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Pospeški v letu 2022
Letos smo pri izgradnji drugega tira med Divačo in Koprom poskrbeli za kanček mističnega in
spiritualnega pridiha. Oktobra smo namreč namestili kip Svete Barbare na mesto, od koder bo
varovala rudarje pri prodiranju skozi podzemni svet. Ko je bilo izkopanih prvih 40 metrov predora,
smo kip namestili na njegovo stalno mesto, kjer bo ostal do konca izgradnje vseh predorskih cevi.
Da bo nad dobrim in varnim delom v predorih ves čas bdela Sveta Barbara, zaščitnica rudarjev.
vembra, nato pa se lahko družba 2TDK
prijavi za pridobitev evropskih nepovratnih finančnih sredstev v vrednosti
približno 150 milijonov evrov.
Ni skrivnost, da se pri izgradnji drugega tira spopadamo tudi z nenehno in
vse višjo rastjo cen gradbenega materiala na svetovnih trgih, predvsem cen
železa, bakra, barvnih kovin in drugega materiala, težave pa nastajajo tudi
v celotni verigi dobave. V podpisanih
pogodbah so cene sicer definirane kot
fiksne, vendar Zakon o obligacijskih
razmerjih dovoljuje podražitve, ki so
višje od 10 odstotkov, kar bo za seboj
potegnilo samodejno podražitev celotnega projekta Drugi tir. Ne želim se
na neznačajen način izmotavati glede
podražitev, ampak takšni sta življenje
in ekonomsko poslovanje današnjega
prostora in časa. Zagotavljam pa, kot
sem zagotavljal že doslej, da bo prav
vsaka podražitev dokazljiva in pregledna.

PAV L E H EVK A
G E N E R A LN I DI R E K TOR 2T DK

Septembra smo začeli z izkopavanjem predorov. Na spodnjem odseku,
od Črnega Kala do Kopra, smo začeli
z izkopavanjem predorov T7 in T8, na
zgornjem odseku, od Divače do Črnega
Kala, pa nekaj zatem z izkopavanjem
prvega predora (T1), ki je s 6,7 kilometra najdaljši na trasi drugega tira. Že ob
začetku si je tudi evropska komisarka
za promet Adina Vălean v spremstvu
ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca z zanimanjem ogledala gradnjo
predora T7 in viadukta Glinščica.
Leto 2022 bo leto pospeškov. Začela
se bo gradnja predorov T2, T3, T4 in
viaduktov Gabrovica in Vinjan. Velik
pospešek v prihodnjem letu pa bodo
dobila tudi dela, ki predvsem zajemajo tretji sklop javnih razpisov. To so
dela na tirnih in elektrostrojnih napravah ter na elektrifikaciji proge. Pri
teh delih smo pri izvedbi javnih razpisov zavezani slediti 55. členu Zakona

o varnosti v železniškem prometu, ki
predvideva pridobitev soglasja Evropske unije oziroma Agencije EU za železnice (European Union Agency for
Railways – ERA). Šele po pridobitvi
soglasja se bo lahko izvedel mednarodni razpis za izvedbo del. Zahteve ERA
sledijo predvsem povezljivosti, poenotenju in skladnosti celotnega evropskega železniškega omrežja, zato so
v teh zahtevah predvidene enake širine tirov, enaka signalizacija in enaka
oprema. Naj omenim, da bo to prvi tak
dokument v Sloveniji in širši okolici.
Pri pridobivanju tega soglasja imamo
sicer kar nekaj 'sladkih' težav, ki nam
jih povzroča že kar preveč razvpiti virus, saj vse komunikacije potekajo le
po svetovnih platformah in telefonih
ter zato malce počasneje, a prepričan
sem, da bomo tudi te težave premagali z obilico dobre volje in zagnanosti. Pridobitev tega soglasja je ključni
dejavnik za napredovanje del v skladu
s slovenskim gradbenim dovoljenjem
in ključni pogoj za prijavo na razpis
za dodelitev sredstev Evropske unije.
Soglasje ERA je treba pridobiti do no-

Ves čas se zelo zavzemamo za sočasno gradnjo dvotirne železniške proge
drugega tira, saj ima dvotirna proga
izrazito več prednosti kot zgolj enotirna, pa tudi nadaljnje možnosti razvoja
priobalnega in kraškega gospodarskega
sektorja bodo z dvotirnostjo dosegale
prednosti, o katerih trenutno ne moremo niti razmišljati. Da cenejše izvedbe
celotnega projekta niti ne omenjam in
podpore vseh štirih občin, po katerih bo
potekala nova proga.
Sodelovanje z občinami Divača,
Hrpelje - Kozina in Sežana ter Mestno
občino Koper je zgledno. Od začetka del
se trudimo, da čim manj posegamo v
okolje, še posebej v zaščitene predele
kraškega in priobalnega sveta in v vsakodnevno življenje tamkajšnjih prebivalcev z deli, hrupom, prahom, tresljaji
in povečanim prometom. Vsem prebivalcem na območju, na katerem se gradi drugi tir, se zahvaljujem za strpnost
in razumevanje.
Ob bližajočem se novem letu želim,
da bi bilo tudi v letu 2022 delo vseh nas
in naših poslovnih partnerjev čim bolj
učinkovito in da bi uspešno sodelovali
vsi deležniki, ki ustvarjamo in živimo
ključno in novo železniško povezavo v
Sloveniji. Srečno!
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AN D RE J L A S I Č
POM O Č N I K U P RAV E NLB Z A KORPO RATIVNO IN INVE STICIJSKO BANČNIŠ T VO

Imamo trdno osnovo za trajno
in vzdržno rast v prihodnje

NLB pri projektu Drugi tir sodeluje kot
kreditodajalec s kreditom v vrednosti
112,5 milijona evrov. V Sloveniji praviloma infrastrukturne projekte financira država ob pomoči EU. Kaj vas je pritegnilo k sodelovanju?
V NLB že dlje časa pozivamo k zagonu naložb v velike infrastrukturne
projekte, ki so zaradi multiplikativnih
učinkov na celotno gospodarstvo izjemnega pomena, še posebej v kriznih
obdobjih, ko je splošna gospodarska
aktivnost močno zmanjšana.
Projekt Drugi tir bo pomembno prispeval k razvoju logistike in s tem k
ustvarjanju dodane vrednosti. Posodobljena železniška infrastruktura je
predpogoj za zagon logistike kot ključne
strateške prioritete Slovenije. Ne gre le
za prevoz blaga od točke A do točke B,
ampak za številne vzporedne dejavnosti, kot so dodelavni posli na blagu (pakiranje), skladiščenje ipd. Prav izgradnja drugega tira nam odpira možnosti
za pospešeni razvoj teh aktivnosti.
Realizacija projekta bo pomenila tudi

razbremenitev cestnega omrežja in
posledično zmanjševanje negativnih
vplivov na okolje, kar je ena temeljnih usmeritev delovanja NLB Skupine.
V NLB smo se namreč zavezali, da si
bomo prizadevali prispevati k izboljšanju kakovosti življenja in pogojev za
gospodarstvo ne le v Sloveniji, ampak v
celotni regiji Jugovzhodne Evrope, kjer
smo prisotni. Projekt izgradnje drugega tira je v tem smislu gotovo eden
osrednjih.
NLB je v odličnem stanju tako glede
kapitalizacije kot likvidnosti. Iskreno nas veseli, da smo naposled priča
pomembnim premikom na področju
razvoja infrastrukturnih projektov in
imamo priložnost za plasiranje sredstev
v financiranje izgradnje drugega tira v
tako pomembnem obsegu.
Tudi sicer naša banka sodeluje pri financiranju vseh večjih infrastrukturnih
projektov tako na segmentu gradnje
avtocestnega omrežja kot posodobitve
železniškega omrežja in pri projektih v
elektroenergetskem sektorju.

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak
je geostrateški položaj Slovenije primerjal s Singapurjem, ki je logistični
velikan kljub skoraj 30-krat manjši
površini od Slovenije. Kje vidite dodano
vrednost projekta Drugi tir za slovensko logistiko? Je to začetek, priložnost,
da Slovenija postane evropski logistični velikan?
Slovenija ima odlično geostrateško
lego. Z logistiko lahko Slovenija ustvari
nekaj deset odstotkov bruto domačega
proizvoda in postane pomemben del
druge razvojne osi Evrope med Koprom
in Gdanskom. Drugi tir je izjemnega
pomena tudi za nadaljnji razvoj Luke
Koper, ki je prav zdaj sredi intenzivnega investicijskega cikla, katerega namen je povečanje zmogljivosti in pretovora pristanišča.
Zasičenost obstoječe proge med Divačo in Koprom je namreč eden ključnih dejavnikov, ki omejujejo nadaljnji
razvoj Luke Koper, zato je izgradnja
drugega tira še toliko pomembnejša za
realizacijo konkurenčnih prednosti, ki
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jih Sloveniji zagotavlja odlična geostrateška lega.
Ne pozabimo, da je tudi družba Slovenske železnice – Tovorni promet v
zaključni fazi povezovanja s strateškim
partnerjem, ki ji bo omogočil potrebna sredstva za vlaganja v nadaljnji razvoj ter ji odprl vrata do novih kupcev
in trgov. Verjamem, da lahko Slovenija
postane pomemben člen v logistični
panogi.
V Sloveniji primanjkuje zaupanja v velike projekte. Je razlog po vašem mnenju v slabi praksi iz preteklosti ali se o
velikih projektih premalo govori, pogovarja ali smo premalo ambiciozni?
Verjetno je pravi odgovor kombinacija
naštetega in še nečesa: v vrhu slovenske politike manjka splošno soglasje o
ključnih strateških prioritetah države.
Tovrstni projekti so običajno izjemno
zahtevni tako s strokovne kot finančne
strani. Največkrat trajajo preko rednega mandata posamezne vlade. Zato bi
bilo treba, da se na ravni države vnaprej
dogovori o ključnih strateških prioritetah razvoja posameznih segmentov in
prepotrebne infrastrukture. Kot ključne
bi izpostavil logistiko, turizem in energetiko. Vsi trije segmenti so izjemno
pomembni tudi s trajnostnega vidika
razvoja naše družbe, zato je konsenz še
toliko bolj ključen.
Zavedati pa se moramo tudi, da v
Sloveniji primanjkuje usposobljenih
kadrov za vodenje tovrstnih projektov.
Ob povečani nenaklonjeni publiciteti
pa se bodo kredibilni in usposobljeni
kadri še težje odločali za sodelovanje
pri njih, kar pa lahko dodatno poskrbi
za negativno spiralo. Zato apeliram na
ključne odločevalce pri tovrstnih projektih, da so posebej pozorni na kredibilnost in strokovnost pri vseh svojih
odločitvah ter na ustrezno in pravočasno informiranje tako splošne kot
strokovne javnosti.
V zadnjih letih je NLB izvedla uspešno
sanacijo. Katere strateške razvojne priložnosti še vidite v Sloveniji, ki so podobne projektu Drugi tir, tudi takšne,
ki morda na prvi pogled niso vidne? Bi
jih bila banka pripravljena financirati?
V zadnjih nekaj letih se je začelo kar
nekaj večjih infrastrukturnih projektov, ki bodo tako ali drugače pomembno
vplivali na našo prihodnost oziroma so
osnova za to, da se bo Slovenija lahko
uspešno razvijala tudi v prihodnje. Če
nanizam nekaj od njih: vlaganja v nadgradnjo in širitev prenosnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji, izgradnja nove plinsko-parne enote toplarne
v Ljubljani, gradnja tretje razvojne osi,
vlaganja v posodobitev in elektrifikacijo
javne železniške infrastrukture, gradnja druge cevi karavanškega predora,

Na trgih Jugovzhodne
Evrope, kjer NLB
posluje, aktivno
podpiramo razvoj vseh
strateških projektov
in predvsem logistične
infrastrukture, saj se
zavedamo, da je za
decentraliziran razvoj
posameznih držav
ključnega pomena.
predvidena so nova večja vlaganja v izgradnjo plinovodnega omrežja, potekajo investicije v povečanje zmogljivosti v
Luki Koper in še bi lahko naštevali. NLB
je del teh zgodb in bo tudi v prihodnje.
Kako je s prakso financiranja razvojnih
in strateških projektov v drugih evropskih državah, kje in kdaj banke vstopajo v financiranje?
Čezmejno financiranje dobiva vse pomembnejšo vlogo, po eni strani zaradi
presežne likvidnosti, po drugi strani pa
zaradi omejitev slovenskega trga in želje po širitvi sodelovanja z obstoječimi
in novimi strankami. Na trgih Jugovzhodne Evrope, kjer NLB posluje, aktivno podpiramo razvoj vseh strateških
projektov in predvsem logistične infrastrukture, saj se zavedamo, da je za decentraliziran razvoj posameznih držav
ključnega pomena. Pri vseh večjih infrastrukturnih projektih v regiji želimo
sodelovati kot eden ključnih finančnih
partnerjev in na ta način prispevati k
dvigu kakovosti življenja v regiji, kjer
smo doma.
Slovenija letos beleži odlične gospodarske rezultate. Okrevanje po epidemiji koronavirusa je zelo uspešno. Katere priložnosti za razvoj in rast NLB
so se odprle, kako ocenjujete položaj
banke po skoraj dveh letih pandemije?
Drži. Okrevanje proizvodnega dela
gospodarstva je bilo zelo hitro, kar je
izjemno pozitivno vplivalo na splošno klimo v gospodarstvu in s tem pomembno prispevalo, da je Slovenija
relativno brez težav izšla iz krize koronavirusa. V to krizo smo banke in predvsem NLB vstopile z izjemno močno
kapitalsko in likvidnostno pozicijo, zato
smo bile ključen dejavnik ohranjanja
stabilnosti v gospodarstvu. NLB beleži zelo dobre rezultate, krepita se tudi
zaupanje in zadovoljstvo strank, na kar
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smo še posebej ponosni, saj nam to daje
trdno osnovo za trajno in vzdržno rast v
prihodnje.
Zagotovim lahko, da bomo ostali zanesljiv partner slovenskemu gospodarstvu, s svojimi storitvami in aktivnostmi pa se bomo še bolj približali
strankam. Sicer se bančni sistem v Sloveniji (in tudi v regiji) še naprej močno
konsolidira, NLB pa bo tudi v prihodnje
pri tem igrala ključno vlogo tako doma
kot v regiji.
Menite, da je NLB dovolj vključena v
razvoj države?
NLB je sistemsko pomembna institucija ne le v Sloveniji, ampak v celotni
regiji Jugovzhodne Evrope, kjer so naše
banke med tremi največjimi na kar šestih trgih. To pomeni, da nobena primerljiva bančna skupina ni v takšnem strateškem položaju, kot smo mi – da lahko
z zagotavljanjem ustreznih dolgoročnih
virov financiranja podpre ključne projekte, ki so pomembni za razvoj tega
območja, s tem pa tudi izboljšuje kakovost bivanja, kar je eden naših osrednjih
trajnostnih ciljev.
NLB je tudi med prvimi finančnimi
podjetji v regiji, ki si je postavila trdne
cilje ESG. To pomeni, da ne podpiramo projektov, ki slonijo na tehnologiji premoga. Aktivno se ukvarjamo z
zmanjšanjem svojega ogljičnega odtisa, zmanjšujemo porabo papirja, uvajamo storitve, ki spodbujajo trajnostne
projekte ipd.
Kot vodilna banka na trgu organizacije sindiciranih posojil in izdaje
vrednostnih papirjev v Sloveniji smo
seveda zelo ambiciozni tudi na tem
področju. Želimo sodelovati pri organizaciji in realizaciji zahtevnih finančnih konstrukcij velikih infrastrukturnih projektov v regiji.
Četrtinski lastnik NLB je še vedno Republika Slovenija, njene delnice, ki kotirajo na borzi, pa lahko kupimo. Ste jih
kupili, ste lastnik delnic NLB?
Sem ponosen lastnik 164 delnic, ker
verjamem v uspešno prihodnost NLB.

Zagotovim lahko, da
bomo ostali zanesljiv
partner slovenskemu
gospodarstvu, s
svojimi storitvami
in aktivnostmi pa se
bomo še bolj približali
strankam.
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Kaj se bo gradilo konec leta 2021
in kaj leta 2022
Pri gradnji drugega tira so se letos začeli izkopi treh predorov. Septembra so stroji začeli izkopavati
predora T8 v Dekanih in T7 nad Osapsko dolino na spodnjem odseku proge med Črnim Kalom in Koprom.
Na zgornjem odseku, med Divačo in Črnim Kalom, so se začeli izkopi na severnem portalu predora T1.
PAV L E H EVK A
Prvi predor (T1) bo dolg 6,7 kilometra
in bo tudi najdaljši na progi. Že od začetka se bosta gradili dve predorski cevi,
in sicer glavna predorska cev, po kateri
bo leta 2026 stekel železniški promet,
in servisna cev, ki bo najprej namenjena
vzdrževanju in servisiranju predorske
opreme ter varnosti predora, v naslednjem obdobju pa bo njena funkcija
spremenjena v levi tir prihodnje dvotirne proge, kar bo začetek udejanjanja
dvotirnosti prihodnje železniške proge
med Koprom in Divačo. Na poti od Divače do Kopra bo med predoroma T1 in
T2 proga prešla v območje doline Glinščice. Izkop izhoda iz predorske cevi T1
bo izveden s časovnim zamikom, ker se
čez vodotok Glinščico in njegov pritok
gradi zelo zahteven viadukt.
Vse, ki sodelujemo pri tem projektu,
zelo veseli dejstvo, da vsa dela, vključno z zelo zahtevnim in zamudnim betoniranjem viadukta Glinščica, potekajo
tako, kot smo predvidevali. Pri izkopu
temeljev viadukta pri oporniku 1 je bila
na trasi odkrita močno razpokana hribina. Zato za viadukt ni bilo izvedeno
predvideno plitvo temeljenje, ampak je
bilo treba uporabiti tehnologijo globokega temeljenja s šestimi piloti premera

150 cm. Zaradi tega je bilo treba načrte in izvedbo del prilagoditi. Trenutno
pa se že nadaljujejo predvidena dela
po terminskem načrtu. Tudi izvedba
del s prednapenjanjem kablov, da se
zagotovi končna mehanska odpornost
in stabilnost objekta, bo zaključena v
predvidenem roku. V letu 2022 se bo na
viaduktu Glinščica izvedla ustrezna hidroizolacija in požarni omet, položil se
bo tudi asfalt.
Predor T2 bo dolg 6 kilometrov. V
dolini Glinščice je za začetek del na
predoru T2 že pripravljen vhodni portal. V tem ozkem prostoru je možnost
kakršne koli dejavnosti, gradnje tako
zahtevnih in obsežnih projektov pa še
posebej, izredno omejena, zaradi česar
bo treba odstraniti začasno obstoječo
oporno konstrukcijo in zgraditi dovolj

obsežen prepust za hudourniški pritok Glinščice. S takim načinom dela
bo zagotovljeno dovolj prostora za vse
izvajalce del in za zahtevane dejavnosti, ki morajo biti izvedene na tem izredno ozkem in strmem predelu. Tudi
s črnokalske strani predora T2 potekajo priprave v pospešenem tempu, da
bo trasa pripravljena na zahtevnejša
gradbena dela v naslednjem letu. V prvi
polovici leta 2022 se bosta pospešeno
gradili glavna in servisna predorska
cev.
Viadukt Gabrovica bo speljan pod
avtocestnim viaduktom Črni Kal, s čimer bo veduta te doline postala še bolj
zanimiva za oglede s kraškega roba.
Glavnina viadukta se bo gradila v letu
2022, pripravljalna dela pa že potekajo.
Predvideno je, da bodo groba gradbena

Ena od posebnosti proge, dobra ali ne, o tem bodo
odločili uporabniki, je, da predvsem potniki pri
potovanju po drugem tiru ne bodo videli svetlobe
od Divače do Črnega Kala. Pogled se jim bo odprl
šele na viaduktu nad Gabrovico.
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dela izvedena še letos. Ena od posebnosti proge, dobra ali ne, o tem bodo odločili uporabniki, je, da predvsem potniki
v potniškem železniškem prometu pri
potovanju po drugem tiru ne bodo videli svetlobe od Divače do Črnega Kala.
Trasa drugega tira na tem delu proge
poteka v predorih, viadukt Gabrovica, ki
povezuje prva dva predora, pa je zasnovan kot zaprta škatlasta konstrukcija.
Svetloba oz. pogled se jim bo odprl šele
na viaduktu nad Gabrovico.
Gradnja predorov T2, T3, T4 se bo
začela v letu 2022. Predor T7 se gradi
sredi gozda, zaradi česar je treba najprej
izvesti obsežna pripravljalna dela. Predor, dolg 1.154 metrov, bo peti najdaljši
predor na trasi drugega tira.
Za viadukt Vinjan se je izkazalo, da
je bil projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja (PGD) pomanjkljivo pripravljen. Ugotovljeno je bilo, da je na območju gradnje tega viadukta plazovita hribina s t. i. fosilnim plazom. Plaz sicer
miruje že dalj časa, kar je z meritvami
ugotovljeno zadnjih sedem let, a se ga
lahko z izgradnjo viadukta in posledično
obtežitvijo terena neposredno ob njem
zaradi morebitne potresne obtežbe in
vpliva vetra 'prebudi' ali celo sproži. Viadukt zaradi tega ne bi bil dovolj stabilen. Poudariti je treba, da se konstrukcija viadukta gradi za obdobje 100 let,
zato je treba že na tej stopnji temeljito preučiti podrobnosti, ki so povezane
tudi s poznejšim vzdrževanjem objekta
v njegovi življenjski dobi. Zaradi tega
novega spoznanja se bo spremenil način temeljenja viadukta v območju fosilnega plazu z izvedbo treh poglobljenih vodnjakov s povečanim premerom
in podaljšanjem stebrov. Ti elementi
temeljenja so še najbolj podobni votlim vodnjakom s stebri s prostostnimi
stopnjami, tako da se lahko z njihovo
pomočjo spremlja in nadzira premike
plazu. Vsak premik plazu bi se namreč

V novi finančni
perspektivi bo družba
2TDK zaprosila za
123 milijonov evrov
nepovratnih sredstev za
tirne in elektrostrojne
naprave, s katerimi
bo sofinancirala 85
odstotkov tretjega
sklopa.
na teh vodnjakih zelo dobro opazil. Ta
sprememba bo pomenila dodatnih približno 1,7 milijona evrov več, kot je bilo
predvideno za viadukt Vinjan, a je podražitev še vedno v finančnih okvirih dodatnih del. Za rešitev te težave je možna
izvedba del tudi po drugi različici, po
kateri bi se večinoma izognili plazovitemu območju, viadukt pa izvedli brez
stebrov, s t. i. prostokonzolno gradnjo.
Ta različica bi bila dražja za približno 3
milijone evrov, čas gradnje pa bi se podaljšal. Odločitev o prvi ali drugi različici bo sprejeta na strokovnih temeljih.
Sledila bo izdelava spremenjene projektne dokumentacije, ki naj bi bila pripravljena do konca letošnjega decembra,
in njena revizija, za katero je revident
že izbran. Začetek gradnje bi se zato po
optimističnih predvidevanjih premaknil
na začetek leta 2022.
Predor T8 pod Tinjanskim hribom, ki
bo dolg 3.808 m, je tretji najdaljši predor na trasi drugega tira. Ta predor se
prav tako že gradi, in sicer z obeh strani
hkrati – koprske in divaške.
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Zelo smo zadovoljni tudi glede poteka del na predvkopu Divača, ker se
lahko dela že na tej fazi opravljajo na
podlagi spremembe dokumentacije, da bo pozneje na tem delu mogoče graditi dvotirno železniško progo.
Usek na tej lokaciji se že od začetka
gradi za tako želeno dvotirno progo,
da ne bo treba za promet zapirati takrat že delujočega drugega tira nove
železniške proge. Pa tudi poraba finančnih sredstev bo bistveno bolj racionalna, ker bo celotna izvedba v eni
fazi cenejša, kot če bi bili za namene
dvotirnosti ta odsek prisiljeni graditi
v dveh fazah.
Projekt Drugi tir je do zdaj pridobil 248 milijonov evrov nepovratnih
sredstev. V novi finančni perspektivi
bo družba 2TDK zaprosila za dodatnih 123 milijonov evrov nepovratnih
sredstev za tirne in elektrostrojne
naprave, s katerimi bi sofinancirali
do 85 odstotkov tega tretjega sklopa
projekta nove železniške proge med
Divačo in Koprom.
Naslednje leto se pripravlja postavitev treh informacijskih točk projekta Drugi tir, in sicer v Divači, Klancu
in Črnem Kalu. V vasi Klanec v Občini Hrpelje - Kozina bo informacijska
točka postavljena na lokaciji, na kateri so nekdaj parne lokomotive oskrbovali z vodo. V Črnem Kalu pa smo že
namestili širokokotno fiksno kamero,
ki nenehno snema potek del pri gradnji drugega tira v realnem času.
Pri dostopnih cestah, ki so trenutno
le začasne gradbiščne ceste, bo nujen
razmislek glede večjih širin cestišča,
saj se predvideva, da bodo po končani
izgradnji drugega tira te poti ostale v
uporabi in bodo predane v upravljanje
lokalnim skupnostim, s čimer se bodo
razširile možnosti za turistične in gospodarske namene.
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Dve časovni
fazi izgradnje
drugega tira
Terminski načrt projekta Drugi tir zajema vsa dela in
druge aktivnosti za dokončanje gradnje in predaje nove
proge v redno obratovanje.
MARJA N ZA LET E L J
Dela so pri izgradnji drugega tira
železniške proge Divača–Koper v
osnovi razdeljena na dve časovni fazi, na izvedbi pripravljalnih
in glavnih del, ki vključujejo izgradnjo predorov, premostitvenih objektov, trase proge, elektrostrojne opreme predorov, vozno
omrežje, signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave.
Pripravljalna dela zajemajo že
zgrajenih 23 dostopnih cest v skupni dolžini približno 22,8 kilometra
do platojev pred portali predorov.
Tehnični pregled dostopnih cest je
bil opravljen oktobra.
Med pripravljalna dela uvrščamo
tudi izgradnjo viadukta čez dolino
Glinščice med portali predorov T1
s koprske in T2 z divaške strani.
Viadukt se gradi v zahtevnih razmerah in v skladu s terminskim
načrtom izvajalca. Večina del na
konstrukciji bo dokončana do
konca letošnjega leta, v celoti pa v
prvi polovici leta 2022. S tem se bo
v dolini Glinščice omogočil začetek
pripravljalnih del za izvedbo predorov T1 in T2.
Izvedba glavnih del je razdeljena
na tri sklope (Sklop 1, Sklop 2 in
Sklop 3).
V okviru Sklopa 1, ki se že gradi, se bosta v pogodbenem roku
40 mesecev zgradila predora T1 in
T2, kar bo s časom za odpravo pomanjkljivosti trajalo predvidoma
do sredine leta 2025.
Sklop 2, ki se tudi že gradi, zajema izgradnjo predorov T3, T4,
T5–6, T7 in T8, poleg tega pa še
viadukta Gabrovica in Vinjan. Pogodbeni rok dokončanja vseh del
je 36 mesecev oz. sredi leta 2024,
nato bo sledila še odprava pomanjkljivosti v trajanju treh mesecev.

Po predvideni dinamiki bo izbrani izvajalec Sklopa 3: Železniški in
predorski sistemi na drugem tiru
Divača–Koper po podpisu pogodbe, predvidoma v sredini leta 2022,
začel tudi z deli na deviaciji obstoječe proge v Divači, z drugimi deli
na novi trasi proge pa po zaključku gradbenih del na Sklopu 2. Vsa
dela iz Sklopa 3 bodo izvajalci morali dokončati najpozneje do konca
leta 2025, v prvi polovici leta 2026
je predvidena odprava pomanjkljivosti, pridobitev uporabnega in
obratovalnega dovoljenja in uvedba
poskusnega obratovanja proge.
Posamezni projekti oz. sklopi si
sledijo v točno predvidenem zaporedju, saj jih zaradi tehnologije
gradnje ali pomanjkanja prostora na gradbišču ni mogoče izvajati
sočasno. V tem primeru govorimo
o tem, da so te določene aktivnosti na t. i. kritični poti, kar pomeni,
da zamuda pri predhodni aktivnosti vpliva na predvideni začetek del
nove aktivnosti. Posledično se taka
zamuda odrazi tudi ob zaključku
vseh del. Primer je viadukt Glinščica, ki ga je treba dokončati pred
začetkom izkopnih del na glavnih
in servisnih ceveh predora T1 in T2.
Pomemben vpliv na čas izgradnje ima kritična pot pri izvedbi
predorov, kjer si posamezne aktivnosti zaradi specifičnega napredovanja del, ki je možno samo na
čelu, sledijo v točno predpisanem
zaporedju. Izbrani izvajalec je zato
v ponudbi za vsak predor predstavil dokument Kritična pot na osnovi
standarda ONORM B 2203. V tem
dokumentu je predviden čas trajanja posameznih aktivnosti, ki sestavljajo t. i. kritično pot gradnje na
osnovi predvidenih geotehničnih
razmer, prekinitev zaradi utemeljenih razlogov in nastopa predvidenih ustavitev del. Čas trajanja tako
določene kritične poti predstavlja
pogodbeni rok gradnje, ki je osnova
za spremljanje napredovanja del.
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V tabeli je prikazan seznam vseh dejavnosti
za izvedbo projekta in predvidena
časovnica posamezne dejavnosti.
IZVEDBENA DELA
SKLOP 1
Predor T1
Predor T2
Trasa (SU) in deviacija obstoječe proge (SU)
Ceste
Ostalo
Odprava pomanjkljivosti
SKLOP 2
Predor T3
Predor T4
Predor T5-6
Predor T7
Predor T8
Viadukt Gabrovica
Viadukt Vinjan
Trasa (spodnji ustroj)
Ceste
Ostalo
Odprava pomanjkljivosti
SKLOP 3
Deviacija obstoječe proge v Divači
Tiri in tirne naprave
Vozna mreža
Elektronapajalna podpostaja Črni Kal
SVTK naprave
Video nadzor in varovanje
Napajanje
Nadgradnja obstoječih sistemov
Odprava pomanjkljivosti
Poskusno obratovanje proge
OSTALO
Dostopne ceste
Odstranitev in obdelava odvečnega materiala
Viadukt Glinščica
NABAVE
ŽELEZNIŠKA GASILSKA VOZILA
STORITVE
PROJEKTNA IN OSTALA DOKUMENTACIJA
ARHEOLOŠKE RAZISKAVE/IZKOPAVANJA
NADZOR
Nadzor za dostopne ceste
Nadzor za glavna gradbena dela
BIM nadzornik za spremljavo izdelave PZI dokum. In za izvedbo
del pri izgradnji
Supernadzor
Krasoslovni, naravovarstveni in geološki nadzor
Monitoringi živali, habitatni tipi,…
ZUNANJA KONTROLA KAKOVOSTI IN SKLADNOST S TSI
ZKK dostopne ceste
ZKK Glinščica
ZKK za glavna gradbena dela
Preverjanje skladnosti s TSI in z nacionalnimi predpisi pri gradnji
(NoBo in DeBo)
GEOMEHANSKO SPREMLJANJE
Geofizikalne preiskave za zaznavanje kraških pojavov
Tehnično opazovanje
VODENJE PROJEKTA
Stroški dela, ki se kapitalizirajo
Konsultantsko in finančno svetovanje
OBVEŠČANJE JAVNOSTI
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Betoniranje viadukta Glinščica
Trasa drugega tira iz prvega predora (T1) v zgornjem delu doline Glinščice preide na površje. Dolino
Glinščice prečka z viaduktom v obliki zaprte škatle in nato na levem bregu pritoka Glinščice ponovno
preide v drugi predor (T2). Neobičajna zaprta oblika prekladne konstrukcije viadukta Glinščica je
tehnološko pogojena z izvedbo prezračevanja predorov T1 in T2. Na ta način se oba predora z vmesno
povezavo z viaduktom Glinščica povežeta v enovit predorski objekt dolžine 13 kilometrov s centralnim
odsesavanjem dima. Rešitev zagotavlja zaščito pred vetrom, hrupom in iztirjenjem, hkrati pa izpolnjuje
več zahtev z vidika varovanja narave v Krajinskem parku Beka.
RO M A N M U R
Viadukt Glinščica je zasnovan kot prednapeta armirano-betonska semi-integralna zaprta škatlasta konstrukcija po
treh poljih razpetin 70 + 45 + 100 = 215
metrov. Enovit prečni prerez je statične
višine 9,05 metra s poševnimi stojinami.
Spodnja plošča je široka 9,30 metra in
debeline 90 centimetrov, zgornja plošča
je široka 8,50 metra in debeline 60–70
centimetrov. Višina stojine škatlastega
prereza znaša 6,58 metra, debelina je
55 centimetrov. Vzdolž prekladne konstrukcije so obojestranske konzole, široke 4,55 in 2,40 metra.
Postavitev tovrstne konstrukcije predstavlja vsem udeležencem pri gradnji,
projektantu, izvajalcu in nadzoru velike
izzive. Lastna teža prekladne konstrukcije (630 kN/m1) za izvedbo klasičnega
fiksnega jeklenega podpornega odra in
opaža ter oblika prečnega prereza z uporabo projektiranega betona sta zaradi
relativno visoke tlačne trdnosti C50/60
tehnološki izziv za naše okolje, zahteven
dostop ob omejenem prostoru ob objektu
pa logistično-tehnični izziv.
V sodelovanju s projektanti in tehnologi se je pred začetkom gradnje izdelal podroben Projekt izvajanja betonske
konstrukcije za vse faze gradnje.
Izvedba spodnje plošče prekladne
konstrukcije je bila razdeljena na tri
takte: takta v območju krajnih opornikov, ob predoru T1 dolžine 45 metrov
in ob predoru T2 dolžine 70 metrov, ter
osrednji takt v območju vmesnih podpornih sten v skupni dolžini 100 metrov. S tehnologijo betoniranja je bilo
predvideno, da se najprej izdela spodnja plošča, sledijo v taktih dolžine med
16 in 20 metrov in izvedba vertikalnih
sten ter nato v roku 48 ur plošče zaprtega prečnega prereza. Po načrtu naj
bi se začelo betoniranje spodnje plošče
ob oporniku predora T1, nato v osrednjem območju in nazadnje do opornika ob predoru T2. Vendar se je zaradi
sprememb globokega temeljenja s piloti
opornika ob predoru T1, ki so posledica
v času gradnje ugotovljenih spreme-

njenih geološko-geomehanskih pogojev, najprej izvedlo betoniranje spodnje
plošče v osrednjem taktu in nato ob
krajnem oporniku predora T2. Nazadnje
se bo predvidoma v začetku novembra
betoniral še takt ob oporniku predora
T1. Sprememba načina temeljenja od
prvotno predvidene taktnosti gradnje je
zahtevala dodatne prilagoditve tako na
sami prekladni konstrukciji kot pri organizaciji gradnje.
Glede na dimenzije, količino armature in cevi za kable za prednapenjanje je
vgrajevanje betona v stene zaprtega pre-

reza prekladne konstrukcije tehnološko
izredno zahtevno in časovno zamudno.
Pred začetkom betonskih del je bilo izdelano t. i. testno polje, na katerem je
bila simulirana in preverjena predvidena
tehnologija vgradnje betona.
Pri prvem betoniranju spodnje plošče osrednjega takta je 3. avgusta bilo
v 24 urah vgrajenih 1.113 m3 betona.
Glede na poletne visoke temperature
je bila posebna pozornost posvečena zagotavljanju predpisane največje
temperature na gradbišče dostavljenega betona, ki ni smela preseči 28 oC,
ter zaščiti in negi betona po končanem
betoniranju. Beton je v natančno določenih časovnih intervalih iz betonarne
dovažalo 18 avtomešalcev. Betoniranje
se je izvedlo z betonsko črpalko, za
najbolj oddaljena mesta pa je bil uporabljen betonovod.
Nato je 30. avgusta sledilo betoniranje
prvega takta sten v osrednjem območju viadukta, kjer je bilo 100 m3 betona
vgrajeno v 20 urah.
Po dopolnjenem terminskem načrtu
bodo betonska dela na prekladni konstrukciji viadukta zaključena do konca
leta 2021.
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Kakovost gradnje drugega tira
se bo sproti preverjala
Zunanja kontrola kakovosti je ključen instrument pri zagotavljanju kakovosti gradnje, ki omogoča,
da se nepravilnosti odpravljajo sproti, med gradnjo, in zagotavlja, da so vgrajeni le najbolj kakovostni
materiali v skladu s postopki, ki so predpisani v projektni dokumentaciji.
DR. FRA N C Š VE G L
Kakovost gradnje je treba preverjati od
začetka gradnje do zaključka vseh del.
Izkušnje so pokazale, da le celovito izvajanje dobro načrtovane zunanje kontrole
zagotavlja kakovostno gradnjo in varuje
naročnika pred negativnimi presenečenji, ki se lahko pokažejo po izgradnji ali
šele po izteku garancijske dobe.
Zunanja kontrola kakovosti v sodelovanju z nadzornim inženirjem preverja
kakovost gradnje z nadzorom nad zakonsko predpisano notranjo kontrolo
kakovosti izvajalca del v kombinaciji s
terenskimi ogledi, meritvami in preiskavami odvzetih vzorcev.
Pred vgradnjo pregleda in preveri vso tehnično dokumentacijo, ki se

nanaša na skladnost predlaganih materialov in postopkov za vgradnjo z
zahtevami v harmoniziranih tehničnih
standardih, slovenskih in evropskih
tehničnih soglasjih, tehničnih specifikacijah, elaboratih, smernicah, PZI-ju
in BEP-ju.
Med gradnjo se preverjajo in ugotavljajo odstopanja od projekta ali
zahtevanih lastnosti materialov. Na
osnovi izvedenih preiskav se neustrezen material popravi ali odstrani. Kakovost posameznih gradbenih del se
sproti preverja z ustreznimi metodami, frekvenca preverjanja sledi posameznim fazam vgradnje.
Izvajalec je dolžan vgraditi le tiste gradbene proizvode, ki izpolnjujejo zahteve in so bili dani v promet po
predpisih Zakona o gradbenih proi-

zvodih (ZGPro) in katerih skladnost je
potrjena z ustreznimi listinami.
Družba 2TDK je podpisala pogodbo
za izvedbo zunanje kontrole kakovosti
z Zavodom za gradbeništvo Slovenije,
IGMAT, d. d., in GI ZRMK, d. o. o. Izbrani izvajalci izkazujejo visoko strokovno
usposobljenost in imajo vzpostavljen
integriran sistem vodenja, ki vključuje
zahteve standardov ISO 9001, EN ISO/
IEC 17025, EN ISO/IEC 17065 in EN ISO/
IEC 17020. Izpolnjevanje zahtev teh
standardov zagotavlja najvišjo raven
strokovnosti, nepristranskost in neodvisnost, zaupnost, preglednost, sledljivost
in odgovornost. Preverjeno je s strani
Slovenske akreditacije (SA) in priznano
s podelitvijo akreditacijske listine. Izvajalec zunanje kontrole kakovosti bo sodeloval od začetka gradnje drugega tira
Divača–Koper do zaključka vseh del.
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Novelacija investicijskega
programa in prihranki
Družba 2TDK intenzivno
izvaja ukrepe, s katerimi
prepoznava in uresničuje
znižanja stroškov projekta
Drugi tir. Predvsem so pri
tem pomembni ukrepi, ki
so povezani z nekaterimi
tehničnimi spremembami
projekta in z novimi rešitvami
pri odlaganju presežkov
izkopanih materialov.

Sprememba strukture virov
financiranja:
IP januar 2019
P OVEČANA
UP O RABNINA

6
DO LG
KO MERCIAL NE
BANKE

0%

167

KAP ITAL –
SLOVENIJA
(P RIBITEK K
CESTNINI )

122

1 4%

10%

KRIS T IJA N N OVA K
DOLG MFI/ SID

Med razlogi za znižanje stroškov so
bile tudi stroge zahteve Evropske investicijske banke (EIB) po znižanju
vrednosti gradbenih del na projektu,
in sicer najmanj do vrednosti 550 milijonov evrov (stalne cene, brez DDV
in brez nepredvidenih del). Pozneje je
imela podobne zahteve tudi Evropska
komisija, DG Regio, ki je septembra
2020 po več kot dve leti trajajočem
postopku – tudi zaradi znižanja stroškov gradbenih del – projektu Drugi
tir odobrila 80 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Z odobritvijo finančnih sredstev dveh ključnih evropskih
institucij je projekt pridobil evropsko
veljavo in zaupanje tudi drugih sofinancerjev projekta.
Z znižanjem vrednosti projekta se
izboljša ekonomska interna stopnja
donosa projekta, ki je eden ključnih
ekonomskih kazalnikov projekta, sofinancerji pa jih upoštevajo v postopkih odločanja pri odobritvi financiranja. EIB in drugi evropski financerji
bodo ekonomske kazalnike projekta
preverjali tudi po zaključku gradnje
drugega tira, zato je pomembno, da
družba 2TDK v času izvedbe projekta
izvaja ukrepe za identifikacijo in realizacijo znižanja stroškov.
[1]

Zaradi znižanja vrednosti projekta,
poznejšega začetka glavnih gradbenih
del, spremembe strukture virov financiranja in natančnejših pogodbenih
oziroma ocenjenih vrednosti iz javnih
razpisov je družba 2TDK pristopila k
novelaciji investicijskega programa.
1

25

21%

1 , 1 94, 4 M IO €

KAP ITAL –
SLOVE N I JA
(P RO RAČ U N )

200

17%
NEP OVRATNA
SREDST VA EU

KAP ITAL –
ZAL EDNA DRŽ AVA

2 50

200

21%

17%

NIP april 2021
P OVEČANA
UP O RABNINA

4
DO LG
KO MERCIAL NE
BANKE

1%

113

110

11%
DOLG MFI/ SID

123

12%

KAP ITAL –
SLOVENIJA
(P RIBITEK K
CESTNINI )

11%
997 MIO €

KAP ITAL –
SLOVE N I JA
(P RO RAČ U N )

200

2 0%
NEP OVRATNA
SREDST VA EU

KAP ITAL –
ZAL EDNA DRŽ AVA

248

200

25%

20%

Govorimo o izvedbenih delih brez nepredvidenih del, ki se pri izračunih ekonomskih kazalnikov ne upoštevajo.
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INVESTICIJSKI PROGRAM
Drugi tir Divača–Koper, januar 2019

NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA
PROGRAMA
Drugi tir Divača–Koper, april 2021

RAVEN IZDELANE PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE

Projektna dokumentacija na ravni PGD

Projektna dokumentacija na ravni PZI

KLJUČNE GRADBENOTEHNIČNE
RAZLIKE

Dolžina trase: 27 km
Število predorov: 8
Izogibališče v predoru T2

Dolžina trase: 27,1 km
Število predorov: 7
Izogibališče v predoru T2 se je opustilo
Poenoten je prečni prerez prečnikov
Racionalizacija pri viških materiala

ZMOGLJIVOST OBSTOJEČE PROGE
DIVAČA–KOPER

90 vlakov na dan
14 mio neto ton na leto

94 vlakov/dan
12,7 mio neto ton na leto

ZMOGLJIVOST DVEH ENOTIRNIH
PROG (SKUPAJ OBSTOJEČA PROGA
+ DRUGI TIR)

231 vlakov na dan
43,3 mio neto ton na leto

212 vlakov na dan
36,9 mio neto ton na leto

INVESTICIJSKA VREDNOST PROJEKTA
(TEKOČE CENE, BREZ OPERATIVNIH
STROŠKOV IN STROŠKOV
FINANCIRANJA PROJEKTA)

1.150 mio EUR

940 mio EUR

VIRI FINANCIRANJA

400 mio EUR – kapital Slovenije (in
morebitne zaledne države)
250 mio EUR – nepovratna sredstva EU
250 mio EUR – dolg MFI/SID
167 mio EUR – dolg komercialne banke
6 mio EUR – povečana uporabnina
122 mio EUR – pribitek k cestnini
SKUPAJ: 1.194 mio EUR

400 mio EUR – kapital Slovenije (in
morebitne zaledne države)
248 mio EUR – nepovratna sredstva EU
123 mio EUR – dolg MFI/SID
113 mio EUR – dolg komercialne banke
4 mio EUR – povečana uporabnina
110 mio EUR – pribitek k cestnini
SKUPAJ: 997 mio EUR

REZULTATI FINANČNO-EKONOMSKE
ANALIZE

FNSV = –969 mio EUR
FISD = n/a
ENSV = 183 mio EUR
EISD = 6,60 %

FNSV = –828 mio EUR
FISD = n/a
ENSV = 355 mio EUR
EISD = 8,22 %

Med njegovo izdelavo, ki je temeljila
na izdelani in recenzirani projektni
dokumentaciji PZI, so se v primerjavi s takrat veljavnim investicijskim
programom zaradi optimizacijskih
ukrepov pojavile nekatere razlike, ki
so delno posledica tudi že realiziranih
aktivnosti.
Skupna potrjena vrednost projekta
v noveliranem investicijskem pro-

2
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gramu znaša 997 milijonov evrov[2],
zajema investicijske in operativne
stroške ter stroške financiranja projekta.
Zaradi zmanjšanja potreb po virih
financiranja se je spremenila tudi
struktura virov. V noveliranem investicijskem programu se je skupni delež zajemnih sredstev v strukturi virov
financiranja zmanjšal s 35 na 24 %,

delež kapitala povečal s 44 na 51 %,
delež nepovratnih sredstev pa se je
zvišal z 21 na 25 %.
Družba načrtuje še pridobitev dodatnih sredstev na razpisih v okviru
Instrumenta za povezovanje Evrope
2021–2027. Če bo uspešno pridobila
dodatna nepovratna sredstva, se bo
sorazmerno zmanjšalo dolžniško financiranje.

Zaradi prerazporeditev med postavkami prihaja do razlik med posameznimi postavkami v IP-ju s predmetnim dokumentom, vendar skupna vrednost izvedbenih del v tem dokumentu ostaja enaka vrednosti iz IP-ja.
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Ureditev območja Bekovec
Na območju odlagališča Bekovec, ki se nahaja ob hudourniški dolini Krniškega potoka, so se marca
letos začela gradbena dela. Pred tem je bilo treba v gosto poraščeni dolini izvesti posek dreves in urediti
drenažna rebra na dnu posameznih stranskih grap. Namestitev pohodnega obokanega prepusta je bila
končana meseca oktobra 2021.
DAVID Š K A PIN
Posamezni segmenti prepusta, ki
se sestojijo iz temeljne plošče in paraboličnega oboka, so se betonirali v
dolžinah do 12 metrov. Na mesec se je
namestilo do 100 metrov obokanega
armiranobetonskega prepusta. Opaži za
obok prepusta so bili predhodno izdelani v delavnici dobavitelja opaža. Sestoji

se iz notranjega in zunanjega dela, je
povezan in tako tvori dvostranski opaž.
Sočasno z izvajanjem prepusta se je
vgrajeval izkopni material v zahodni del
odlagališča. Začelo se je zasipanje prepusta na južni strani odlagališča Bekovec, tako da je omogočena kontinuirana
vgradnja materiala do zapolnitve celotnega območja odlagališča. Do konca
septembra 2021 je bilo na odlagališču

vgrajenih približno 155.000 m3 izkopnega materiala z delovišč drugega tira
Divača–Koper.
Ureditev območja Bekovec je primer
dobre prakse, saj bo z vnosom izkopnega materiala na trenutno degradirano
in neuporabljeno območje omogočena
rekultivacija tega območja in uporaba v
kmetijske namene po zaključku del na
novi progi.

Drugitir
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Evropska komisarka Adina Vălean:
»Smo na pravem tiru«
Konec septembra si je gradbišči viadukta Glinščica in predora T7 na območju Črnega Kala, ki ju
Evropska komisija sofinancira iz Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF), ogledala evropska
komisarka za promet Adina Vălean v spremstvu ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca,
predsednika uprave 2TDK Pavla Hevke in člana uprave 2TDK Iztoka Černoše.
MART IN T O M A Ž I N
»Smo na pravem tiru,« je v izjavi
po ogledu poudarila komisarka Vălean in dodala, da je drugi tir kot del
evropskega koridorja za Evropo zelo
pomemben projekt, kot je pomembna
sama Slovenija, skozi katero poteka
več evropskih koridorjev. »Za nas je
pomembno, da se projekt zgradi pravočasno,« je dodala in poudarila, da
takšne projekte potrebujemo, da se
pomaknemo v trajnostno prihodnost:
»Zadovoljna sem, ko vidim evropske
projekte v delu.«
Minister Jernej Vrtovec je izrazil zadovoljstvo s potekom del: »Vesel sem,
da EU vidi drugi tir kot enega ključnih projektov, čemur pritrjujejo tudi sredstva iz
evropskih skladov.«
Generalni direktor družbe 2TDK Pavle Hevka je spomnil, da je projekt
Drugi tir že pridobil 248 milijonov
evrov nepovratnih evropskih sredstev,

kar je pomembna finančna podpora
projektu s strani Evropske komisije,
hkrati pa napovedal vlogo za pridobitev

novih sredstev: »Mi bomo kandidirali še
za dodatna nepovratna sredstva za tirne in
elektrostrojne naprave.«
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Vlak Connecting Europe Express
Evropska komisija je v Evropskem letu železnice simbolično povezala države, podjetja in ljudi z
vlakom Connecting Europe Express. Vlak je 2. septembra odpeljal iz Lizbone, se na poti ustavil v
40 mestih 26 evropskih držav in svojo pot končal 7. oktobra v Parizu.
DR. ANAMARIJA L. MRGOLE
24. septembra se je ustavil tudi v
Ljubljani, kjer je potekala slavnostna
prireditev, ki se jo je udeležila tudi
evropska komisarka za promet Adine
Vălean. Ob tej priložnosti je poudarila:
»Vlak Connecting Europe Express je simbol povezovanja, ki nas hkrati opominja,
da moramo še veliko postoriti, preden
bodo železnice postale najbolj priljubljena oblika potovanja Evropejcev. Vabljeni
ste, da pozdravite vlak, ko se ustavi na
postajah blizu vas, in da se pridružite prireditvam, ki se bodo ob njegovi poti vrstile
po vsej celini.«
Na vožnji z vlakom Connecting Europe Express med Ljubljano in Mariborom je direktor družbe 2TDK, mag.
Božo Emeršič, evropskim predstavnikom predstavil tudi projekt Drugi tir
Divača–Koper.

Predstavitev drugega tira na 53.
Mednarodnem obrtnem sejmu 2021
Od 15. do 19. septembra se je družba 2TDK predstavila na 53. Mednarodnem obrtnem sejmu 2021,
kjer je prikazala aktualni potek gradnje, pomen in vrednost gradnje drugega tira za Slovenijo in
za slovensko gospodarstvo.
DR. ANAMARIJA L. MRGOLE
Prostor je bila predstavitvena panorama z infografikami gradnje in
ključnimi informacijami o projektu.
V drugem delu je potekala video
predstavitev gradnje in 5-letni razvoj
projekta Drugi tir. Za vse obiskovalce
smo pripravili tudi vodeno predstavitev gradnje drugega tira.
Razstavni prostor 2TDK so obiskali
številni obiskovalci, tudi državni uradniki in politiki. Sejem MOS je skupaj
obiskalo nekaj več kot 40.000 obiskovalcev.

Drugitir
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Novi korak k dvotirnosti
drugega tira
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo javno razgrnitev študije različic in okoljskega
poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta, ki bo omogočil dodaten tir ob
drugem tiru. S tem je narejen še en korak k dvotirnosti drugega tira.
N ATA Š A PEL KO
DR I U P R AV LJA N J E IN V E S TICIJ

Drugi tir, ki se gradi, bo 27,1 kilometra dolga enotirna proga, kjer
bodo v treh najdaljših predorih servisne cevi razširjene na polni premer. Tako bo kar 61 % proge gradbeno že pripravljenih na prihodnjo
dvotirnost, za vzporedni levi tir.

Za vzporedni tir je še v načrtih
dodatna umestitev treh krajših
predorov, enega mostu, treh galerij, dveh viaduktov in treh dostopnih poti ter delno prestavitev
dveh cest, ki sta že umeščeni v
veljavnem državnem lokacijskem
načrtu.

Javna razgrnitev gradiva, na katera je javnost lahko dajala pripombe in predloge, je bila na ministrstvu in v prostorih občin Divača,
Hrpelje - Kozina, Sežana in Mestne
občine Koper. Javna obravnava pa
je bila v Kopru, Sežani, Klancu pri
Kozini in v Divači.

Drugi tir Divača–Koper na
železniški postaji Most na Soči
V okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije so se z železniško infrastrukturo spoznali
tudi prometni atašeji Evropske unije.
DR. ANAMARIJA L. MRGOLE
22. julija so se z vlakom popeljali proti
železniški postaji Most na Soči, kjer jim

je družba 2TDK predstavila nadaljevanje projekta Drugi tir Divača–Koper.
Železniška postaja Sv. Lucija–Tolmin, danes imenovana železniška po-

staja Most na Soči, je bila nekoč glavna
postaja za celo zgornjo Soško dolino in
kot taka grajena razkošneje kot večina
drugih postaj ob progi.

18

TEMA: PREDORI

NOVEMBER 2021

Drugitir

INT ER VJ U
NE Ş E U YS A L

Naše delo služi civilizaciji
Neşe Uysal je inženirka gradbeništva s področja predorov in konstrukcij. Diplomirala je v Turčiji in
nato nadaljevala študij v Veliki Britaniji in ZDA. Meni, da je bil prav magistrski študij v tujini odločilen
za njeno poklicno napredovanje. Že več kot deset let gradi predore.

Ste vodja oddelka za predorogradnjo
pri Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi
A. Ş., ki v konzorciju s Kolektorjem
CPG in Özaltın İnşaat Ticaret Ve Sanayi A. Ş. že gradi tri od sedmih predorov drugega tira. Kako ocenjujete
projekt Drugi tir? Kako zahteven je?
Vsak gradbeni projekt ima svoje izzive, ki so edinstveni. Prav tako
projekt Drugi tir. Zlasti v začetni
fazi gradnje bo treba pri drugem tiru
premagati težave z mobilizacijskimi
procesi, oskrbo z materialom, logistiko, tudi bližino urbanih območij.
Po vzpostavitvi navedenega bo projekt napredoval in dosegel želeno raven.
Zelo težko je predvideti vse težave in ovire, na katere bomo naleteli,
vendar se na podlagi analize tveganja,
ki smo jo opravili, zavedamo težav,

s katerimi se bomo spopadali. Dejavnik, ki določa zahtevnost gradnje
predorov, je predvsem vrsta tal. Tla v
predorih imajo heterogeno strukturo,
zato se v vsakem delu ali tudi metru odzivajo drugače. Cilj bomo dosegli tako, da bomo spreminjali načine gradnje glede na spremenljivost
strukture tal.
Po sedmih letih vodenja gradnje
predorov na železniških pro gah v
Etiopiji in Tanzaniji ste danes zadolženi za gradnjo predorov drugega
tira. Ali lahko gradnjo drugega tira
primerjate s projekti v Afriki?
Vsak projekt ima svoje edinstvene težave, tudi prednosti in slabosti.
Afrika je v primerjavi z Evropo geografsko zahtevnejša v smislu vremenskih razmer, podnebja in razpoložljivih priložnosti, medtem ko ima

Evropa glede izobrazbene ravni ljudi
in usposobljenosti delovne sile več
prednosti kot Afrika.

Dejavnik, ki določa
zahtevnost gradnje
predorov, je predvsem
vrsta tal. Tla v predorih
imajo heterogeno
strukturo, zato se v
vsakem delu ali tudi
metru odzivajo drugače.
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Če pa primerjamo število in dolžino predorov med Afriko, kjer smo
gradili, in Slovenijo, je bilo v Afriki
zgrajenih več predorov, medtem ko
bodo predori drugega tira daljši kot
v Afriki.
Za gradnjo predora drugega tira bo
uporabljena metoda NATM (nova avstrijska predorska metoda). Kakšne
so njene prednosti?
NATM je prilagodljiva metoda.
Podpora za gradnjo nujnim ukrepom
se zagotavlja glede na razmere na terenu. Je varna, sposobna se je spopasti z lokalno nepričakovanimi geološkimi razmerami, kar zmanjšuje
število zahtevkov, in ekonomična, saj
je podpora zagotovljena glede na dejanske izkopne razmere, v nasprotju z metodo uporabe vrtalnega stroja
(TBM), kjer so segmenti zasnovani za
primer najhujše obremenitve, če je ta
nujna ali ne, in so zato predimenzionirani.
Je prilagodljiva metoda, saj optimizira opremo in ekipe, kar omogoča
izvajanje več operacij hkrati.
Gradnja predorov drugega tira bo
potekala 24 ur na dan. Koliko delavcev bo aktivnih na vrhuncu gradnje?
Pričakujemo, da bo med 600 in 800
delavcev družbe Yapi Merkezi, od kuharjev do inženirjev, delalo na gradbiščih drugega tira v času največje
obremenitve projekta leta 2022.
Kako bo poskrbljeno za varnost med
gradnjo predorov?
Varnostna vprašanja so opredeljena v notranjih postopkih podjetja
in pravilih za varnost in zdravje pri
delu, ki se upoštevajo na gradbišču.
Preverjanje postopkov varnosti je
proces, ki zadeva vse, preden se odpravijo na gradbišče.
V skladu z načrtom bo gradnja vsakega predora napredovala štiri metre
na dan. Ali je časovni načrt gradnje
predorov izvedljiv?
Dnevna hitrost napredovanja gradnje predora je neposredno povezana z razmerami tal. Odvisno je tudi
od tega, koliko delovišč obdelujete
hkrati. Štiri metre na dan je mogoče zlahka doseči, če so tla v predorih primerna za razstreljevanje. Te
vrednosti smo izvajali tudi pri drugih
projektih.
Vse več žensk se odloča za poklic
gradbenice, vendar so na vodstvenih
položajih in vodilnih mestih v manjšini. Ali biti ženska v tem poklicu
zahteva več angažmaja?
Kar je pomembno, je predanost
poklicu in zadovoljstvo z delom, ki ga
opravljate. Tu ni razlike med žensko
in moškim. Če se zavedate svojih nalog in odgovornosti, imate radi svoje
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Kar je pomembno, je predanost poklicu in
zadovoljstvo z delom, ki ga opravljate. Tu ni
razlike med žensko in moškim.
delo, tudi ni ovir, da ne bi bil projekt končan pravočasno in v okviru
proračuna. Največje zadovoljstvo pri
gradbeništvu je, da vaše delo služi civilizaciji.

generaciji razširijo vizije in perspektive. Zlasti jim bo zelo koristilo, če
bodo obiskali projekt med gradnjo in
pridobili tehnične informacije od inženirjev na gradbišču.

V Sloveniji ni dovolj zanimanja za
poklice v gradbeništvu. Kako bi jih
vi popularizirali?
Projekt Drugi tir, ki ga trenutno
gradimo v Sloveniji, je pravzaprav
odlična priložnost, da se novi, mlajši

Ali ste že kdaj prej obiskali Slovenijo?
Ne, to je moj prvi obisk. Ko sem
prišla v Slovenijo, je mojo pozornost
najprej pritegnilo spoštovanje, ki ga
kažejo ljudje do narave in živali, čisto
okolje in prijaznost ljudi.
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Kritične poti pri gradnji predorov
drugega tira
V drugi polovici septembra so se začela dela na prvih deloviščih podzemnega izkopa in podpiranja
predorov s koprske strani, in sicer na predorih T7 in na glavni cevi predora T8. To sta šele prvi predorski
delovišči od štirinajstih, ki bodo sočasno delovala na vrhuncu gradnje predorov drugega tira.
Dolžina [m]

AN D REJ Š T IM UL A K
Gradbena dela na posameznih predorih se razvijajo v logičnem zaporedju več sklopov aktivnosti, ki jih vsaj
v določenem delu ni mogoče izvajati
vzporedno.
Pri gradnji objektov zaporedje del,
ki ga sestavljajo aktivnosti, ki jih ni
mogoče izvajati vzporedno, in je po
dolžini trajanja najdaljše, imenujemo
kritična pot gradnje. Pri gradnji predorov se dela začnejo z izdelavo začasnih portalnih predvkopov predorov,
nadaljujejo z izkopom in podpiranjem
predorov v več izkopnih fazah ter izdelavo notranjega betonskega oboka
in se zaključijo z izvedbo preostalih
del, nujnih za popolno dokončanje.
Daljše predorske cevi (T1, T2 in T8)
se bodo izkopavale in podpirale sočasno z obeh začasnih portalov, drugi predori pa se bodo gradili z obeh
skrajnih točk zaporedoma, od predora T3 proti T7 in s T7 proti T3. Ob
takšnih pogojih je razvidno, da štirinajst predorskih delovišč tvori sedem
potencialnih kritičnih poti. Barve v
tabeli predstavljajo posamezne potencialne kritične poti. Gradbena dela
preostalih delov projekta (viadukti,
odprta trasa) imajo krajši čas izvedbe in jih je mogoče izvajati vzporedno
s predori, zato niso del kritične poti
gradnje.
Med predstavljenimi sklopi aktivnosti, ki tvorijo kritično pot, je izkop
in podpiranje predorskih cevi tisti,
ki je izrazito odvisen od samih geotehničnih pogojev vzdolž osi predora. Območje gradnje predorov je bilo
za namen projektiranja geotehnično
preiskano, kar je podalo osnove za
določitev okvirnih pogojev napredovanja izkopa in podpiranja predorskih
cevi. Metoda gradnje predorov na
našem projektu je konvencionalna,
ciklična metoda, za katero se je uveljavilo poimenovanje NATM (Nova
avstrijska metoda gradnje predorov).
Ena glavnih značilnosti te metode je,
da se način izkopa in podpiranja med
samo gradnjo lahko prilagaja zatečenim geotehničnim pogojem.

Predor

Glavna cev

Servisna cev

T1

6.714

6.683

T2

6.017

6.041

T3

335

/

T4

1.949

/

T5–6

505

/

T7

1.154

/

T8

3.808

3.818

Pogoji izkopa in podpiranja so kvantitativno klasificirani s podpornim tipom, ki ga določata dve števili: razred
dolžine izkopnega koraka in podporno
število, ki je normiran obseg podpornih
ukrepov, izvedenih v posameznem izkopnem koraku.
Pri načrtovanju projekta se v okviru
možnosti kar najbolj realno oceni sestava
kritične poti v fazi izkopa in podpiranja.
Pri posamezni predorski cevi to pomeni
dolžine predvidenega izkopa in podpiranja v posameznih podpornih tipih.
Ponudniki v svojih ponudbah določijo za vse podporne tipe dva ponudbena
parametra: ceno izkopa in časovno iz-

vedbeno normo, ki predstavlja čas, za
katerega ponudnik jamči, da bo izkopal in podprl en meter predorske cevi.
Časovne izvedbene norme z dolžinami
predvidene uporabe posameznih podpornih tipov določajo predvidene ponudbene čase izkopa. V fazi razpisa se ti
predvideni ponudbeni časi omejijo, tako
da so ustrezne samo takšne ponudbe, ki
dokazujejo izvedbo znotraj predvidenih
časovnih omejitev.
V fazi izvedbe sledimo cilju zagotovitve stabilnosti osnovne podgradnje
in gospodarnosti gradnje. To v praksi
pomeni, da se na osnovi geotehnične
spremljave in sprotnih geotehničnih
prilagoditev vgradi toliko podpornih
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Podpisana pogodba torej ne vsebuje absolutno
določenega pogodbenega časa izvedbe del, ampak
vsebuje pravila, kako se med gradnjo pogodbeni
rok določa. Pogodbeni čas v pogodbi torej ni
določen, ampak je s pogodbo določljiv.

ukrepov oz. uporabijo takšni podporni
tipi, kot je nujno za zagotovitev stabilnosti. Dolžine uporabe posameznih
podpornih tipov se zato v splošnem
razlikujejo od dolžin, ki so bile predvidene v fazi načrtovanja. Ob upoštevanju dejanske razporeditve podpornih
tipov in ponudbenih časovnih norm
posameznih podpornih tipov se ovrednoti pogodbeni čas trajanja izkopa in
podpiranja, ki je dejansko izvedbeno-časovna obveza izvajalca del. Pogodbeni čas trajanja izkopa in podpiranja
je tudi osnova za plačilo stroškov delovanja gradbišča v času izkopa in podpiranja.
Podpisana pogodba torej ne vsebuje absolutno določenega pogodbenega
časa izvedbe del, ampak vsebuje pravila, kako se med gradnjo pogodbeni rok
določa. Pogodbeni čas v pogodbi torej ni
določen, ampak je s pogodbo določljiv.

Obveza izvajalca je doseganje pogodbenih norm izvajanja izkopa in napredovanja, kar pomeni, da se pogodbeni
čas v primeru ugodnejših geotehničnih
razmer skrajša, v primeru zahtevnejših
geotehničnih razmer pa podaljša. Dejanski čas izkopa je od načrtovanega in
pogodbenega časa neodvisen in predstavlja dejansko koledarsko trajanje
izkopa in podpiranja.
Običajno se dejanski časi razlikujejo od pogodbenih časov. Če je dejanski
čas krajši od pogodbenega, je izvajalec
upravičen do plačila stroškov gradbišča
celotnega pogodbenega časa, v nasprotnem pa je naročnik upravičen do plačila, ki ga v takšnih primerih predvideva pogodba.
Tu je lep primer že vnaprej predvidene delitve pogodbenih tveganj. Tveganje, da bo prišlo do sprememb geoteh-
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ničnih pogojev pri gradnji, je na strani
naročnika, nanj izvajalec nima vpliva
in ga ne more obvladovati. Naročnik
prevzame tveganja, ki so povezana z
geotehničnimi pogoji gradnje. Obveza
izvajalca pa je, da zagotovi primerno
izbiro sredstev za delo in dela organizira tako, da v fazi izkopa in podpiranja
dosega časovne norme po posameznih
podpornih tipih.

Daljše predorske cevi
(T1, T2 in T8) se bodo
izkopavale in podpirale
sočasno z obeh začasnih
portalov, drugi predori
pa se bodo gradili z
obeh skrajnih točk
zaporedoma, od predora
T3 proti T7 in s T7 proti
T3. Ob takšnih pogojih
je razvidno, da štirinajst
predorskih delovišč tvori
sedem potencialnih
kritičnih poti.
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Predori drugega tira
dobili svoja imena
Z začetkom izkopov so predori drugega tira dobili svoja imena. Doslej so njihova imena sledila
projektantskemu poimenovanju, skladno s stacionažo proge, in sicer po vrstnem redu od Divače proti
Kopru, od T1 do T8 (z manjšo spremembo ob združitvi predorov T5 in T6 v predor T5–6 po izdelavi
projekta za izvedbo).
predlogov je izbrala imena za predore,
ki sta jih predlagala glavni projektant
drugega tira Edmund Škerbec, direktor družbe SŽ – Projektivno podjetje
Ljubljana, in predstavnik za odnose z javnostmi družbe 2TDK Martin

MART IN T O M A Ž I N
Uprava družbe 2TDK je konec oktobra sprejela sklep o poimenovanju
predorov. Med štirimi skupinami

Tomažin. Predlogi poimenovanja so
sledili običajnemu poimenovanju infrastrukturnih objektov v Sloveniji in
tudi drugje po naselbinskih ali ledinskih imenih območij, na katerih so
objekti zgrajeni.

T7

T4





M LIN A RJI

T8



Š KOF I J E

T IN JAN

T5-6



OSP

T3



S TE PANI
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T1 PREDOR  PREDOR LOKEV

T4 PREDOR  PREDOR TINJAN

T8 PREDOR  PREDOR ŠKOFIJE

Poimenovanje po naselju
ob vhodu v predor.

Poimenovanje po naselju na
Tinjanskem hribu nad predorom.

T2 PREDOR  PREDOR BEKA

T5-6 PREDOR  PREDOR OSP

Poimenovanje po naselju neposredno
nad predorom T2. Ime asociira na
Beško-ocizeljski jamski sistem, ki
poteka v bližini predora.

Poimenovanje po naselju v Osapski
dolini pod predorom.

Predor poteka pod Zgornjimi
Škofijami. Poimenovanje po Dekanih,
kjer je začetek predora, ne bi bilo
ustrezno, saj se po Dekanih že
imenuje avtocestni predor in bi takšno
poimenovanje pomenilo nejasnosti pri
uporabi imen.

T3 PREDOR  PREDOR STEPANI

Poimenovanje po zaselku naselja Osp v
bližini predora.

Poimenovanje po naselju, ki je
najbližje predoru. V bližini je tudi vas
Gabrovica, vendar se po njej že imenuje
prihodnji železniški viadukt. Takšno
poimenovanje ne bi bilo ustrezno, saj bi
pomenilo nejasnosti pri uporabi imen.

T2



B EK A

T7 PREDOR  PREDOR MLINARJI

T1



LO K E V
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Sveta Barbara, za varnost in
zaščito predorskih delavcev
V predoru T8 v Dekanih so 26. oktobra blagoslovili kipec Svete Barbare, zaščitnice predorskih delavcev.
Postavitev kipca je običaj ob začetku gradnje predorov. V kapelico ga je postavila botra predora, županja
Občine Divača Alenka Štrucl Dovgan, ob blagoslovu koprskega škofa, msgr. dr. Jurija Bizjaka, in ob
prisotnosti državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo Aleša Miheliča, koprskega župana Aleša
Bržana, generalnega direktorja družbe 2TDK Pavla Hevke, direktorja družbe 2TDK Boža Emeršiča in
gostitelja, direktorja družbe Kolektor CPG Kristjana Mugerlija.
MART IN T O M A Ž I N
Koprski škof Jurij Bizjak je opozoril, da imamo ljudje veliko nitk v
svojih rokah in sami peljemo svojo
usodo, a včasih kakšne nitke bežijo.
»Naš današnji namen je, da bi tudi
te nitke, ki jih nimamo tako trdno v
rokah, peljale v pravo smer,« je pojasnil ob blagoslovu.
Pavle Hevka, generalni direktor družbe 2TDK, je poudaril pomen
Svete Barbare za varnost vseh udeležencev gradnje drugega tira in dodal:
»Priprošnja Sveti Barbari bo v vseh nas
vzbudila zaupanje, da bodo vsi delavci
na tem zahtevnem projektu od začetka
do konca gradbenih del zavarovani pred
vsemi nevšečnostmi naravnih, človeških
in drugih sil in da se bomo na dan predaje drugega tira v promet skupaj, ampak
res vsi, ki smo začeli gradnjo tega največjega slovenskega infrastrukturnega
projekta, tudi veselili in praznovali dokončanje del.«

Ob uvodnem pozdravu je Kristjan
Mugerli, direktor Kolektorja CPG,
dejal, da verjamejo, da običaj »služi svojemu namenu in ne bo varoval le
predorskih delavcev, ampak vse, ki bedijo, dihajo in živijo s tem največjim in
najzahtevnejšim infrastrukturnim projektom. Gradnja drugega tira je za nas
projekt z veliko začetnico. Dela v predorih so lahko tvegana in težavna, vendar
bomo naredili vse, kar je v naši moči, da
bodo ta potekala premišljeno in nadzorovano, predvsem pa varno za vse, naše
zaposlene, naše turške sodelavce in naše
partnerje.«
Koprski župan Aleš Bržan je dejal,
da si želi in upa, »da bi dela na vseh
odsekih potekala nemoteno, brez večjih zapletov in v predvidenih terminskih
okvirih, predvsem pa s čim manj obremenitvami za okoliško prebivalstvo.«
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Sveta Barbara, zavetnica rudarjev
Tradicija rudarstva je tesno povezana s Sveto Barbaro. Rudarji na svoj največji praznik, praznik Svete
Barbare, ki ga praznujejo 4. decembra, ne delajo pod zemljo. Na ta dan igrajo rudarske godbe na
pihala in plapolajo črno-zelene zastave, rudarji pa se oblečejo v pražnje črne rudarske uniforme z
zlatimi gumbi in rudarskimi kladivci.
NATA Š A PELKO
D RI U P R AV LJA N JE I NV ES T ICIJ

Legend o Sveti Barbari je več.
Prav tako je znanih več različic. V
ospredju zgodbe je žalostna usoda mladega in lepega dekleta, ki
se je najverjetneje rodilo na začetku tretjega stoletja v Nikomediji v Mali Aziji. Njen oče, kruti
in premožni Grk, jo je zaradi ljubosumja zaprl na vrh stražnega
stolpa gradu. Ker je Barbara v
njegovi odsotnosti prevzela krščansko vero, jo je oče dal najprej
mučiti in nato obglaviti. Na poti
domov je očeta ubila strela, ki so
jo poslale nadnaravne sile.
Legenda o nenadni streli je
Barbaro povzdignila v zaščitnico vseh pred udarci strele, pred
ognjem in nenadno smrtjo. Ko pa
je v Evropi smodnik postal široko
uporabljen, je Sveta Barbara postala zaščitnica vseh, ki so bili v
nevarnosti zaradi smodnika. Zato
imajo topničarji in rudarji, ki
uporabljajo smodnik pri izkopih,
Sveto Barbaro za svojo zaščitnico že nekaj stoletij. V posebno
varstvo pa vzame Sveta Barbara
rudarje, ker je bila tudi sama zaprta v stolpu, temnem kot rudniški rovi. Rudarji Sveto Barbaro
pri nas častijo od 19. stoletja.
Rudarji kipec Svete Barbare
običajno postavijo v manjšo nišo
ob vhod v predor, od koder jih
vsakokrat pospremi na težaško in
nevarno delo. Tako kot postavijo
kipec ob vhodih v jaške in rove
podzemnih rudnikov. V Evropi je
težko najti predor, ki se še gradi
in na vhodu nima kipca mladega
dekleta. Sveta Barbara nosi dolgo pokrivalo ali plašč, pod katerim je varno zavetje, in na glavi
ima krono, v roki pa drži kelih ali
maketo grajskega stolpa.
Tako se danes pri izgradnji
predorov srečujeta stara knapovska tradicija in najsodobnejša
tehnologija.
Vira: Gorazd Humar: Predori: iskanje svetlobe, založba Pontis, 2004. | Rok Poles: Sveta Barbara, zavetnica rudarjev. Premogovnik Velenje, 1998.
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Predorska gradnja je
svetovni trend
Po novi železniški povezavi med Koprom in Divačo bo stekel promet leta 2026. Proga drugega tira sledi
globalnemu trendu, imenovanemu 'going underground', usmerjenosti v predorsko gradnjo. Na progi
bo zgrajenih sedem predorov, najdaljši bo dolg 6,7 kilometra. Skupna dolžina vseh predorov bo 20,5
kilometra, kar pomeni, da bo 75 odstotkov trase drugega tira zgrajeno v predorih. Ta gradnja je dražja in
zahtevnejša, a prinaša številne prednosti, vzdrževanje je enostavnejše in cenejše.
NATA Š A PELKO,
MART IN T O M A Ž I N
Glavni razlog za predorsko gradnjo
drugega tira je, da mora nova proga
na relativno kratki razdalji premagati kar 430 metrov višinske razlike med
Divačo in Koprom, kar je možno doseči, če bomo grebene vrhov premagali s
predori. Če ne bi gradili drugega tira v
predorih, ampak na primer z uporabo
obstoječe trase, bi bile hitrosti na progi
podobno nizke, kot so na obstoječi progi, potovalni oz. transportni časi bi bili
precej daljši, potniški železniški promet
pa ne bi nikoli dosegel konkurenčnosti
cestnemu potniškemu prometu.
Prednosti predorske gradnje so znane po vsej Evropi, kjer so že bili zgra-

jeni oz. se še gradijo številni predori.
Najdaljši železniški predor na svetu je
zgrajen v Švici. Ko so leta 2016 po 17
letih gradnje slavnostno odprli 57,1 kilometra dolg bazni predor Gotthard, je
postal najdaljši predor na svetu. Prehitel je 53-kilometrski predor Seikan, ki
povezuje japonska otoka Honšu in Hokaido, 50-kilometrski predor pod Rokavskim prelivom pa je zdrsnil na tretje
mesto najdaljših železniških predorov.
Kako dolgo pa bodo Švicarji držali
rekord, je le še vprašanje časa. Kitajci načrtujejo predor v dolžini 123 kilometrov, v Evropi pa je v načrtu gradnja
kar 92 kilometrov dolgega železniškega predora pod Finskim zalivom, enim
od najprometnejših zalivov na svetu.
Predor bo povezal Finsko in Estonijo,
glavni mesti Helsinki in Tallinn. Med

Francijo in Italijo bo predvidoma leta
2029 zgrajen bazni predor Mont Cenis,
ki bo dolg 57,5 kilometra. V naši soseščini pa bo do leta 2032 med avstrijskim
Innsbruckom in italijanskim Bolzanom
zgrajen bazni predor Brenner, ki bo dolg
55 kilometrov.
Do izgradnje prvega predora drugega
tira, ki bo dolg 6.714 metrov, je Bohinjski predor najdaljši popolnoma slovenski železniški predor na progi Jesenice–
Gorica, ki je leta 1906 povezala Prago
in Dunaj s Trstom. Prvotna dolžina Bohinjskega predora je bila 6.339 metrov,
zdajšnjo dolžino 6.327 metrov pa je
dobil leta 1945, ko so nemški vojaki ob
umiku razstrelili severni portal. Daljši je
sicer železniški predor Karavanke z dolžino 7.976 metrov, ki pa si ga Slovenija
deli z Avstrijo.

Najdaljši predori na svetu
B az ni pre do r G o tth a r d (Švi c a , 2 0 1 6 )

5 7, 1 KM

Pre dor S e i k a n (J a p on s ka , 1 9 8 8 )

5 3,9 KM

Predor Euro tu n e l (Fr a n c i j a , VB, 1 9 9 4 )

5 0, 5 KM

Pre dor Yul hy e o n (Ju ž n a Kore j a , 2 0 1 5 )

5 0, 3 KM

Baz ni predor L ö ts c h b e r g (Švi c a , 2 0 0 7 )

34, 5 KM

N ov i predor G u a n j i a o (K i t a j s ka , 2 0 14 )

32 ,6 KM

Predor Gu a d a r r a m a (Šp a n i j a , 2 0 0 7 )

2 8, 4 KM

Pre dor Ta i h a n g (K i ta j s ka , 2 0 0 7 )

2 7, 8 KM

Pre dor H a k ko d a (Ja p on s ka , 2 0 1 0 )

2 6, 5 KM

Pr edor Iwat e-Ic h i n o h e (J a p on s ka , 2 0 0 2 )

2 5 , 8 KM

B ohinjski p r e d o r (Slo ve n i j a , 1 9 4 5 )

6, 3 KM
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Pet let družbe 2TDK. Zakaj vodi
projekt gospodarska družba?
Ideja o gradnji drugega železniškega tira Divača–Koper je stara več desetletij. Različne vlade, ki so se
spoprijemale s to idejo, so kmalu naletele na tri ključne ovire, in sicer zahtevnost trase, pomanjkanje
finančnih sredstev ter visok vpliv stroškov projekta na javni dolg. Prav zaradi slednjega so se v letih
2015–2016 pojavile zahteve, da naj del stroškov izgradnje projekta poravnajo uporabniki. Zato se
je pristopilo k preučevanju različnih modelov javno-zasebnega partnerstva oz. možnosti vključitve
zasebnega partnerja. Zelo hitro je postalo jasno, da so bili nekateri zastavljeni cilji projekta izjemno
težko dosegljivi oz. da so bili ti celo medsebojno izključujoči. Vse bolj očitno pa je postalo, da je investitor
lahko le gospodarska družba. To brez zakonske podlage ni bilo izvedljivo, saj je to pristojnost na področju
železniške infrastrukture imel izključno Direktorat RS za infrastrukturo (DRSI).
ŽA RKO S A J IČ
Zaradi potrebe po strokovni podpori pri razvijanju projekta je takratna
vlada že 31. 3. 2016 ustanovila družbo
2TDK, d. o. o., ki je imela status svetovalnega podjetja (notranji izvajalec države) in še ni bila v vlogi investitorja.
Za status svetovalnega podjetja je vladi
zadoščala trenutna zakonska podlaga
(ZGD, ZSDH in drugo). Že takrat je bilo
očitno, da bo tudi zaradi drugih, prav
tako pomembnih razlogov (npr. zagotavljanje sistemskih virov financiranja, podelitve koncesije, upravljanja in
gospodarjenja z drugim tirom, prenosom upravljanja z družbo in investicije
na Vlado RS in drugih razmerij), treba
sprejeti poseben zakon o drugem tiru
(to je bilo pozneje izvedeno s sprejetjem ZIUGDT).

Pri preučevanju modela za izvajanje
projekta je družba 2TDK v vlogi svetovalnega podjetja preučevala tudi prakso gradnje velikih infrastrukturnih
podjetij v drugih državah, predvsem
v sosednji Avstriji. Tam so gradnjo
podobno zahtevnih projektov uspešno
izvajali s posebnimi projektnimi podjetji. Izkazalo se je namreč, da so bile
prednosti samostojne gospodarske
družbe, ki bi izvajala samo gradnjo
drugega tira, številne. V nadaljevanju
so izpostavljene samo ključne.

Večja transparentnost

Vsi prihodki in odhodki, ki so povezani z izvedbo projekta, so v okviru
projektnega podjetja 'zbrani' na enem
mestu in zato razumljivi in pregledni.
Ker družba 2TDK izvaja samo eno dejavnost, so vsi realizirani stroški nedvomno povezani izključno in samo z

izvajanjem tega projekta. Po svoji
naravi niso razumljivi oz. so težko
določljivi t. i. fiksni stroški (imenovani tudi splošni stroški ali posredni
stroški), ki predstavljajo npr. stroške
dela, stroške različnih študij, svetovalnih storitev, stroški informatike,
stroški posameznih služb itd. Prav
ti stroški so bili doslej z vidika potencialnih zlorab najbolj težavni, nejasni in netransparentni, saj jih je v
primeru izvajanja projekta s pomočjo
ministrstva oz. subjekta, ki opravlja
različne projekte, skoraj nemogoče
popolnoma objektivno alocirati na
posamezni projekt. Obstaja namreč
velika nevarnost, da so zaradi neprimerne razporeditve fiksni stroški
enega projekta izkazani na drugih
projektih, kar zamegli preglednost
nad porabo sredstev v konkretnem
primeru.
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Pridobivanje virov financiranja
in poroštev

Zaradi visoke investicijske vrednosti
projekta in potrebe po tujih virih financiranja, kot so kredit EIB in krediti
komercialnih bank, ter nepovratnih
sredstev EU, je bilo treba vzpostaviti
preprost in učinkovit model nadzora
namenske porabe sredstev. To je bil
izjemno pomemben pogajalski argument v postopkih pridobivanja virov
financiranja projekta. Izkazalo se je,
da je nadzor nad namensko porabo
sredstev, ko izvaja projekt posebno
projektno podjetje kot edino dejavnost, najbolj preprost in učinkovit.
Ko družba izvaja samo en projekt, so
namreč vsa posojila, donacije … porabljene izključno za izvajanje tega projekta. Zato je v takem primeru preprečevanje oz. odkrivanje morebitnih
neupravičenih stroškov ali celo zlorab
v zgodnji, začetni fazi odklona, bistveno lažje in hitrejše, negativne posledice pa manjše. Prav tako se lahko
nadzor oz. revizijski pregledi družbe z
eno samo dejavnostjo izvajajo hitreje
in učinkoviteje, saj jih lahko izvajajo
specializirani revizorji, usposobljeni
za to dejavnost. S tem so možnosti zlorab zaradi preventivnih učinkov
manjše.
Novoustanovljena družba ni obremenjena z drugimi potencialnimi
(skritimi) finančnimi obveznostmi,
ki bi lahko izhajale iz tega ali drugih
projektov v preteklosti, kar je prav
tako njena pomembna prednost za
pridobivanje kreditov in poroštev.
Za finančne institucije torej predstavlja bistveno manjše tveganje, če
konkretni subjekt izvaja en sam projekt, kot če bi npr. izvajal množico
različnih (in nepreglednih) projektov. Zato ima takšna oblika izvajanja projekta tudi pozitiven vpliv na
višino stroškov financiranja (nižjo
obrestno mero).

Novoustanovljena
družba ni obremenjena
z drugimi potencialnimi
(skritimi) finančnimi
obveznostmi, ki bi
lahko izhajale iz tega
ali drugih projektov v
preteklosti, kar je prav
tako njena pomembna
prednost za pridobivanje
kreditov in poroštev.

Podobne prednosti veljajo tudi glede
pridobivanje poroštev in garancij (od
države ali drugih domačih in tujih finančnih institucij).

Kadrovski vidik – angažiranje
najkakovostnejših strokovnih
kadrov

Družba, ki izvaja aktivnosti enega
samega in tako obsežnega projekta,
lahko najame namensko specializirane
strokovnjake z vrhunskimi kvalifikacijami samo za ozek in poseben namen
za poln delovni čas. Druge organizacijske oblike, ki izvajajo večje število
po vsebini heterogenih, različnih projektov, vendar pa pri tem ne opravljajo
vseh dejavnosti investitorja, si zaposlitve za poln in nedoločen delovni čas
le za omejen del teh nalog zelo težko
privoščijo.
Prav tako je v gospodarski družbi lažje vzpostaviti način primernega
nagrajevanja in stimulacije managementa in zaposlenih kot pa npr. v direkciji, javnem zavodu ali ministrstvu
(npr. ustrezen prejemek glede na zahtevnost projekta, bonus ali malus za
(ne)uspešnost posameznika …).

Preglednejša in učinkovitejša
organizacijska struktura

Gospodarska družba ima lahko razumljivejšo, lažje obvladljivo in ciljno
naravnano organizacijsko strukturo.
Ta omogoča večjo preglednost in lažji nadzor nad izvajanjem posameznih
delovnih nalog in večjo prilagodljivost.
Manjše so tudi možnosti za konfliktna
razmerja med posameznimi oddelki oz.
projekti zaradi finančno-stroškovnih

razlogov, hierarhije prioritet … Zato je
lažja tudi poenotenost zaposlenih glede
na cilje, kar vpliva na ugodnejšo organizacijsko klimo in posledično na večjo
učinkovitost in uspešnost družbe.
Lažje in kakovostnejše je tudi
upravljanje in poslovodenje projektne
družbe, saj je to ciljno usmerjeno na
en sam projekt.

Začasen značaj družbe glede na
čas trajanja projekta

Projektna družba se lahko ustanovi
le za določen namen ali za določen čas,
saj se z zaključkom projekta oz. vseh
njegovih obveznosti zaključi tudi njena
vloga. Na takšen način se vnaprej opredeli pomemben javni cilj, kdaj postane
ključna logistična infrastruktura last
države. V primeru potrebe ustanovitelja družbe pa se lahko pozneje družba
brez večjih težav reorganizira za drug
namen.
Predstavljene prednosti ustanovitve
projektnega podjetja so bile doslej
obravnavane na ravni t. i. strokovne
javnosti, zlasti v razgovorih z mednarodnimi institucijami v procesih
pridobivanja nepovratnih oz. povratnih sredstev, in se v domači javnosti
niso posebej poudarjale. Dejstvo je, da
v Sloveniji vodenja projekta na takšen
način še ni bilo. Vsekakor pa je tudi
organizacijsko statusna oblika za uspešno vodenje projekta drugega tira
železniške povezave Divača–Koper zelo
pomembna. Zato smo v družbi prepričani, da je tudi ta eden od porokov, da
bo projekt izgradnje transparenten,
zakonit in uspešno zaključen.
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52 novih in sodobnih potniških
vlakov do konca leta 2022
Prvih pet novih vlakov Flirt z dizelskim motorjem švicarskega proizvajalca Stadler je sredi decembra
2020 zapeljalo med Kamnikom in Ljubljano. Vsak vlak ima 171 sedežev in 167 stojišč. Novi vlaki trenutno
vozijo po kamniški, kočevski in dolenjski progi.
J OŽE B O N ČA
S LOV E N SK E Ž E LE ZN ICE

Od julija 2021 po tirih vozijo tudi novi
električni enopodni (enonadstropni)
večsistemski vlaki Flirt z 235 sedeži in
227 stojišči. Novi električni vlaki vozijo po gorenjski in primorski progi ter
proti Zasavju in na Štajersko oz. proti Posavju. V Slovenijo bo predvidoma
do konca letošnjega leta prispelo še
24 novih električnih vlakov, deset bo
dvopodnih (dvonadstropnih) vlakov
Kiss z 292 sedeži in 264 stojišči. Trije
dvonadstropni vlaki so že v Sloveniji,
začeli bodo voziti decembra.
Vseh 52 naročenih novih vlakov bo
do konca leta 2022 zapeljalo po slovenskih tirih, od tega bo 21 vlakov dizelskih enopodnih, električnih bo 21
enopodnih in 10 dvopodnih. Skupna
vrednost naročenih vlakov je 320 milijonov evrov brez DDV.
Prve vlake Flirt je podjetje Stadler izdelalo leta 2004 za Švicarske železnice.
Zaradi visoke kakovosti in vsestranske
uporabnosti so jih kmalu naročile Nemčija, Italija, Poljska, Finska, Alžirija,
Rusija in druge države. Stadlerjevi vlaki
so udobnejši in hitrejši, kar pomembno
prispeva k zadovoljstvu potnikov. Vla-

ki so prostornejši, vrata imajo izvlečno
stopnico za lažji vstop, prostore za osebe z omejeno mobilnostjo ter posebne
toaletne prostore zanje. Prav tako imajo
klimo. Najmanj deset mest je namenjenih prevozu koles. Vlaki imajo tudi
vtičnice za polnjenje različnih mobilnih
naprav, sodoben informacijski sistem za
obveščanje potnikov, opremljeni so tudi
s signalom Wi-Fi, ki omogoča brezžično
dostopanje do spleta.
Novi vlaki bodo skrajšali potovalni
čas do 10 odstotkov. Novi elektromotorni vlaki imajo hitrejše pospeševanje in
potovalne hitrosti do 160 kilometrov na
uro, dizelski motorni vlaki pa do 140 kilometrov na uro. Z novimi vlaki se bodo v
prihodnjih letih povečali pogostost tako
regionalnih povezav z manj postanki kot
lokalnih vlakov z večjo zmogljivostjo,
potnikom pa bo zagotovljena tudi večja
udobnost in zanesljivost prevoza.
Novi dizelski in električni vlaki Slovenskih železnic bodo omogočili tudi
čezmejno regijsko povezovanje z Avstrijo in Hrvaško, udobno, hitro in brez nepotrebnega prestopanja, kar bo dodatno prispevalo k zadovoljstvu potnikov
in priljubljenosti železniškega prevoza
kot okolju najbolj prijaznega načina
transporta. Storjen je bil prvi korak k
sodobnosti voznega parka potniškega

prometa. Do leta 2025 je v načrtu celovita prenova železniškega potniškega parka, ki je eden najpomembnejših
strateških ciljev Slovenskih železnic.
Evropska unija se je odločila imenovati leto 2021 za evropsko leto železnic,
v katerem spodbuja uporabo železnic
kot najbolj varnega in okolju trajnostno
najbolj prijaznega načina prometa. Izpusti prometa predstavljajo 25 odstotkov vseh izpustov toplogrednih plinov
v EU, železniški promet pa je 'odgovoren' le za 0,4 odstotka. Železnica ima
v zadnjih letih vse pomembnejšo vlogo
tudi v zelenem, trajnostnem turizmu.
Bolj in bolj je priljubljen tudi kolesarski turizem, ko kolesarji pri raziskovanju novih kolesarskih poti uporabljajo
kombiniran prevoz, vlak in kolo.
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Luka Koper uresničujejo
strateške cilje
Luka Koper je v minulih letih zagnala intenziven naložbeni cikel, s katerim želi izpolniti pričakovanja
svetovnih logistov in ohraniti vodilni položaj v regiji, predvsem na področju kontejnerjev in avtomobilov.
RO K Š T EM B ERG E R
LU K A KO P E R

Družba je v letu 2020 za naložbe v
infrastrukturo in opremo namenila 68
milijonov evrov, za leto 2021 pa je predvidenih 75 milijonov evrov. Med pomembnejše zagotovo sodi podaljšanje
prvega pomola. Projekt podaljšanja zajema izgradnjo operativne obale dolžine 98,5 metra in izgradnjo skladiščnih
površin na južni strani pomola, in sicer
v velikosti 24.830 m2. S tem se bo kapaciteta kontejnerskega terminala povečala na 1,3 milijona TEU (kontejnerskih
enot) letno, s predvideno optimizacijo
procesov dela na terminalu pa še za dodatnih 200.000 enot. Podaljšek operativne obale je bil zaključen junija letos,
gradnja skladiščnih površin pa še poteka
in bo zaključena prihodnje leto, ko bomo
na obalo namestili tudi dve super-post
panamax dvigali. S tem pa širitev kontejnerskega terminala še ni zaključena,
terminal se bo po letu 2022 raztegnil tudi
na severno stran prvega pomola.

Podaljšanje prvega pomola je ključen
strateški projekt družbe, ki bo omogočil
ohranitev primata v pretovoru kontejnerjev v severnem Jadranu. S tem Luka
Koper sledi trendom, ki jih postavljajo
veliki kontejnerski ladjarji in sodobna
logistika. Večje ladje prinašajo izzive za
pristanišča, saj morajo ta poskrbeti za
primerno infrastrukturo in zmogljivejšo
prekladalno opremo ter ustrezne maritimne storitve (vleka ladij, pilotaža,
oskrba ladij itd.). Z večjimi ladjami prihaja tudi do večje koncentracije tovora
v ozkih časovnih intervalih, s tem pa se
pojavi potreba po višji produktivnosti in
obvladovanju t. i. vrhuncev na vseh segmentih pristaniškega dela. V koprskem
pristanišču opažajo čedalje večji pritisk
naročnikov po hitri odpremi blaga tako
po morju kot po cesti in železnici.
Kontejnerizacija pomorskega prometa je v stalnem porastu že leta in
tudi pandemija je ni bistveno zamajala. Brez sodobnega in dovolj zmogljivega terminala ne bi bili kos konkurenci.

Poleg kontejnerjev želijo v Kopru razvijati tudi segment avtomobilov. Že danes spada njihov avtomobilski terminal
z več kot 600.000 pretovorjenimi enotami letno med največje v Evropi. Da bi
zadostili povpraševanju in optimizirali delo, so lani zgradili privezno mesto
za ladje RO-RO, uredili nov železniški
dostop do terminala, ki vključuje skoraj
tri kilometre tirov in nakladalne rampe. Letos so zaključili gradnjo dodatne
garažne hiše za 6000 avtomobilov, ki
bo namenjena predvsem skladiščenju
avtomobilov višjega cenovnega razreda in hkrati omogočila učinkovitejše
upravljanje skladiščnega prostora.
Zadnja večja infrastrukturna pridobitev Luke Koper je novi, tretji kamionski
vhod v pristanišče, ki so ga odprli julija.
Namenjen je tovornjakom s kontejnerji, ki sicer predstavljajo več kot polovico od približno 330.000 tovornjakov, ki
letno vstopijo v pristanišče. Novi vhod
bo razbremenil ceste v bližini mestnega
jedra in skrajšal pot voznikom do kontejnerskega terminala.
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Obnovljena črpalna postaja v Klancu
Črpalna postaja v vasi Klanec pri Kozini je edinstveni objekt. Zgrajena je bila v času gradnje proge
Hrpelje–Kozina–Trst (Sv. Andrej) med letoma 1885 in 1887 za opremljanje parnih lokomotiv z vodo. Zdaj
je v celoti obnovljena s sredstvi iz t. i. izravnalnih ukrepov pri gradnji drugega tira.
DR . J O S IP O RB A N I Ć
Parne lokomotive so potrebovale vodo kot energent. V kombinaciji s
premogom, v razmerju približno 4 : 1,
je s pomočjo ognja v parnem kotlu nastajala para, ki je poganjala parni stroj
in lokomotivo. Na železniški postaji
Hrpelje - Kozina so oskrbovali z vodo
parne lokomotive za vožnje proti Trstu, Divači in Pulju, kar je bila v času,
ko javno vodovodno omrežje še ni bilo
razvito, zahtevna naloga, še posebej na
Krasu. V ta namen so zgradili vodno
postajo, ki je imela na postaji Hrpelje Kozina rezervoarje in inštalacije za napajanje lokomotiv. Vodo so zajemali v
Klancu pri Kozini, iz potoka Glinščica,
ki so ga pregradili z jezom, iz katerega
je tekla voda v dva zbiralnika za vodo in
črpalno postajo.

Premog za kurjenje parnega kotla
so dovažali z železniške postaje Hrpelje - Kozina s kmečkimi vozovi. Strojnik vodne postaje je stanoval v stanovanjski hiši ob postaji, v t. i. čuvajnici.
Zadnji strojnik v črpalni postaji, Albin
Pečar, je svoje delo opravljal do upokojitve – leta 1971.

i. izravnalnih ukrepov, ki jih je prejela zaradi gradnje nove proge. Takšnih
vodnih postaj je bilo na območju Slovenije in Istre okrog 100, ta pa je edina, ki
je obnovljena v izvirni obliki. S prenovo se je izpolnila velika želja krajanov
Klanca pri Kozini in ljubiteljev tehnične dediščine po ohranitvi črpalke.

Parni pogon je bil zadnjič uporabljen
leta 1967. Po ukinitvi parne vleke in
prenehanju drugih potreb je črpalna
postaja mirovala in propadala. K sreči so domačini, entuziasti, tudi SŽ in
lokalna skupnost skrbeli, da je objekt
ostal v precej izvirni podobi. Ta edinstvena dediščina je obnovljena in bo
kmalu predana obiskovalcem na ogled.
K temu je bistveno prispevala gradnja
drugega tira, saj je Občina Hrpelje Kozina obnovila postajo s sredstvi iz t.

V prenovljenih prostorih vodne črpalke so ohranili parni kotel iz leta
1909, parno črpalko iz leta 1949, električno črpalko in druge tehnične
predmete iz preteklosti. Občina je v
Klancu z obnovo pompe, kot domačini
rečejo črpalni postaji, dobila informacijsko točko v Krajinskem parku Beka.
V manjših prostorih čuvajnice pa bo
družba 2TDK v času gradnje drugega
tira uredila predstavitveni prostor.

V črpalni postaji v Klancu sta obratovali dve črpalni enoti, nizkotlačna in
visokotlačna. Nizkotlačna je iz zbiralnikov vodo sesala in jo potiskala skozi
filtre v pokrit betonski zbirni rezervoar, visokotlačna pa je črpala vodo iz
zbirnega rezervoarja in jo potiskala po
1369 metrov dolgem cevovodu 90 metrov visoko v vodna rezervoarja v vodnem stolpu na postaji Hrpelje - Kozina.
Vodo s Klanca so uporabljali tudi kot
pitno vodo na železniški postaji.

Klanec, zgodovinska razglednica

Vodna črpalka

Obnovljena postaja
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Prvi tir
Z londonskim sporazumom, ki je leta 1954 določil mejo med Italijo in Jugoslavijo na območju Istre, je
Slovenija dobila več kot 40 kilometrov obale in izhod na Jadransko morje. Začel se je razvoj tega območja,
v katerega sodi tudi gradnja tovornega pristanišča Koper, ki pa je bilo brez ustreznih prometnih povezav
z notranjostjo. Takratna cestna povezava temu pogoju ni zadostovala. Zato se je začela graditi prva
sodobna cestna povezava Kopra z notranjostjo, ki so jo razširili s tretjim pasom skozi Črni Kal in nato
zgradili avtocestno povezavo. Zgrajena je bila tudi železniška proga Divača–Koper in trenutno se gradi
drugi tir. Ob tem pa se načrtuje še vzporedni tir, nekateri mu pravijo tretji tir.
TOM A Ž W ILL EN PA R T
D IRE KC I JA R S Z A I N FR AS TR UK T UR O

Le ustrezna prometna infrastruktura
omogoča konkurenčnost, ugodne cene
prevozov in hiter dostop v notranjost.
Tako nekako so razmišljali že v avstro-ogrski monarhiji, ko je bil leta 1867
uveden dualizem in so Madžari svoj
interes uveljavljali z gradnjo železniške povezave proti Reki. Družba Južna
železnica je v strahu pred konkurenco
pristopila h gradnji proge Pivka (St.
Peter na Krasu)–Reka, ki je bila predana prometu junija 1873, le štiri mesece
pred progo Karlovec–Reka. V uvodu h
gradnji koprske proge sodi še odločitev
avstro-ogrske, da bo Pulj glavno vojaško pristanišče. S tem je železniška
povezava do Pulja postala resničnost.
Odločitev je dobila 'pospešek' z avstrijsko zmago nad italijanskim ladjevjem
pri otoku Vis leta 1866.
Septembra 1876 je bila odprta železniška proga Divača–Pulj. Za lažjo
predstavo naj še omenim, da sta bili
na območju obstoječe proge Koper–
Divača v preteklosti že dve železniški
povezavi: ozkotirna proga Trst–Poreč,
po trasi katere danes poteka kolesarska povezava, imenovana Parenzana/
Porečanka, zgrajena 1902 in leta 1935
opuščena, ter proga Hrpelje - Kozina–
Trst, predana prometu 1887 in opuščena 1959, ki je v fazi iskanja najustreznejše različice ena prvih predvidevala
povezavo z Bujami in naprej na progo
Divača-Pulj. Po opustitvi proge Hrpelje - Kozina–Trst je bilo preigranih več
kot 20 možnosti za gradnjo proge proti
Kopru, od tega se jih je 12 priključevalo
na obstoječo progo med železniškima
postajama Hrpelje - Kozina in Rakitovec. Na koncu je bila kot najcenejša
izbrana različica s priključevanjem pri
Prešnici (v km 16 + 474), v vrednosti 4,8 milijarde dinarjev po cenah iz
leta 1960. Dodatno je bila približno še
enkrat toliko ocenjena gradnja pristaniških tirov, potniške postaje, naprav
SVTK in elektrifikacija. Rentabilnost
proge naj bi bila dosežena leta 1971,
ko bi po njej prepeljali 1,5 milijona ton
tovora.
Vir: Josip Orbanić (1993): Istrske železnice. Ljubljana: Slovenske železnice in Železniški muzej, zbirka Tiri in čas.
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Medtem je bila 7. decembra 1958
odprta Luka Koper, ki je imela, kar
je zanimivo, najprej le tri redno zaposlene delavce. Leta 1962 je bilo na
železniški postaji Hrpelje - Kozina
zgrajeno prekladališče. Leta 1964 je
promet v Luki dosegel 700.000 ton
in sta ga cesta (tretji pas skozi Črni
Kal je bil zgrajen mnogo pozneje)
ter omenjeno prekladališče komaj
zmogla. Tako je bil na začetku leta
1964 sprejet sklep Izvršnega sveta
Ljudske republike Slovenije o začetku
gradnje nove proge med Koprom in
Divačo. Ker sredstev ni bilo, je pristanišče gradilo progo kot industrijski tir. Zaradi pomanjkanja sredstev
gradnja ni potekala enakomerno.
Predvidena je bila etapna gradnja:
prva etapa bi omogočila 1,4 milijona
ton prometa na leto, druga pa v prvi
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fazi 2,5 milijona ton in v drugi fazi 5
milijonov ton prometa na leto.

gradnje je znašala 17 milijard takratnih
dinarjev.

Gradnjo so izvajala podjetja Slovenija ceste, Železniško gradbeno podjetje, SGP Primorje Ajdovščina in vodna
skupnost Primorske. Podjetje za obnovo prog je položilo 28,2 kilometra tirov,
14.416 postajnih tirov in 56 kretnic.
Zemeljska dela so se začela 1964, zaradi težav pri financiranju niso potekala
redno. Kot zanimivost: jekleni most v
Podpeči je bil pripeljan iz opuščene železniške proge pri Gozdu Martuljku v
gornjesavski dolini, pred njim pa stoji
verjetno prvi prednapeti premostitveni objekt na omrežju slovenskih železnic. Tire so začeli polagati v januarju
1967, prvi vlak je po progi zapeljal 16.
novembra 1967, slavnostna otvoritev
pa je bila 2. decembra 1967. Vrednost

Še nekaj presečnih datumov: potniški
promet je bil uradno uveden 10. junija
1972, nekateri potniški vlaki pa so že v
letu 1971 vozili na tovorno postajo, elektrifikacija je bila izvedena maja 1974
do Tovorne postaje Koper, do Kopra pa
decembra 1975. Potniška postaja Koper
je bila odprta maja 1979, avgusta 1981 je
bila za upravljanje prometa iz središča
v Hrpeljah - Kozina aktivirana TK-telekomanda.
Obstoječa proga Divača–Koper je bila
zgrajena kot industrijski tir. Januarja
1969 jo je v upravljanje prevzelo Združeno ŽTP Ljubljana, vendar tudi pri tem ni
potekalo brez zapletov zaradi pomanjkanja sredstev.

Na dostopnih cestah dodatne table
za večjo varnost
Z začetkom glavnih gradbenih del se je na dostopnih cestah do gradbišč drugega tira močno povečal
gradbiščni tovorni promet. Ker je bil večji del dostopnih cest dokončan v letu 2020, ko gradbiščnega
prometa skoraj še ni bilo, so ceste začeli rekreativno uporabljati tudi kolesarji in pešci. To je sicer
prepovedano in tudi ustrezno označeno s prometno signalizacijo.
MA RT IN T O M A Ž I N
A privlačnost novih poti je za številne
prevelika in so signalizacijo žal 'spregledali'. Dostopna cesta v dolino Glinščice je
takšen primer, saj je po njej že leta potekala kolesarska pot po trasi nekdanje
železnice s Kozine do Trsta. Čeprav je bil
za kolesarje po izgradnji dostopne ceste urejen obvoz, je marsikdo ubiral staro
pot. Promet težkih tovornjakov pa predstavlja nevarnost, saj prevažajo izkopni material, ki poveča drsnost cestišč,
možnosti za padce in s tem nesreče.
Da bi preprečili neželene posledice,
je družba 2TDK izvajalcu del naročila
izdelavo in postavitev dodatnih opozorilnih tabel, posebej narejenih za
gradbišča drugega tira. Table so precej velike in dobro opazne, nameščene so na vse začetke dostopnih cest in
na križišča z lokalnimi cestami. Tako
poleg predpisane prometne signalizacije opozarjajo potencialne uporabnike, naj se uporabi dostopnih cest
izogibajo.
V družbi 2TDK smo pripravili tudi
članke za lokalna glasila, v katerih
smo prosili domačine in turiste, naj
dostopnih cest ne uporabljajo v rekreativne namene, saj je takšna uporaba

nevarna. Izjema so seveda dostopi za
lastnike zemljišč ob dostopnih cestah.
Dodatne table je izvajalec del v dogovoru z Občino Divača in družbo
2TDK namestili tudi na Krasoslovno
učno pot. Del poti je namreč zaradi gradnje začasno prekinjen, zato je
izvajalec del krajši odsek poti zgradil na novo in tako poskrbel za »ob-

voz«, tega pa tudi primerno označil.
Dostop do Divaške jame trenutno
zaradi gradbišča po Krasoslovni učni
poti ni mogoč, vendar bodo izvajalci
projekta v prihodnjih letih pod novo
progo zgradili podhod in tako učno
pot z Divaško jamo povezali bistveno
bolje, kot je bila ta povezana v preteklih letih.
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Evropsko leto železnic. Naj se
potovanje začne!
Boj proti podnebnim spremembam je izziv naše generacije. Smo v prelomnem obdobju, ko si lahko z
odločnim, a dobro premišljenim ukrepanjem zagotovimo zeleno in zdravo prihodnost. Evropa je prva
celina, ki se je zavezala, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna. Za ta zelo ambiciozen cilj pa je
predstavila tudi konkretni načrt, kako ga bo uresničila. Vsak od nas lahko s spremenjenimi navadami
prispeva svoj zeleni košček v tem mozaiku in tako odigra ključno vlogo.
znicah prevaža le približno 7 odstotkov
potnikov in 11 odstotkov blaga.
Evropsko leto železnic je torej odlična priložnost, da državljanke in državljane ter podjetja spodbudimo k večji uporabi železnic. Lani decembra je
Evropska komisija sprejela strategijo
za trajnostno in pametno mobilnost,
ki določa načrt za podvojitev železniškega tovornega prometa in potrojitev
dejavnosti železniškega prometa za
velike hitrosti do leta 2050. Prav tako
strategija določa ukrepe za izboljšanje
zmogljivosti in poenostavljeno izdajo
vozovnic za različne načine prevoza.
Kmalu bo Evropska komisija predstavila tudi akcijski načrt za spodbujanje železniškega potniškega prometa.
Letošnje leto je tudi v znamenju polnega izvajanja četrtega železniškega
svežnja, kar je pomemben korak proti
enotnemu evropskemu železniškemu
območju.

DR. J ERN EJA J UG JE R Š E
VOD JA P R E DSTAV N I Š T VA E V R OPS K E
KO M I SI JE V SLOV E NIJI

Ni naključje, da je Evropska komisija
razglasila letošnje leto za evropsko leto
železnic. Mobilnost prihodnosti mora biti
namreč trajnostna, varna in cenovno dostopna. Evropske železnice vse to ponujajo
in prav je, da jih postavimo v središče pozornosti. Promet je trenutno odgovoren
za približno četrtino emisij toplogrednih
plinov v Evropski uniji. V skladu z evropskim zelenim dogovorom bo treba do leta
2050 te emisije korenito zmanjšati.
Železniški promet je občutno čistejša alternativa cestnemu, saj prispeva

manj kot 0,5 odstotka prometnih emisij toplogrednih plinov, 'prispevek'
cestnega prometa pa je kar 71,8-odstotka. Železniški promet je torej ena
najbolj trajnostnih oblik tako potniškega kot tovornega prometa ter edino
prometno sredstvo, ki je v zadnjih treh
desetletjih stalno zmanjševalo emisije,
porabo energije in vse bolj izkoriščalo
obnovljive vire energije.
Vožnja z vlakom je najvarnejši način kopenskega prometa z najmanjšim številom nesreč s smrtnim izidom. Takšna oblika prevoza je tudi
manj stresna. Na vlaku se lahko mirno pripravimo na nov delovni dan ali
preprosto uživamo v potovanju. Kljub
omenjenim prednostim pa se po žele-

Evropska unija se zaveda pomena
vlaganja v železniško infrastrukturo.
To je zelo pomembno za države, kot je
Slovenija, ki imajo izrazito geostrateško lego. Po slovenskem železniškem
omrežju potekata dva jedrna koridorja, in sicer baltsko-jadranski ter sredozemski koridor. Za Slovenijo in celo
Evropo je izjemno pomembna tudi naložba v drugi tir oziroma novo železniško progo med Divačo in Koprom. To je
razvidno tudi iz finančne konstrukcije
projekta, saj je Evropska unija za projekt namenila 247 milijonov evrov, kar
je četrtina njegove celotne vrednosti. To pa nikakor ni edini projekt, za
katerega je Slovenija prejela evropska
sredstva. Naj izpostavim še železniško progo Maribor–Šentilj, železniški
predor Karavanke, nadgradnjo vozlišča
Pragersko ter uvedbo evropskega sistema za nadzor vlakov na železniških
odsekih Dobova–Zidani Most in Pragersko–Maribor–Šentilj.
Veseli me, da smo tako v Sloveniji
kot v Evropi že prepoznali pomen železnic za okolje, gospodarstvo in varnost. Naj evropsko leto železnic temu
zavedanju doda dodaten zagon.

DRUGI TIR V ŠTEVILKAH
IZKOP I
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