v 
smislu usklajenosti z dejanskim stanjem 
ter podajanje svojega neodvisnega mne-

nja. Njegova vloga bo poudarjena tudi pri 
pregledu morebitnih zahtevkov izvajalca 
del za priznanje opravljenih manj/več del, 
nepredvidenih in dodatnih del, na katere 
bo podal svoje neodvisno mnenje in pri 
prikazu možnih tehničnih, strokovnih in 
finančnih optimizacij ter s tem povezanih 
priporočil in ukrepov.

Za potrebe sproščanja sredstev bank pa 
bo na njihovo zahtevo z dolžno skrbnostjo 
'duty of care' moral pripraviti še začetno 
poročilo o projektu, zagotavljal bo redna 
četrtletna poročila po principu 'Red Flag 
Report' in izdelal zaključno poročilo o 
projektu. Vsa poročila za potrebe med-
narodnih bank, drugih mednarodnih fi-
nančnih institucij in mednarodnih sofi-
nancerjev bodo izdelana v slovenskem in 
angleškem jeziku.

Investicijski supernadzor bo pri projek-
tu sodeloval od začetka izvedbe glavnih 
gradbenih del pa do zaključka sofinan-
ciranja projekta s strani bank in drugih 
mednarodnih finančnih institucij. Pred-
viden čas izvajanja njegovih storitev je 72 
mesecev od uvedbe v delo.

Z zagotavljanjem storitev omenjene-
ga supernadzora bo družba 2TDK za-
dostila zahtevam po uvedbi principa 
'štirih oči' pri spremljanju projekta in 
bistveno zmanjšala tveganja pri izved-
bi tako kompleksnega projekta, kot ga 
predstavlja gradnja drugega tira Diva-
ča–Koper.

Supernadzor oziroma neodvisni zunanji nadzor se v državah Evropske unije in v gospodarstvu na velikih projektih 
uporablja že več kot 15 let, z osnovnim ciljem, da vodstvu investitorja neodvisno poroča o poteku del in o postopkih v 
času gradnje zaradi zmanjšanja tveganj.

Poseben pogled 
v globine kraškega sveta

JURE KLOPČIČ

V zgornjem delu trase drugi tir med Divačo in Črnim Kalom preči Kras in Kraški rob s predoroma T1 in T2, ki v večjem 
delu potekata skozi karbonatne kamnine slovenskega krasa ter posamezne flišne luske kot na primer dolina Glinščice. 
Za karbonatne kamnine je predvsem na območjih večjih narivov, razpokanosti kamnine in prehodnih plasti med 
karbonati in flišem značilno pojavljanje kraških pojavov v obliki razpok, kanalov in jam. Gradnja predorov v kraškem 
svetu je svojevrsten tehničen izziv, ki v izognitev presenečenjem zahteva posebne napore pri raziskovanju hribine pred, 
kot tudi med samo gradnjo.
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valovanja. V sklopu dodatnih preiskav so 
se tako na drugem tiru izvajale seizmič-
ne, geoelektrične in georadarske prei-
skave. Na podlagi dobljenih rezultatov so 
krasoslovci izdelali napoved pogostnosti 
pojavljanja kraških pojavov vzdolž pre-
dorov T1 in T2. Številke kažejo, da je na 
nekaterih odsekih mogoče pričakovati 
tudi do 10 jam, večjih od 10 metrov, na 
kilometer predorske cevi. 

Kraški pojavi, ki bodo sekali bodoča 
predora, ali pojavi v njuni neposredni 
bližini bodo vplivali na varnost gradite-
ljev predora, stabilnost predora in seve-
da tudi na varnost uporabnikov drugega 
tira po končani gradnji. Kraški pojavi 
predstavljajo tveganje v smislu morebi-
tnih vdorov vode ali židkih sedimentov 
med gradnjo ali obratovanjem ter poru-
šitve tankega pasu hribine med predo-
rom in kraškim pojavom. Ker so kraški 
pojavi po prostoru popolnoma naključ-
no razporejeni, jih je nemogoče vnaprej 
napovedati. Da bi kar najbolj zmanjšali 
zgoraj omenjena tveganja, so projektan-
ti predorov, glede na izkušnje iz tujine, 
zasnovali kompleksen program geora-
darskih preiskav, ki bodo omogočale na-
tančno zaznavanje kraških pojavov med 
gradnjo v območju predora in na kritič-
nem območju okoli njega. 

V sklopu triaže bomo v prvi fazi pre-
iskav med izkopom kalote v osi predora 
izvedli do 100 metrov dolge horizontal-
ne raziskovalne vrtine, v katerih bomo 
izvajali t. i. refleksijske georadarske 
preiskave, kjer si oddajna in sprejemna 

georadarska antena sledita v isti vrti-
ni. Na podlagi izvedenih preiskav bomo 
lahko določili neorientiran položaj in 
potek kraških pojavov na območju do 10 
metrov izven prereza bodočega predora 
in ocenili stopnjo zakraselosti (nizka, 
srednja, visoka) glede na površino, ki 
jo kraški pojavi v določenem prečnem 
prerezu zajemajo. Na podlagi te stopnje 
bomo določili območja, kjer se bo izvaja-
lo nadaljnje preverjanje geološke zgrad-
be hribine s preprostim predvrtavanjem, 
in območja, kjer bo nujna posebna po-
zornost in izvedba druge faze geora-
darskih preiskav. Poleg georadarskih 
preiskav bomo v teh dolgih horizontal-
nih vrtinah izvajali meritve dotokov in 
tlakov podzemne vode, ki so bistvenega 
pomena za ustreznost izvedbe predora v 
pogojih visokih vodnih tlakov.

V drugi fazi bomo tako na območju 
zaznane večje pogostnosti kraških po-
javov iz izkopnega čela kalote pred čelo 
predora izvrtali šest namenskih vrtin, 
dolžine do 40 metrov, v zvezdastem 
pahljačastem razporedu. V teh vrtinah 
se bodo izvajale tako refleksijske geo-
radarske meritve (oddajna in sprejem-
na sonda v isti vrtini) kot meritve med 
posameznimi vrtinami (oddajna sonda 
v eni, sprejemna sonda v drugi vrtini). 
Glede na izkušnje iz projektov v tujini 
bodo takšne meritve omogočile določi-
tev natančnega položaja in oblike kra-
ških pojavov najmanjše velikosti 1 m3 
na območju do 5 metrov izven konture 
bodočega predora, ki se šteje kot kritično 

območje. Pričakuje se tudi, da bodo pre-
iskave jasno nakazale polnitev kraške-
ga pojava (zrak, voda ali sedimenti). Na 
podlagi dobljenih rezultatov se bo lahko 
izdelala natančna shema pričakovanih 
kraških pojavov in pripravil pričakovan 
scenarij odziva, vključno z začetkom 
priprave načrta sanacije ali premoščanja 
teh pojavov.

Na območjih, kjer bodo osrednje raz-
iskovalne vrtine izkazale potencial-
no območja brez težav in se bo izvajalo 
predvrtavanje, se bodo po končani iz-
vedbi talnega oboka izvedle površinske 
georadarske meritve, da se izključi pri-
sotnost kraških pojavov pod predorom, 
ki bi lahko bili vplivali na stabilnost in 
uporabnost predora v času njegove upo-
rabe. Površinske georadarske preiskave 
se bodo iz enakega razloga izvedle tudi 
po celotni odprti trasi na območju kar-
bonatnih kamnin.

Georadarske preiskave za zaznavanje 
kraških pojavov so torej ključni košček 
mozaika za zagotavljanje kratkotrajne 
in dolgotrajne stabilnosti in uporab-
nosti predorov T1 in T2 kot kritičnega 
dela trase drugega tira. Tega dejstva se 
v podjetju 2TDK zelo dobro zavedamo, 
zato z mednarodnim razpisom iščemo 
izkušene in dobro usposobljene izvajal-
ce tovrstnih preiskav, ki bodo s svojim 
znanjem in izkušnjami zaznali vsak kra-
ški pojav, ki bi lahko ogrozil ekonomi-
ko in razpoložljivost drugega tira med 
gradnjo in obratovanjem.
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Tehnične specifikacije 
za interoperabilnost 

PETER PUŠNIK
Dobra ponazoritev te težave so različne 
signalnovarnostne naprave, kot jih prikazuje zemljevid 
vgrajenih sistemov vodenja prometa vlakov.

Tehnična in tehnološka raznolikost 
železniških sistemov evropskih držav je 
torej ena glavnih ovir pri zagotavljanju 
enotnega evropskega prometnega siste-
ma. Pri tem glavna težava ni v temelj-
nih elementih železniške infrastruk-
ture, ampak v neenotnem kasnejšem 
razvoju železnic, ki je omogočil uvedbo 
različnih tirnih širin, sistemov elektri-
fikacije, radijskih komunikacijskih sis-
temov, različnih sistemov signalnovar-
nostnih naprav, vodenja prometa vlakov 
in različnih predpisov, ki so sledili. Ta 
nezdružljivost naprav v lokomotivah z 
napravami na progah različnih držav v 
čezmejnem železniškem prometu je po-
menila resno oviro optimalnemu preto-
ku blaga in potnikov v Evropski uniji. 
Za prevoz potnikov ali tovora na kori-
dorski progi skozi več držav mora biti 
lokomotiva opremljena z različnimi sis-
temi elektrifikacije, signalnovarnostnih 
in radijskih naprav, sicer je treba loko-
motivo na meji zamenjati.

Evropska unija je, da bi ustvarila eno-
ten prometni sistem oziroma ustrezen 
nivo tehnične usklajenosti na evrop-
skem železniškem omrežju, sprejela 
posebno Direktivo 2008/57/ ES (ak-
tualna Direktiva 797/2016/EU) o in-
teroperabilnosti železniškega sistema 
v Skupnosti. Z njo je Evropska unija 
zavezala države članice, da pri projek-
tiranju, gradnji, nadgradnji, obnovi, 
obratovanju in vzdrževanju dosledno 
upoštevajo bistvene zahteve direkti-
ve in na njeni osnovi izdane tehnične 
specifikacije za interoperabilnost (TSI) 
posameznih železniških podsistemov. 
'Bistvene zahteve' pomeni pogoje, ki 
jih morajo izpolnjevati železniški sis-
tem Unije, podsistemi in komponente 
interoperabilnosti, vključno z vmesniki. 
Bistvene zahteve, povezane z interope-
rabilnostjo železnic, so:

• varnost,
• zanesljivost in razpoložljivost,
• zdravje,
• varstvo okolja,
• tehnična združljivost,
• dostopnost.
Za dosego interoperabilnosti je direk-

tiva zahtevala poenotenje nacionalnih 
predpisov v vseh državah EU. V Slove-
niji je zahteve direktive uveljavil Zakon 
o varnosti v železniškem prometu.

Države so v preteklih dveh stoletjih, odkar poznamo železnice v današnjem smislu, gradile različne železniške proge. Z 
različno širino tirov so se države branile pred morebitnim napadom drugih držav, ki tako niso mogle vojske pripeljati 
kar z vlaki. Nezdružljivost naprav v lokomotivah z napravami na progah različnih držav v čezmejnem železniškem 
prometu je tudi posledica razvoja železnic pod močnim vplivom proizvajalcev železniške opreme, ki so si na tak način 
zagotavljali monopol. V Evropski uniji, kjer med temeljne svoboščine sodita tudi prost pretok blaga in ljudi, navedeno 
pomeni precejšnjo oviro temeljnim svoboščinam.

Železniški sistem v Sloveniji predstavljajo omrežje in tirna vozila. Deli se na strukturne 
in operativne podsisteme:

STRUKTURNI PODSISTEMI OPERATIVNI PODSISTEMI

Infrastruktura Vodenje in upravljanje prometa

Energija Vzdrževanje

Vodenje – upravljanje in signalizacija ob progi Telematske aplikacije za potniški in 
tovorni promet

Vodenje – upravljanje in signalizacija na vozilu  

Tirna vozila  

Naprave in sistemi, ki jih gradimo v okviru gradnje drugega tira med Divačo in Koprom 
in morajo biti skladni s TSI, so: 

STRUKTURNI PODSISTEMI OBSEG

Infrastruktura (INF) Železniški tiri, kretnice, gradbeni objekti 
(predori, viadukti, mostovi), varnostna in 
zaščitna oprema.

Energija (ENE) Naprave, namenjene elektrifikaciji, 
vključno z voznim omrežjem ter opremo 
za merjenje in zaračunavanje porabe 
električne energije ob progi.

Vodenje – upravljanje in signalizacija ob 
progi (CCS)

Vsa oprema ob progi obvezna za 
zagotavljanje varnosti, vodenja in 
nadzora vlakov, ki vozijo v omrežju.
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Za dosego interoperabilnosti je direktiva 
zahtevala poenotenje nacionalnih 
predpisov v vseh državah EU. V Sloveniji 
je zahteve direktive uveljavil Zakon o 
varnosti v železniškem prometu.

Poenotenje 
izrazoslovja 
BIM 
Kaj je projekt BIM? Kdo je BIM-
manager in kdo BIM-koordinator? 
Kaj pomenijo kratice CDE, BEP, EIR?

DENIS SIMČIČ

Pri nas je že kar nekaj projektov, na 
katerih se pri načrtovanju uporabljajo 
orodja BIM in se digitalizirajo delovni 
postopki sodelovanja. Tudi v fazi grad-
nje imamo z BIM-om nekaj izkušenj, na 
katere pa pri vzdrževanju in upravlja-
nju še čakamo. Pa vendar lahko rečemo, 
da je BIM pri nas še relativno novo po-
dročje, ki nas sooča s številnimi novimi 
izrazi. Pomembno je, da so njihovi po-
meni razumljivi in da si jih razlagamo 
enako.

Enotna terminologija je pri projektih, 
ki se izvajajo z razpisi za javna naročila, 

še posebej pomembna. Ko se v razpisih 
zahtevajo usposobljeni kadri za podro-
čje in referenčne projekte BIM ter se 
med pogodbenimi obveznostmi znajdejo 
produkti BIM, morajo pomeni in razlage 
uporabljenih pojmov biti za vse delež-
nike enaki. Na projektu Drugi tir smo za 
razlage pomenov izrazov s področja BIM 
poskrbeli v projektnih dokumentih, saj 
v Sloveniji enotne referenčne termino-
logije za to področje še nimamo.

Digitalizacija temelji na standardi-
zaciji oblike podatkov in postopkov. 
Pri nas smo že sprejeli nekaj ključnih 
standardov, ki so podlaga za uspešno 
implementacijo procesov BIM v gradbe-
nem sektorju. Za to skrbi tehnični od-
bor za BIM pri Slovenskem inštitutu za 
standardizacijo, v katerem ima svojega 
predstavnika tudi družba 2TDK. Prev-
zemanju mednarodnih standardov pa 
mora nujno slediti tudi razvoj enotne-
ga slovenskega izrazoslovja za področje 
BIM.

Na mednarodni ravni se, kot referenč-
na zbirka pomenov BIM, vzpostavlja 
platforma BIM Dictionary (BIMdictio-
nary.com), ki je del pobude BIM excel-
lence. Prizadeva si oblikovati načine in 
orodja za komunikacijo, ki bodo presegli 
meje strokovnih disciplin in prostorskih 
okvirjev. Del mednarodne skupine za 
vzpostavitev referenčnega pojmovanja 
izrazov s področja BIM je tudi sloven-
ska ekipa sourednikov. Poskrbela bo, da 
referenčni spletni slovar dobi sloven-

ske prevode temeljnega izrazoslovja. 
S tem bo storjen tudi ključni korak pri 
sooblikovanju izrazoslovja pri uvajanju 
prevzetih standardov za področje BIM, 
kot je ISO 19650. Tako bo poenoteno ra-
zumevanje vlog, informacijskih potreb 
naročnikov in pričakovanih rezultatov 
uporabe BIM od načrtovanja do gradnje. 
Pri delu slovenske ekipe slovarja BIM 
sodeluje tudi družba 2TDK.

In kakšen je pomen pojma projekt 
BIM? Delovna različica pove, da je to 
projekt, ki obsega načrtovanje, gradnjo 
ali uporabo (vzdrževanje) gradbenega 
objekta (gradnje), kjer se uporabljajo 
programska orodja za BIM kot primar-
ni način za izdelavo 3D-modelov, risb, 
dokumentov, specifikacij itd. Projekt 
Drugi tir je projekt BIM. Rezultat na-
črtovanja je ob projektni dokumentaciji 
tudi BIM 3D-model Drugega tira. Ta se 
bo med gradnjo posodabljal skladno z 
izvedenimi deli in bo ob koncu gradnje 
osnova za upravljanje in vzdrževanje 
tega dela železniške proge.

Ta sodobni pristop se vse bolj uveljavlja 
na projektih v Sloveniji. Gradbena zako-
nodaja že omogoča, da se projektna do-
kumentacija za izvedbo gradnje namesto 
z načrti izdela v skupnem podatkovnem 
modelu. Tudi usmeritev direktive EU o 
javnem naročanju, o implementaciji BIM 
na projektih, ki se financirajo z javnim 
denarjem, pogosto uporabljajo veliki slo-
venski naročniki. 

Za projekt gradnje drugega tira bo priglašeni organ (NoBo) preveril skladnost s TSI in nacionalnimi predpisi za strukturne podsisteme: 
infrastruktura (INF), energija (ENE) ter vodenje – upravljanje in signalizacija ob progi (CCS), sklop podsistema 'infrastruktura' zajema tudi 
varnost v predorih (SRT). Spodaj je naštetih le nekaj zahtev za posamezne TSI:

TSI INF TSI SRT TSI ENE TSI CCS

Svetli profil/referenčni profil 
(GC)

Točke za evakuacijo in 
reševanje (prečniki, reševalna 
ploščad)

Napetost in frekvenca 
(3 kV, DC)

Funkcionalnost ETCS ob progi

Osna obremenitev (22,5 t) Evakuacijske poti (varnostna 
ograja, širina poti 80 cm) 

Geometrija voznega voda Mobilne komunikacijske 
funkcije za železnice –GSM-R

Progovna hitrost (160 km/h) Komunikacija v sili (radijski 
sistem GSM-R, TETRA in 
ZARE)

Profil odjemnika toka Združljivost sistema ETCS in 
radijskega sistema

Dolžina vlaka (740 m) Razsvetljava v sili (osvetljenost 
vsaj 1 luks v višini poti)

Srednja kontaktna sila  

Uporabna dolžina perona (400 
m)

Odpornost objektov v predoru 
proti ognju (90 minut za 
reševanje)

Sistem za zbiranje podatkov o 
energiji ob progi

 

Ko bo projekt Drugi tir zaključen in bo pridobil uporabno dovo-
ljenje, bo skladnost s TSI in nacionalnimi predpisi zadnji pogoj za 
pridobitev dovoljenja za začetek obratovanja, s katerim bo projekt 
dan v uporabo.



• s sistemi napajanja naprav predo-
rov z električno energijo (oprema 
transformatorskih postaj v predorih 
in zunaj predorov, vključno z vsemi 
napajalnimi kabli in povezavami do 
napajalnih točk ter gradnjo objek-
tov samostojnih transformatorskih 
postaj ter ureditev priklopnih točk 
napajanja v Dekanih in Divači);

• s sistemi razsvetljave in male moči 
v predorih in pogonskih centralah;

• z zgornjim ustrojem proge ter tir-
nimi napravami (novogradnja, re-
gulacije, preureditev v Dekanih);

• z voznim omrežjem;
• z elektronapajalno postajo Črni Kal 

in napajanjem;
• s signalnovarnostnimi progovnimi 

in postajnimi napravami ter z vgra-
dnjo Evropskega sistema za nad-
zor vlakov (European Train Control 
System – ETCS) na progi;

• s telekomunikacijskimi napravami;
• z uvedbo digitalnega radijskega sis-

tema (GSM-R);
• z video in varnostnimi sistemi ter 

nadzornimi sistemi in sistemi vo-
denja;

• s kabelsko kanalizacijo na delih 
trase izven predorov in premostit-
venih objektov;

• z manjšimi gradbenimi in grad-
beno-obrtniškimi deli za potrebe 
vgradenj elektro, strojne in druge 
opreme;

• z vsemi pripadajočimi storitvami 
(nadzori, raziskave, projektna do-
kumentacija in podobno), vključno 
z informiranjem in obveščanjem 
javnosti.

Za izvedbo večjega dela predvidenih 
aktivnosti Sklopa 3 bo treba najprej do-
končati gradbena dela za gradnjo pre-
dorskih cevi, viaduktov, trase in drugih 
gradbenih objektov, tako da se bo veči-
no aktivnosti tega sklopa izvajalo šele 
po letu 2023. 

Ocenjena vrednost omenjenega sklopa 
je trenutno okrog 140 milijonov evrov. 
Ob predpostavki, da bo možno prido-
biti 85 % evropskega sofinanciranja, bi 
družba lahko pričakovala približno 120 
milijonov evrov dodatnih nepovratnih 
sredstev.

Trenutno veljavni Investicijski pro-
gram za gradnjo drugega tira železni-
ške proge Divača–Koper predvideva za 
financiranje gradnje kombinacijo raz-
ličnih virov financiranja. Največji del 
predstavlja kapitalski vložek Slovenije, 
ki je ocenjen na 522 milijonov evrov, od 
česar bo 122 milijonov evrov Slovenija 
vložila iz pobranega pribitka k cestni-
ni za tovorna vozila, 400 milijonov pa 
iz državnega proračuna. Predvidenih je 
tudi 250 milijonov evrov nepovratnih 
sredstev Evropske unije, 250 milijonov 
evrov posojila Evropske investicijske 
banke in 167 milijonov evrov posojil 
komercialnih bank – zaradi prihrankov 
na projektu je družba 2TDK najela nižje 
posojilo, in sicer v vrednosti 112,5 mi-
lijona evrov. Dodaten vir financiranja v 
vrednosti do 5,7 milijona evrov predsta-
vlja tudi povečana uporabnina za upo-
rabnike železniških prog v slovenskem 
jedrnem omrežju, zbrana v času grad-
nje. 

Med nepovratnimi sredstvi, ki pred-
stavljajo pomemben vir financiranja 
projekta, je predvideno črpanje iz dveh 
evropskih virov, in sicer iz Instrumenta 
za povezovanje Evrope (IPE) in iz Kohe-
zijskega sklada. 

Doslej je družba 2TDK uspešno prido-
bila evropska sredstva v vrednosti 153,9 
milijona evrov iz IPE in 80 milijonov 
evrov iz Kohezijskega sklada, skupaj 
torej 233,9 milijona evrov. Preostanek 
nepovratnih sredstev do vrednosti 250 
milijonov evrov je predviden v prihod-
nji finančni perspektivi 2021–2027, saj 
projekt Drugi tir poteka v času dveh fi-
nančnih perspektiv.

V letu 2020 je družba hkrati z nove-
lacijo Investicijskega programa začela 
tudi pogovore z Ministrstvom za infra-
strukturo o morebitnem povečanju de-
leža nepovratnih sredstev na projektu. 
Skladno s pozitivnim odzivom mini-
strstva in z njegovimi usmeritvami je 
družba 2TDK začela izvajati aktivnosti 
za oddajo vloge na prve razpise nove fi-
nančne perspektive, ki se bodo izvajali 
v letu 2021. Prizadevanja družbe bodo 
usmerjena predvsem v pridobivanje do-
datnih nepovratnih sredstev iz naslova 
IPE (kohezijska ovojnica), kjer je zago-
tovljeno sofinanciranje v 85 % upravi-
čenih stroškov. 

Sredstva bodo namenjena pokrivanju 
stroškov t. i. Sklopa 3, ki vsebuje pred-
vsem aktivnosti, povezane:

• z vgradnjo strojne in elektroopreme 
za prezračevanje v predorih;

• s sistemi prezračevanja in ohlajeva-
nja transformatorskih postaj v pre-
dorih in izven predorov;
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Pridobivanje sredstev iz nove 
finančne perspektive
Za razbremenitev državnega proračuna pri vlaganju v izgradnjo projekta Drugi tir smo v družbi 2TDK pripravili 
načrt za pridobitev dodatnih evropskih nepovratnih sredstev iz nove finančne perspektive, ki med drugim 
spodbuja vlaganja, ki bodo pripomogla k bolj zeleni, nizkoogljični, bolje povezani in pametnejši Evropi.

MAG. KRISTIJAN NOVAK

MAG. NINA KOLENC

Družba 2TDK je uspešna pri  pridobivanju in črpanju evropskih sredstev. Dostopno cesto na območju Črnega 
Kala je sofinancirala Evropska komisija v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (Cef).
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Info točke kot izložbeno okno 
infrastrukturnih projektov
Večina velikih infrastrukturnih projektov v Evropi ima podporo javnosti, saj javnost prepoznava koristnost tovrstnih 
projektov, sploh v primeru železnic, ki simbolizirajo in tudi v praksi udejanjajo usmerjenost v zeleno prihodnost, v 
umik (vsaj dela) tovora s cest na železnice in s tem tudi, nekoliko paradoksalno, nižje končne cene izdelkov na policah 
za potrošnike. Ustrezna predstavitev projektov javnosti je pomemben del gradnje velikih infrastrukturnih projektov 
v Evropski uniji. Malo je namreč infrastrukturnih projektov, ki se ne srečajo z neodobravanjem vsaj dela javnosti. V 
Sloveniji smo lekcijo vzeli tudi ob dvakratnem referendumu o projektu Drugi tir, ki ima sicer malo nasprotnikov, med 
domačini pa uživa skoraj plebiscitarno podporo, tudi zaradi okoljske grožnje, ki jo predstavlja obstoječa proga iz leta 
1967. Drugi primer je gradnja železniške proge pod Alpami, med francoskim Lyonom in italijanskim Torinom, katere 
del bo kar 57 kilometrov dolg predor med državama, ki je pred leti sprožila nasilne proteste v dolini Susa na italijanski 
strani bodoče železnice. 

MARTIN TOMAŽIN

Nasprotniki projekta so prepričani, 
da bo gradnja škodovala okolju v doli-
ni Suse. Čeprav so po opravljenih jav-
nomnenjskih raziskavah nasprotniki 
projekta med domačini v manjšini, pa 
so dosegli spremembo trase in dodaten 
premik trase v predore. Zaradi naštete-
ga je nujno različnim javnostim ves čas 
nuditi želene informacije in predstavljati 
prednosti projekta. Ena od možnosti so 
t. i. info točke, ki so stalnica velikih in-
frastrukturnih projektov, na primer na 
Danskem, v Nemčiji in v Avstriji.

Danci so za info center projek-
ta Fehmarn Belt uporabili zgodovinski 
objekt, Avstrijci so na gradbišču dobre 3 
milijarde vrednega predora Semmering 
poleg info točk zgradili še razgledne 
stolpe, ki privabljajo obiskovalce, raz-
stave o novi progi med Gradcem in Ce-
lovcem pa so postavili tako v historič-
ni stavbi železniških postaj v Gradcu 
in Celovcu kot v domiselno sestavljene 
kontejnerske 'infoboxe' ob gradbiščih. 
V Nemčiji in Avstriji razvijajo celo t. i. 
'baustellen turismus' oziroma grad-
biščni turizem, s katerim poleg promo-
cije projektov skrbijo tudi za promocijo 
gradbenih poklicev med mladimi. 

Tudi v družbi 2TDK si želimo spod-
bujati tovrstno obveščenost o pomenu 
in prednostih projekta Drugi tir, logi-
stike, gradbeništva in zelene mobilno-
sti. Da se tega še kako zavedajo evrop-
ski sofinancerji projekta Drugi tir, kaže 
zahteva Evropske unije po namenitvi 

dela evropskih sredstev za promoci-
jo projekta. Za boljšo informiranost in 
predstavitev prednosti projekta lokal-
nim skupnostim in širši zainteresirani 
javnosti načrtujemo v družbi 2TDK po-
stavitev info točk. Predvidene lokacije 
postavitve so Črni Kal, Klanec in Divača.

Z Mestno občino Koper smo tako fe-
bruarja podpisali Sporazum o izgra-
dnji objekta info točke Črni Kal. Tega 
bo ob dovolj zbranih sredstvih zgradila 
koprska občina. Sredstva zanj bodo za 
tovrstno promocijo prispevale zaintere-
sirane družbe, 2TDK pa bo info točko, 
namenjeno promociji projekta, opremil 
z razstavo. Podpis podobnega sporazu-
ma načrtujemo tudi z občinama Divača 
in Hrpelje - Kozina, info točke pa bodo 
predvidoma zaživele najkasneje v letu 
dni. 

Info točko v Črnem Kalu v Mestni 
občini Koper načrtujemo ob najbolj fo-
togenični točki projekta, ki bo nudila 
pogled na križanje avtocestnega in že-
lezniškega viadukta. V vasi Klanec v ob-
čini Hrpelje - Kozina je predvidena info 
točka in razstava v prostorih bodoče-
ga informacijskega centra Krajinskega 
parka Beka, ki bo skrbel za razvoj turiz-
ma na območju doline reke Glinščice. Za 
ta namen je občina lani z izravnalnimi 
sredstvi, ki jih je prejela zaradi grad-
nje drugega tira, obnovila objekt stare 
avstro-ogrske parne črpalke, ki pred-
stavlja izjemno zanimivo tehnološko 
dediščino in bo v občini zagotovo mo-
tor razvoja turizma. V Divači je v načrtu 
postavitev razstave na platoju pred še 
enim arhitekturnim biserom. To je vod-

ni rezervoar za parne lokomotive oziro-
ma vodohran cesarske Južne železnice, 
ki je razglašen za tehnični spomenik 
lokalnega pomena.

Info točke omogočajo organizacijo in-
formativnih in promocijskih dogodkov 
za zainteresirane javnosti, kot so mej-
niki ob gradbenih delih, ogled gradnje 
predorov, viaduktov in premostitvenega 
objekta v dolini Glinščice, sodelovanje 
pri monitoringu rastlinstva in žival-
stva, Dan sosedov in podobno, pa tudi 
bolj proaktivno komuniciranje z novi-
narji na terenu, na primer organizacijo 
novinarskih konferenc ali sestankov ob 
ogledih gradbišč. Na info točkah bodo 
na voljo tudi promocijska in informa-
tivna gradiva o projektu, dogajanju v 
okolici ipd.

Femern A/S Infocenter Rødbyhavn Infocenter.
(vir: femern.com)

Lokacija načrtovane info točke Črni Kal ob križanju avtocestnega in bodočega železniškega viadukta, kjer bo 
gradbišče drugega tira moč opazovati skozi daljnoglede, na zaslonih bo možen ogled prenosov z gradbišč.

Notranjost Infoboxa ob gradbišču železnice na 
avstrijskem Koroškem. 



Popisi netopirjev se bodo na obmo-
čju doline reke Glinščice izvajali na za-
četku glavnih gradbenih del, med in po 
končanju del. Izguba drevesnih zatočišč 
netopirjev zaradi poseka gozda se bo 
skušala delno nadomestiti s postavitvijo 
45 netopirnic. Njihova dobava in posta-
vitev je predvidena v prvih treh mesecih 
letošnjega leta. Kot del monitoringa se 
bo učinkovitost postavljenih netopirnic 
spremljala enkrat letno.

Popisi netopirjev so se izvedli v času 
še trajajočih pripravljalnih del, ko so se 
gradile dostopne ceste in ko gradimo 
premostitveni objekt skozi dolino reke 
Glinščice. Izvedli so se z ultrazvočnimi 
detektorji, in sicer z ročnimi in s samo-
dejnimi. Na raziskovalnem območju je 
bilo prepoznanih 13 vrst netopirjev, od 
katerih so 12 lahko določili vrsto, ki ji 
pripadajo, eni opazovani vrsti pa so lah-
ko določili le par vrst (navadni/ostrouhi 
netopir). Vse vrste so bile pričakovane za 
to območje.

Z ročnim ultrazvočnim detektorjem 
(RUD) je bilo zaznanih 8 različnih ta-
ksonov (vrst oz. skupin vrst) netopirjev, 
s samodejnim ultrazvočnim detektorjem 
(AUD) pa 16. Z RUD-jem so bili netopirji 
zaznani na 40 mestih. Najpogosteje, celo 
na 32 najdiščih, je bilo slišati zvočno sku-
pino belorobih/Nathusijevih netopirjev. 
Po številu najdišč je sledil Savijev netopir 
(18 najdišč) in pozni netopir (7 najdišč), 
drugi taksoni so zaznani redkeje (pod 5 
najdišč). 

Največja aktivnost netopirjev je bila ob 
gozdnem robu, manjša je bila aktivnost 
v samem gozdu. Pri vseh AUD-jih je bilo 
zabeleženo največ mimoletov netopirjev 
iz skupine Nyctalus/Vespertilio/Eptesi-
cus, po številu mimoletov pa so sledili 
Savijevi netopirji, belorobi/Nathusijevi 
netopirji, drobni netopirji in netopirji iz 
rodu navadnih netopirjev. 

S pregledom opuščenih stavb karavle 
južno od vasi Mihele je bila potrjena pri-
sotnost porodniške kolonije malih pod-

kovnjakov. Skupaj je bilo 17 odraslih in 10 
mladičev, od katerih so 4 še viseli na ma-
mah. V kleteh opuščene karavle sta visela 
tudi dva velika podkovnjaka.

V dolini Glinščice je bila umrežena 
mlada samica brkatega netopirja.
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Tujerodne rastline
Invazivne tujerodne vrste rastlin smo ljudje naselili namerno, na primer 
kot okrasne rastline, ali nenamerno, kot nekakšne slepe potnike, ki smo jih 
nehote in nevede prinesli iz drugih držav ali kontinentov. Njihova rast pa 
lahko ogroža tako zdravje ljudi kot biotsko raznovrstnost, saj te rastline 
praviloma nimajo 'naravnih sovražnikov', ki bi ustavili njihovo večinoma 
škodljivo širjenje. 

ALENKA DERVARIČ

Skladno z veljavnimi okoljskimi doku-
menti je treba v času gradnje drugega tira 
paziti na okolje, saj je v času izvajanja del 
obremenjenost okolja zaradi gradnje več-
ja. Družba 2TDK ima za celoten čas iz-
vajanja del izbrane izvajalce monitoringa 
za različne rastlinske in živalske vrste. 
Trenutno se izvajajo monitoringi na 
gradbišču dostopnih cest, katerih gradnja 
je v zaključni fazi, ter na gradbišču pre-
mostitvenih objektov doline Glinščice, ki 
je v okoljskem smislu varovanja najbolj 
zahtevna.

V okviru monitoringa habitatnih tipov 
se med drugim nadzira tudi stanje inva-
zivnih tujerodnih rastlinskih vrst na po-
dročju trenutnih gradbišč. Naročnikova 
obveza je, kot je navedeno v okoljskih do-
kumentih gradnje drugega tira, v katerih 
so navedene vse obveznosti naročnika za 
varovanje okolja v času gradnje, da mora 
posebno pozornost posvetiti invazivnim 
tujerodnim rastlinskim vrstam in jih tudi 
redno odstranjevati. Lokacije vnosa tuje-
rodnih rastlinskih vrst so najpogosteje ob 
cestah, železnicah, vseh prometnih kori-
dorjih, gradbiščih, zapuščenih vrtovih in 
njivah ter ob rekah in potokih. 

Izvajalec monitoringa mora v navodila 
za ukrepe in morebitno odstranitev tuje-
rodnih invazivnih rastlinskih vrst, glede 
na vrsto rastline, ki so sestavni del vsa-
kokratnega poročila, navesti:

– način odstranjevanja (mehansko 
odstranjevanje, morebitno kompos-

tiranje, sežig ali kemično odstranje-
vanje),

– način začasnega odlaganja morebi-
tnih ostankov rastlin;

– način ustreznega odvoza morebitnih 
ostankov rastlin;

– dovoljena mesta končne oddaje ostan-
kov rastlin, če so to specializirani 
prevzemniki teh ostankov.

Posledice pojava ali razrast invazivnih 
tujerodnih rastlinskih vrst niso tako za-
nemarljive in povzročajo težave domo-
rodnim rastlinskim vrstam, jih ogrožajo 
in vplivajo:

– na biotsko raznovrstnost s svojo 
sposobnostjo hitrega razraščanja in 
z gostimi sestoji izpodrivajo narav-
no rastje in avtohtone vrste, prihaja 
do izpodrivanja genov posameznih 
domorodnih vrst in do prenašanja 
bolezni in škodljivcev, proti katerim 
domorodne vrste niso odporne ali 
prilagojene;
– na zdravje ljudi zaradi povzroča-

nja alergij in poškodb kože;
– na gospodarstvo in neposredno 

na višje stroške, ko razmnožitev 
posamezne invazivne vrste vpliva 
na zmanjšan pridelek, prihaja do 
izginjanja komercialno izkorišča-
nih vrst in do spremembe načina 
ravnanj, kot so pogostejša košnja, 
bolj zahtevna in pogostejša čišče-
nja in popravila.

S posegi, kot so gradbena dela, lahko 
zaradi odstranitev in posekov obstoje-
čih avtohtonih rastlin in dreves ali na-
nosov drugih materialov, ki jih potre-

bujemo pri gradnji, nastane drugačno 
ravnovesje ali celo vnos novih rastlin. 

Naročnik je obveznosti ravnanja v takih 
primerih s pogodbo prenesel na izvajalca 
gradbenih del na posameznih območjih. 
Ta upošteva navodila izvajalca monito-
ringa iz vsakokratnega mesečnega poro-
čila. 

Izvajalec monitoringa v primeru najdbe 
tujerodnih rastlinskih vrst predpiše ves 
postopek odstranjevanja rastlin glede na 
vrsto rastline, da se v fazi odstranjevanja 
situacija dodatno ne poslabša, in seveda 
tudi način odvoza.

Odstranjevanje je lahko mehansko, 
lahko se kompostira, sežge ali kemično 
odstrani. Če je odstranjevanje kemično, je 
treba uporabljati sredstva, ki okolju niso 
nevarna.

Za to področje je v veljavi Uredba (EU) št. 
1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 
o preprečevanju in obvladovanju vnosa in 
širjenja invazivnih tujerodnih vrst, ki ve-
lja tudi na območju naše države. Veljavne 
slovenske zakonodaje s tega področje še 
ni. Za vse aktivnosti glede te problematike 
je družba 2TDK sprejela Pravilnik o ravna-
nju s tujerodnimi rastlinami, ki se upošte-
va v času gradnje na območju državnega 
prostorskega načrta oziroma v območju 
gradnje drugega tira.

Tujerodni pajesen na 
enem od gradbišč.

Netopirji v dolini Glinščice

Savijev netopir ali Hypsugo savii 
(Foto: Primož Presetnik)

MATEJA KOSTADINOVIĆ
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Predori drugega tira
Na načrtovani novi progi, dolgi približno 27 kilometrov, je med Divačo in 
pristaniškim mestom Koper načrtovanih kar 8 predorov, skupne dolžine 20,5 
kilometra. Če upoštevamo, da bomo tri najdaljše predore zgradili s servisnimi 
cevmi v polnem profilu, bo dolžina vseh predorov kar 37 kilometrov.

Novozgrajena proga Divača–Koper bo 
razdeljena na dva sklopa oz. odseka:
– Sklop 1: Divača–Črni Kal, dolg 15.061 

metrov, poteka večinoma v apnencih, 
ponekod tudi v flišu.

Celotno območje Krasa, skozi kate-
rega poteka nova proga, sodi med ob-
močja pričakovanih naravnih vrednot, 
zlasti geoloških in podzemeljskih geo-
morfoloških. Z vidika varstva naravnih 
vrednot bomo zagotovili na celotnem 
odseku spremljanje stanja med izved-
bo zemeljskih in gradbenih del (nara-
vovarstveni, krasoslovni in geološki 
nadzor).

Ker oba predora potekata po kraškem 
terenu, smo pri načrtovanju upošteva-
li določene ukrepe za sanacijo kraških 
pojavov.

Pri gradnji predorov bo veliko težavo 
predstavljala tudi podzemna voda. Pro-
jektant je predvidel ukrepe za območja, 
kjer se bo ta pojavila. Glede na bližino 
vodnih virov morajo biti predori na tem 
območju zgrajeni tako, da ne odvze-
majo vode iz teh vodonosnikov oz. ne 
spreminjajo toka podzemne vode.

Na tem odseku bosta zgrajena dva 
predora:
Predor T1: 

glavna cev |  6714 m
servisna cev | 6683 m

Predor T2: 
glavna cev | 6017 m
servisna cev | 6041 m
Značilnost predorov T1 in T2 je tudi 

t. i. ventilatorska postaja na severnem 
portalu predora T2, ki bo skrbela za od-
sesavanje dima v obeh predorskih ce-
veh v primeru požara.

– Sklop 2: Črni Kal–Koper, dolg 12.135 
metrov, v celoti poteka v flišnih for-
macijah, ki so plastovite kamnine z 
menjajočimi plastmi peščenjakov in 
laporjev. 

Na tem odseku bo zgrajenih 6 pre-
dorov:
Predor T3: 

dolžina | 335 m
Predor T4: 

dolžina | 1949 m
Predor T5: 

dolžina | 128 m
Predor T5: 

dolžina | 358 m
Predor T7: 

dolžina | 1154 m
Predor T8: 

glavna cev | 3808 m
servisna cev | 3818 m

Vzporedne servisne cevi bodo na vsa-
kih 500 metrov povezane z glavno cev-
jo. Servisne cevi je treba zgraditi zaradi 
varnosti. Uporabljale se bodo za potrebe 
vzdrževanja, morebitno evakuacijo po-
tnikov, dostop reševalnih vozil, vozil za 
gašenje požara, pa tudi med samo grad-
njo predorov bo po njih potekal transport 

in druge aktivnosti ob gradnji. V prime-
ru načrtovane dvotirnosti bo v servisnih 
ceveh, ki bodo zgrajene v polnem pro-
filu, zgrajen dodatni tir, s tem pa dose-
žemo tudi bistvene pocenitve pri izvedbi 
dvotirnosti.

Vsi predori na progi se gradijo po sis-
temu Nove avstrijske predorske metode 
(NATM). Značilnost te metode je, da je 
možno izkop in podporne ukrepe sproti 
prilagajati karakteristikam hribine. Za-
radi njene prilagodljivosti je ta metoda 
primerna za specifike kraškega terena.

Iz navedenega je razvidno, da bo drugi 

tir s 37 kilometri predorskih cevi prava 
predorska proga. V tem pogledu sledi-
mo globalnemu trendu, da se vedno več 
prometnic gradi globoko pod zemljo. 
Začetni stroški gradnje so v tem pri-
meru res višji, a se povrnejo z nižjimi 
stroški vzdrževanja v celotni življenj-
ski dobi. Prav tako so predorske proge 
varnejše. Glede na višinsko razliko med 
Divačo in Koprom, ki znaša kar 430 me-
trov, pa lahko le s predorsko progo za-
gotovimo ves čas enak naklon in s tem 
veliko hitrost, ki jih zahteva sodoben 
železniški promet.

MAG. DRAGO DVANAJŠČAK

Prečni prerez 
nedrenirane 
izvedbe 
predora.

Ker oba predora potekata 
po kraškem terenu, smo 
pri načrtovanju upoštevali 
določene ukrepe za sanacijo 
kraških pojavov.



Nosorogi so namreč pred tisočletji 
živeli na območju današnje Sloveni-
je. Ponovni dokaz za to so pred letom 
dni našli paleontologi, ki so pri moni-
toringu del na dostopni cesti do grad-
bišč drugega tira med Divačo in Lokvi-
jo odkrili ostaline fosilnih kosti vsaj 
120.000 let starega nosoroga. Gradbinci 
so na območju, kjer so pridobivali apne-
nec za gradnjo dostopnih cest, zakopali 
globlje, saj so za pridobivanje apnenca 
izvedli več kot 20 metrov globok pred-
vkop pri portalu bodočega predora. 

Če ob gradbincih na gradbišču ne bi 
bilo geologov, verjetno za najdbo ne bi 
nikoli izvedeli. »Na gradbišče je moralo 
priti pravo oko. Laik teh kosti zagotovo 
ne bi prepoznal,« je Astrid Švara z In-
štituta za raziskovanje Krasa iz Postoj-
ne, ki je prva opazila kosti nosoroga, 
lani dejala novinarjem, ki so si ogle-
dali najdbe. Geologinja je med rednim 
krasoslovnim nadzorom opazila kamnu 
podobno kost. Najdbo je njeno ostro oko 

opazilo, ker je bila popolnoma bele bar-
ve, le delčke je rdeče obarval sediment, 
ki jih je tudi pomagal ohraniti. Domi-
šljijske zgodbe o paši na kraški sava-
ni ne pokvari niti dejstvo, da so kosti 
bile v nekdanji kraški jami. Našli so več 
kot 30 anatomsko določljivih kosti, po-
leg njih pa je bilo v jamskem sedimen-
tu prisotnih na desetine centimetrskih 
fragmentov. Poleg kosti so našli tudi 
pet nosorogovih zob.

Pa vemo, kakšni nosorogi so živeli na 
kraškem ozemlju? Čeprav gre za red-
ko najdbo, ki je brez gradnje drugega 
tira ne bi bilo, vemo, da so v obdobju 
pleistocena na območju Krasa živele tri 
vrste nosorogov. Območje si je ogledala 
tudi paleontologinja, dr. Irena Debe-
ljak, s Paleontološkega inštituta Ivana 
Rakovca ZRC SAZU, ki je identificirala 
približno štiri centimetre velik in sko-
raj toliko širok zob, za katerega je do-
ločila, da pripada – glede na pogostost 
– najredkejši od treh vrst 'kraških' no-
sorogov. To je vrsta Stephanorhinus iz 
srednjega pleistocena. Iz obdobja ple-
istocena so pri nas pogostejše najdbe 
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Nosorogi na pašnikih 
v okolici Divače
Si predstavljate, da se z vlakom iz Ljubljane ali Maribora peljete na morje 
in skozi okno vidite nosoroga, ki se pase na kraških travnikih okoli Divače? 
Verjetno si mislite, da česa tako norega še niste slišali. A s precej domišljije 
(ali s potovanjem s časovnim strojem) bi bilo to celo možno.

MARTIN TOMAŽIN

Kosti nosoroga. Geologa Astrid Švara z Inštituta za raziskovanje krasa in 
Adrijan Košir s Paleontološkega inštituta Ivana Rakovca 
ob najdi nosorogovih kosti. 

Če ob gradbincih na 
gradbišču ne bi bilo 
geologov, verjetno za 
najdbo ne bi nikoli izvedeli. 
»Na gradbišče je moralo 
priti pravo oko.«

okostij dlakavega in Merckovega no-
soroga, zato je ta najdba še toliko bolj 
dragocena. Stephanorhinusi so bili po-
dobni današnjim nosorogom, ostanki 
kosti pa so se ohranili v takšni meri, da 
jih bo najverjetneje možno predstaviti 
v muzeju.

Za življenje z nosorogi bi se morali s 
časovnim strojem vrniti več kot 100.000 
let v preteklost, saj so te velike eksotič-
ne živali na območju današnje Slovenije 
v omenjenem obdobju izumrle zaradi 
podnebnih sprememb, ki so jih povzro-
čale menjave ledenih dob in otoplitev. 
Po raziskavah paleontologov vemo, da 
so v Sloveniji v pleistocenu živeli tudi 
drugi veliki sesalci, na primer povodni 
konji, velike mačke – levi.

Ob gradnji avtoceste proti Kopru so 
našli tudi nekaj ostankov dinozavrov in 
krokodilov, zato lahko upamo, da bodo 
med gradnjo drugega tira med Divačo in 
Koprom našli še kakšno prijetno prese-
nečenje, ki bo prineslo nova spoznanja 
in razburkalo našo domišljijo. 


