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Utiramo nove priložnosti  
prihodnosti 
V juniju, na začetku svojega ministrskega mandata, sem sodeloval pri pomembnem dogodku, pri 
preboju prvega od sedmih predorov drugega tira. S prebojem predora Mlinarji in podobnimi dogodki,  
ki mu bodo sledili, lahko končno, če se izrazim s prispodobo, vidimo luč na koncu predora. 

Zgodba o izgradnji drugega tira Di-
vača–Koper, tega pomembnega infra-
strukturnega projekta, je pravzaprav 
saga, ki se je začela pred skoraj dvema 
desetletjema, leta 2004, s sprejemom 
državnega lokacijskega načrta. Trajalo 
je kar 14 let, vse do leta 2018, da je pro-
jekt dobil ustrezne zakonske in druge 
temelje za izvedbo in začetek priprav-
ljalnih del. Nato so bili leta 2019 sprejeti 
vsi podzakonski akti, ki so omogočili 
vire za financiranje projekta, sprejeta 
je bila koncesijska uredba in sklenjena 
koncesijska pogodba, s čimer je družba 
2TDK postala koncesionar in je lahko 
maja 2021 začela glavna gradbena dela. 
Od tu naprej je projekt izgradnje pro-
ge vsak dan bližje cilju. Ministrstvo za 
infrastrukturo v okviru svojih pristoj-
nosti budno spremlja projekt, predvsem 
s stališča racionalnosti, učinkovitosti in 
transparentnosti. Moja želja je, da pri 
gradnji ne bi prihajalo do zapletov in še 
posebej ne do delovnih nesreč. 

O tem, da je Drugi tir pomemben 
razvojni projekt za Slovenijo, govorijo 
podatki: sedanja prepustna zmogljivost 
se bo s 94 vlakov povečala na 212 vlakov 
na dan, kar pomeni povečanje prevozne 
zmogljivosti s sedanjih 14 milijonov ton 
na 36,9 milijona ton na leto, železniška 
razdalja na odseku Divača–Koper se bo 
s sedanjih 44 kilometrov zmanjšala na 
27 kilometrov, skrajšal se bo potovalni 
čas, zmanjšala se bo tudi obremenje-
nost okolja in lokalnega prebivalstva. 
Ob tem seveda ne smemo pozabiti še na 
makroekonomske učinke ob gradnji in-
frastrukture oz. drugega tira na celotno 
gospodarstvo, multiplikativne učinke na 
povečanje BDP. Z novo progo utiramo 
nove priložnosti prihodnosti.

Svet je po epidemiji covid-19 postal 
zapleten in tega se zavedamo vsi. Poleg 
tega se soočamo že z novimi izzivi, ki 
so posledica vojne v Ukrajini. Negoto-
vosti so prisotne na finančnih trgih in 
na trgih energentov, kar med drugim 
vpliva tudi na ceno surovin in gradbe-
nega materiala. Da bi zmanjšali vpliv 
energetske krize, se je vlada odločila 
spodbuditi investicije v obnovljive vire 
energije. Zagotavljanje energetske sa-
mozadostnosti in varnosti je namreč ena 
od naših glavnih prioritet. Pospešeno 

iščemo rešitve za hitrejše umeščanje 
obnovljivih virov energije v prostor, 
pri čemer ima pomembno vlogo sončna 
energija. Zato toplo pozdravljamo odlo-
čitev družbe 2TDK, ki preverja možnost 
postavitve sončnih elektrarn na trasi 
drugega tira. Na ministrstvu pripravlja-
mo zakon, ki bo naslovil pospeševanje 
izdajanja dovoljenj za objekte z name-
nom pridobivanja električne energije iz 
obnovljivih virov energije, med katere 

spadajo tudi sončne elektrarne. Javna 
obravnava predloga zakona je predvi-
dena v naslednjih mesecih. 

Drugi tir je od svojega začetka vse prej 
kot preprosta zgodba, ki pa še ni pov-
sem zaključena. V nadaljevanju te zgodbe 
bomo še naprej usmerjeni v izvedbo dvo-
tirne proge, ki bo omogočila, da se več 
prometa preusmeri na tire, predvsem pa 
bo prebivalcem ob sedanji progi končno 
zagotovila varno in mirno življenje. ■

MAG. BOJAN KUMER,
MINISTER ZA INFRASTRUKTURO

Predore gradimo z  
Novo avstrijsko metodo
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Pri gradnji drugega tira smo  
lahko ponosni tudi na prihranke
Aktivnosti pri gradnji drugega tira med Divačo in Koprom potekajo v polnem obsegu in v časovno 
predvidenem okviru. Trenutno je na trasi odprtih dvanajst delovišč pri gradnji predorov in dve delovišči 
pri gradnji viaduktov. V naslednjih mesecih se bosta odprli še dve novi delovišči za gradnjo predorov. 
Tudi pri izvedbeno zelo zahtevni gradnji v dolini Glinščice, pri gradnji prvega in drugega predora,  
dela uspešno napredujejo. Sredi septembra smo uspešno izkopali že več kot 9 kilometrov predorov. 

Napredek pri gradnji lahko javnost 
spremlja na naši spletni strani in druž-
benih omrežjih, o tem poročamo tudi no-
vinarjem, predstavljamo ga obiskovalcem 
in govorimo z različnimi strokovnjaki. Za 
družbo 2TDK je zelo pomembno, prav-
zaprav ključno, da je javnost ažurno in 
sproti seznanjena z dogajanji na projek-
tu izgradnje drugega tira med Divačo in 
Koprom. 

Družba 2TDK bo v leto 2023 vstopila 
s podpisanimi pogodbami za izvajanje 
večine izvedbenih del in spremljajočih 
storitev. Z veseljem lahko tudi potrdim, 
da so dela na dostopnih cestah zaključe-
na, tako v fizičnem obsegu kot z vidika 
finančne konstrukcije. Podpisani sta tudi 
dve ključni in vrednostno najobsežnejši 
pogodbi za izvedbo glavnih gradbenih del 
na sklopu 1, Divača–Črni Kal, in sklopu 2,  
Črni Kal–Dekani, pripravljamo pa tudi že 
vse potrebno za izvedbo del na sklopu 3,  
vozna mreža, signalno-varnostne in tele-
komunikacijske naprave, kar je prav tako 
zahteven in obsežen del projekta. 

Dela se izvajajo intenzivno in s ciljem, 
da se dosežejo predvideni roki dokon-
čanja gradnje in sprostitev prometa po 
železniškem tiru med Divačo in Koprom 
do konca leta 2026. Prepričan sem, da je 
datum zaključka projekta povsem uresni-
čljiv. Najpomembnejše v tem trenutku za 
nas pa je, da pravočasno izvedemo večino 
del iz drugega sklopa, torej na viaduktih 
Vinjan in Gabrovica ter na predoru Ško-
fije, ki je tretji najdaljši na progi in za 
katerega računamo, da bo prebit še pred 
pomladjo 2023.

Na trasi sklopa 1 med Divačo in Črnim 
Kalom se srečujemo z mnogimi kraški-
mi pojavi, kar je verjetno v veliko ve-
selje vsem jamarjem in občudovalcem 
podzemnih jam, za nas gradbenike pa to 
predstavlja še posebej trd oreh pri izvedbi 
del. Na tem odseku so v veliko pomoč 
tudi meritve z georadarjem, ki omogočajo 
odkrivanje kraških pojavov. Na vsakih 
100 metrov se ob tem delu izvrta luknjo 
do globine 100 m v smeri bodočega izko-
pa, nato pa se z georadarjem v krogu 15 
metrov postopno zaznava kraške pojave,  

PAVLE HEVKA,
GENERALNI DIREKTOR 2TDK

ki ustvarjajo bistveno drugačen odboj zvo-
ka, kot ga ustvarja trda kamnina. To je 
zelo velika korist v fazi gradnje, a morda 
še večja za fazo uporabe, ko bomo vse 
tako zbrane podatke predali upravljavcu 
drugega tira, da bo lahko nadzoroval tudi 
te pojave, ki so sicer naravno bogastvo 
našega Krasa. Upravljavec bo tako na-
tančno seznanjen z vsemi občutljivimi 
mesti, na katerih bi se lahko po sprostitvi 
železniškega prometa dogajale posebnosti 
na kritičnih mestih okrog predorov.

Smo tudi med prvimi, ki orjemo ledino 
pri uporabi pristopa BIM. S posebnimi 
računalniškimi aplikacijami se izvaja 
spremljanje vseh faz gradnje in obdeluje 
podatke o stroških in izvedbenih delih. 
Vnese, obdela in shrani se vsaka najmanj-
ša podrobnost v fazi izgradnje. Shranjeni 
podatki bodo najbolj uporabni pri pre-
gledovanju, vzdrževanju in upravljanju 
predorov in viaduktov na tej trasi, ko bo 
v uporabi. Naj navedem samo en primer: 
iz teh podatkov bosta lahko upravljavec in 

vzdrževalec razbrala stanje katerega koli 
od ventilatorjev in se odločala o morebi-
tnem posegu na njem. Popisani bodo prav 
vsi elementi predorov, od najmanjšega 
do največjega, in stroškovna plat njihove 
uporabe.

Med gradnjo je zelo pomembno tudi to, 
da so vsi materiali, ki se vgrajujejo, kot 
so peski, betoni, jeklo, električni vod-
niki, tirne naprave, transformatorji …,  
ustrezne kakovosti in zanesljivosti ter da 
imajo ustrezne certifikate skladnosti, zato 
se izvaja zunanja, neodvisna kontrola ka-
kovosti, vsak izvajalec pa mora imeti tudi 
svojo notranjo kontrolo kakovosti. Na tak 
način je zagotovljena kakovostna izvedba 
del v vseh sklopih gradnje. Naj poudarim, 
da vsi izvajalci upoštevajo vse zahteve 
za kakovost, tako na področju vgrajenih 
materialov kot na področju izvedbe del.

Izpostavil bi tudi to, da se vsi predori 
drugega tira gradijo po Novi avstrijski 
metodi, imenovani NATM. Ta metoda 
omogoča racionalno in od izvajalcev neod-
visno izbiro rešitev za izvedbo najboljše-
ga, najracionalnejšega in finančno naju-
godnejšega ukrepa podpiranja v predorih, 
kar nam omogoča pošteno in kakovostno 
izvedbo del brez nepotrebnih stroškov in 
tehničnih zapletov. Pri tem glavno vlogo 
igrata geolog in geodet, ki vsakemu posa-
meznemu izvajalcu del v predoru odredita 

ustrezen podporni ukrep. Zaradi takega 
načina dela so na celotnem projektu že 
dobro vidni finančni prihranki. 

 Tudi nadzor gradbenih del je vzpostav-
ljen na celotni trasi, kar je še posebej po-
membno, ker celotna pogodba temelji 
na pravilih FIDIC-a, ki omogoča velika 
pooblastila nadzornemu inženirju, ta do-
deljuje delo izvajalcem in jih ves čas tudi 
nadzira v količinskem, kakovostnem in 
finančnem obsegu.

Še nekaj besed o supernadzoru, ki ga 
je zahtevala banka, pri kateri smo na-
jeli posojilo. Pravila tega supernadzora 
zahtevajo dosledno izvajanje t. i. pravila 

Dela se izvajajo intenzivno in s ciljem, da se dosežejo 
predvideni roki dokončanja gradnje in sprostitev prometa  
po železniškem tiru med Divačo in Koprom do konca 
leta 2026. Prepričan sem, da je datum zaključka projekta 
povsem uresničljiv.

»štirih oči«, ki zagotavlja pošten obra-
čun izvedenih del in zahteva, da je vsaka 
posamezna obračunska situacija pravilno 
sestavljena in predložena.

Krasoslovni in naravoslovni nadzor 
sta prav tako pomembna, ker skrbita za 
ohranjanje slovenskega Krasa in prvobitne 
narave za nas in naše zanamce. Moram 
pohvaliti strokovnjake s teh dveh področij, 
saj delo opravljajo res predano, hkrati pa 
ne povzročajo zastojev pri gradnji. Zelo 
so odzivni in nam nudijo vso potrebno 
pomoč. Dvoživke, metulji, hrošči, ne-
topirji in zaščiteno območje Glinščice 
so tako varni pred posledicami gradnje 
tako velikega objekta, saj so izvajalci in 
njihovi načini izvedbe del ves čas pod 
drobnogledom.

V nekaterih medijih je mogoče zaslediti 
različne posplošene navedbe o podraži-
tvah in aneksih na projektu izgradnje 
drugega tira. Zaradi aktualne geopolitične 
situacije, višanja cen materialov, inflacije 
in podobnega se pogosto postavlja vpraša-
nje, za koliko se bo projekt podražil. Na to 
vprašanje ni enostavnega in konkretnega 
odgovora. Grobe ocene so, da bo zaradi 
rasti cen v gradbeništvu najverjetneje 
prišlo do podražitev za pet milijonov evrov 
pri obeh sklopih (pri prvem in drugem), 
podatek velja do vključno konca tega ju-
lija, pri tretjem sklopu pa že iz do sedaj 
prispelih ponudb vemo, da bodo izvajalci 
postavili višje cene. Gre za podražitev, 
ki jo ocenjujemo na 70 milijonov evrov 
in več, saj so že sedaj cene višje za več 
kot 50 % glede na predvideno oceno v 
investicijskih načrtih. 

Pri odobritvi aneksov je treba zato dobro 
poznati podrobnosti, okoliščine, pravila 
in tehnične situacije. Če mora izvajalec 
izvesti dela, ki v projektu niso bila pred-
videna, in mora, na primer, spremeniti 
temelje, kot se je to zgodilo pri viaduktu 
Glinščica, je odobritev aneksa povsem 
logična in upravičena. Letos je zaradi  

ekstremnih in izrednih razmer, povezanih 
z obsežnim požarom na Krasu, sušo in 
prekinitvijo dobave vode, kar nekaj najav 
aneksov, ki finančno niso zahtevni. Pri 
viaduktu Vinjan bo izvedba dražja, saj se 
je šele ob začetku gradnje ugotovilo, da je 
teren plazovit, in je bilo treba zaradi tega 
celoten načrt preprojektirati. Pa vendar, 
vse zahtevke za anekse, ki so naslovlje-
ni na družbo 2TDK kot naročnika, ved-
no skrbno preverimo, pridobimo si tudi 
mnenje in soglasje nadzornega inženirja 
in se šele nato odločimo o odobritvi ali 
zavrnitvi aneksa, in sicer na podlagi vseh 
pridobljenih podatkov.

Zaradi aktualne geopolitične 
situacije, višanja cen 
materialov, inflacije in 
podobnega se pogosto 
postavlja vprašanje, 
za koliko se bo projekt 
podražil. Na to vprašanje  
ni enostavnega in 
konkretnega odgovora.

Če govorimo o podražitvah, je treba go-
voriti tudi o prihrankih, ki jih pri izgradnji 
tega kompleksnega projekta dosegamo. 
Pri tem je treba upoštevati, da sta bila 
prvi in drugi sklop oddana za 40 milijo-
nov evrov ceneje, kot je bilo predvideno 
v finančnem načrtu. Prav tako bi lahko 
nekaj sredstev privarčevali še na račun 
rezerviranih sredstev za nepredvidena 
dela, za katera se v prvem letu gradnje 
kaže, da jih ni toliko, kot se je predvi-
devalo za posamezen objekt. Prav tako 
smo pri izkopu predora Mlinarji ustvarili 
dodatnih 800 tisoč evrov prihranka, pri 
predoru Škofije pa bo prihranka še več, 
morda celo štiri milijone evrov. Prihranek 
je bil dosežen tudi zaradi preprojektiranja 
viadukta Glinščica.

Naj še omenim, da smo v času, ko se 
Primorska sooča s pomanjkanjem vode, 
pri vrtanju predora Škofije naleteli na 
vodno žilo, ki že daje večje količine vode 
za potrebe gradnje drugega tira. Če bi ob 
izkopavanjih naleteli na še kak večji in 
zajetnejši vodni vir, bomo z vsemi zain-
teresiranimi stranmi preučili možnost, 
da bi iz teh vodnih žil dodatno oskrbovali 
Rižanski vodovod in s tem celo sloven-
sko Istro z dodatnimi količinami tako 
zelo potrebne vode. Za nas je to prav tako 
pomembno, kot je pomembna nova že-
lezniška proga med Divačo in Koprom. 

Dovolite mi, da ob koncu opozorim še 
na izjemen pogled, ki se bo odprl na sko-
rajda futuristično oblikovano vozlišče treh 
viaduktov ob robu Osapske doline – avto-
cestnega viadukta Črni Kal in dveh žele-
zniških, Gabrovica I in II. To bo resnično 
vrhunec naših prizadevanj, da drugega 
tira ne zgradimo samo z vidika strogih 
tehničnih in gradbeniških normativov, 
ampak smo še kako pozorni tudi na vpe-
tost vse te mogočne infrastrukture v zelo 
občutljiv prostor, kot se nam razkriva na 
območju kraškega roba, in na vrhunsko 
estetsko podobo objektov. ■
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Dogodek je z nagovori Pavleta Hevke, 
generalnega direktorja 2TDK, Bojana 
Kumra, slovenskega ministra za infras-
trukturo, Adila Karaismailoğluja, turške-
ga ministra za promet in infrastrukturo, 
Kristjana Mugerlija, direktorja podjetja 
Kolektor CPG, in Başarja Arioğluja, pred-
sednika upravnega odbora družbe Yapı 
Merkezi, obogatil tudi kulturni program 
s pevko Saško Lendero in turško plesno 
skupino. 

Obiskovalci so v živo v predoru ali na 
velikih platnih pred predorom lahko 
spremljali prvi preboj v predoru na dru-
gem tiru. Ob samem preboju v predoru 
je predajo darila s simbolično košaro do-
brot in cvetja z vodjo gradnje Neşe Uysal 
opravila županja občine Divača Alenka 
Štrucl Dovžan, ki je hkrati tudi botra 
kipca sv. Barbare. 

1.154 metrov dolg predor Mlinarji je 
dobil ime po bližnjem zaselku Mlinarji. 
Z izkopavanjem predora je Yapı Merkezi 
začel v septembru 2021, pri gradnji pa se 
tako kot v drugih predorih drugega tira 
uporablja tehnologija NATM (t. i. Nova 
avstrijska metoda). Predor Mlinarji bo 
zgrajen v enocevni izvedbi, na sredini 
bo imel tudi prečno stransko servisno 
oziroma ubežno cev dolžine 165 metrov.

"
Na Slovenijo ne gledamo kot 
na državo, kjer bomo reali-
zirali enkraten projekt. Naše 

novo podjetje, ki smo ga ustanovili v 
Sloveniji, bo odslej naše glavno sre-
dišče delovanja po vsej Evropi. Za 
delo, ki ga opravljamo po svetu, bomo 
odslej več dobavljali s slovenskega 
trga in prispevali h gospodarstvu in 
zaposlovanju v Sloveniji. Poleg tega 
načrtujemo nove podvige po vsej 
Evropi in Afriki, in to v povezavi s 
slovenskimi partnerstvi.« 

BAŞAR ARIOĞLU,
PREDSEDNIK UPRAVNEGA ODBORA DRUŽ-
BE YAPI MERKEZI

"
Po predoru Mlinarji 
in po vseh naslednjih, 
ki mu sledijo, bomo v 

Slovenijo pripeljali več razvo-
ja in blagostanja za vse nas. 
Izvrstna logistika je zaradi ge-
ografskega položaja Slovenije 
naša naravna danost, pravza-
prav naše naravno bogastvo. 
Nekaj, kar smemo in moramo 
izkoristiti v dobro naše dežele 
in vseh naših prebivalcev. Štu-
dija ekonomistov dr. Mastena 
in dr. Groznika dokazuje, da bi 
Slovenija brez drugega tira do 
leta 2055 izgubila med dvema 
in tremi milijardami dodane 
vrednosti. Zato je današnji dan, 
današnji preboj predora Mli-
narji tako zelo pomemben in 
je zato dober razlog za veselje 
in optimizem.«

PAVLE HEVKA,
GENERALNI DIREKTOR 2TDK

"
Odnosi med Slovenijo in Tur-
čijo so dobri, rezultate teh 
dobrih odnosov vidimo tudi 

ob sodelovanju pri različnih projek-
tih, med njimi tudi infrastrukturnih. 
Turška podjetja so v Evropi prevzela 
izgradnjo veliko cest, mostov, že-
lezniške infrastrukture in ponosen 
sem, da so naša podjetja dobila za 
gradnjo tako pomemben in obsežen 
gradbeni projekt, kot je Drugi tir.
Izkop predora je bil načrtovan v 370 
dneh, delo pa je bilo opravljeno v 266 
dneh, kar je najboljši dokaz usklaje-
nega delovanja naših podjetij – tako 
turških kot slovenskih.« 

ADIL KARAISMAILOĞLU,
TURŠKI MINISTER ZA PROMET  
IN INFRASTRUKTURO

"
Ob zadnjem srečanju, 
ob pričetku kopanja 
prvih predorov, smo 

poudarili, da nas čaka zahtevna 
in naporna pot, saj je izgradnja 
drugega tira projekt, ki s se-
boj prinaša ogromno izzivov. 
Hkrati smo se zavedali, da za 
gradnjo najzahtevnejšega in 
največjega infrastrukturnega 
projekta pri nas samo vnema 
in zagon ne bosta dovolj. So-
delovanje vseh udeležencev 
pri gradnji, strokovni kader 
in ekipno delo pa so razlogi, 
da lahko danes ob preboju 
prvega predora in izkopanih 
več kot petih kilometrih po-
nosno pokažemo naš skupni 
napredek.« 

KRISTJAN MUGERLI,
DIREKTOR PODJETJA  
KOLEKTOR CPG"

Prevozniki tovora bodo imeli 
nižje stroške, na cestah bo 
manj tovornjakov in zato 

manj zastojev, projekt pa bo imel po-
zitivne učinke tudi za Avstrijo, Češko, 
Slovaško, Madžarsko, Poljsko, Nem-
čijo in druge zaledne države. Gradnja 
drugega tira je zahteven projekt, ki 
poteka po težavnem terenu, speljan je 
skozi sedem predorov in prek treh vi-
aduktov, zato terja izkušeno in učin-
kovito gradbeno operativo ter hkrati 
usklajeno sodelovanje vseh deležni-
kov pri tem projektu. Moja želja je, 
da pri gradnji ne bi bilo zapletov in 
še posebej ne delovnih nesreč.«

MAG. BOJAN KUMER,
MINISTER ZA INFRASTRUKTURO

Preboj predora Mlinarji
Zares slavnostno je bilo ob preboju prvega predora Mlinarji (T7) na trasi drugega tira Divača–Koper. 
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Pripravljeni smo in sposobni 
premagati vse ovire

Kristjan Mugerli je direktor Kolektorja 
CPG, ki v sodelovanju s turškima pod-
jetjema Yapı Merkezi in Özaltin gradi 
drugi tir že več kot leto dni. Za grad-
njo prvega odseka od Divače do Črnega 
Kala so oddali ugodnejšo ponudbo od 
avstrijskega Strabaga s partnerji. Za 
drugi odsek od Črnega Kala do Kopra 
pa so bili edini, ki so oddali finančno 
ponudbo. Pogovarjali smo se o gradnji 
drugega tira, sodelovanju s turškima 

partnerjema, digitalizaciji, podražitvah, 
težavah s kadri, prisotnosti na hrvaškem 
trgu in tudi o prihodnosti gradbeništva.

Drugi tir je velik in zahteven evropski 
projekt, velik izziv tudi za vas.

Projekt izgradnje nove železniške 
proge Divača–Koper je za nas projekt 
z veliko začetnico. Zavedali smo se, da 
naloga ne bo preprosta. Veliko razmi-
sleka smo namenili izbiri ustreznega 
vodstvenega kadra, logističnim aktivno-
stim in nakupu dodatnih tehničnih ka-
pacitet. Danes, dobro leto dni po začetku 
gradnje, je napredek opazen. To nam je 

uspelo s pomočjo dobre organizacije in 
vodstvenih sposobnosti našega kadra. 
Izzivov bo še veliko, vendar ocenjujem, 
da smo pripravljeni in sposobni prema-
gati vse ovire. 

Sedem predorov in trije viadukti na 
27,1-kilometrski progi. Na predoru 
Mlinarji (T7) je že narejen preboj, kako 
napredujejo dela na drugih predorih in 
preostalih dveh viaduktih?

Trenutno se na predoru Lokev (T1) s 
koprske strani dokončuje predvkop pre-
dora in hkrati ureja gradbišče za priče-
tek izkopnih del, na divaški strani pa je 

KRISTJAN MUGERLI,
DIREKTOR PODJETJA KOLEKTOR CPG

izkopanih že prek 1000 metrov glavne in 
več kot 1000 metrov servisne cevi. Na pre-
doru Beka (T2) z divaške strani potekajo 
priprave na izdelavo predvkopa predora, 
na koprski strani pa je izkopanih že 400 
metrov glavne in 170 metrov servisne 
cevi. Na predoru Škofije (T8), kjer pre-
dorska dela potekajo z obeh strani, pa je 
izkopanih že prek 1900 metrov glavne in 
1700 metrov servisne cevi. Hkrati dela 
pospešeno napredujejo na obeh viaduktih, 
Gabrovica in Vinjan, od izdelave narivne 
postaje, izkopa vodnjakov, izvedbe teme-
ljev, postavitve opaža do izdelave stebrov 
viadukta. 

Kaj je po vašem mnenju največji izziv 
oz. najtrši oreh na drugem tiru?

Drugi tir je projekt, ki hkrati navdušuje 
in izziva. Kot vodilni partner v konzorciju 
je naša naloga uskladiti in koordinirati vsa 
aktivna delovišča, povezovati delovanje 
partnerjev, podizvajalcev s projektanti, 
nadzorniki in naročnikom ter poskrbeti, 
da bodo dela opravljena v skladu z naj-
višjimi standardi. Vsekakor je to eden 
izmed večjih, mogoče celo največji izziv 
celotnega projekta. 

Celoten projekt Drugi tir se je projek-
tiral v okolju BIM, velja, da je digitalno 
drugi tir že zgrajen. Digitalizacija je torej 
vstopila tudi v gradbeništvo in tak način 
dela bo v prihodnje nekaj povsem obi-
čajnega. Kako in koliko vam pomaga pri 
vodenju in izvedbi projekta? 

Skupina Kolektor Construction se je z 
digitalizacijo procesa gradnje že spoznala 
in jo poleg projekta Drugi tir že uporablja 
na nekaterih ostalih projektih po Sloveniji.  
Prednosti uporabe digitalnih orodij so 

glavnih ciljev v tem trenutku je zadržati 
prisotnost na hrvaškem trgu, ki smo si 
jo skozi leta pridobili. 

Kakšne so po vaši oceni razlike med 
projekti doma in v tujini?

Gradbeništvo je specifična panoga. Na 
tujih trgih se je treba prilagoditi njihovi 
zakonodaji, spoznati navade, razumeti 
razmere in pogoje delovanja. Konkuren-
ca je tako v tujini kot pri nas, vendar so 
izkušnje in strokovnost lastnosti, ki jih 
tuji naročniki bolj cenijo.

S projektom Drugi tir pridobivate po-
membne reference za sodelovanje na 
tujih trgih. 

Vsekakor bo pomembna in koristna 
referenca, že zaradi obsega in komple-
ksnosti projekta, ki bo pripomogla pri 
pridobivanju novih projektov na evrop-
skem trgu. Vendar nam poleg reference 
veliko pomenijo tudi pridobljene izkušnje, 
znanje in kader, ki bo po dokončanju spo-
soben obvladovati tudi najzahtevnejše 
projekte. 

Başar Arioğlu, predsednik upravnega 
odbora Yapı Merkezi, je v svojem govoru 
ob preboju predora Mlinarji dejal, da na 
Slovenijo ne gledajo kot na državo, kjer 
bodo realizirali enkraten projekt (Drugi 
tir, op. ur.), ampak imajo dolgoročne 
načrte. Slovenija naj bi postala njihovo 
glavno središče delovanja po vsej Evro-
pi in tudi v Afriki. Kako gledate na to 
možnost, da je današnji partner jutri 
potencialni konkurent?

Nove konkurence nas ni strah, vendar 
pričakujemo enake pogoje za pridobitev 
projekta in enake zahteve za izvedbo, kot 
to že velja za slovenska gradbena podjetja, 
seveda z upoštevanjem celotne slovenske 
zakonodaje, gospodarskih načel in soci-
alne politike. 

Gradbeništvo je v času epidemije dobilo 
zagon, a zatem so sledile podražitve ma-
terialov in surovin na trgu. Svoje je dodala 
tudi vojna v Ukrajini. Ko so se podpisovale 
pogodbe, takšnih cen, kot so danes, nihče 
ni pričakoval. Kako po vašem mnenju re-
šiti to težavo? Z dogovorom, kot predlaga 
Zbornica gradbeništva?

Pogovori o priznavanju višjih cen zaradi 
podražitev potekajo in z nekaterimi inve-
stitorji smo že sklenili dogovore. Ampak 
v Sloveniji nimamo enotne prakse, ki bi 
nam gradbincem narekovala, kako naj pri 
investitorjih določimo podražitve: ali naj 
uporabimo indeksacijo, ki jo pripravi Go-
spodarska zbornica Slovenije, ali pa prip-
ravimo dejansko kalkulacijo spremembe 
cen. Indeksacija je hitrejša in transpa-
rentnejša, vendar se podražitve odražajo 
z zamikom. Dejanska kalkulacija pa od 
nas zahteva dodatne denarne in kadrovske 
vložke. Trenutno v določenih primerih 
uporabimo eno, v drugih primerih drugo 
metodo, skladno z dogovorom z naročni-
kom. Dodatno težavo nam predstavljajo 
izrazita nihanja cen. Kljub temu pa ne-
kateri naročniki ne želijo sprejeti dejstva, 
da podražitve so, nekateri jih razumejo, 
vendar nimajo sredstev. Skratka, brez do-

govorov glede nihanja cen (sedanje enor-
mno povečanje cen gradbenega materiala) 
gradbinci na dolgi rok ne bomo zdržali. 

Gradbeništvo ima težave s kadri, za 
Drugi tir ste celo najeli brazilskega in 
grškega inženirja, fluktuacija je pre-
cejšnja. Kako ste se v Kolektorju CPG 
soočili s tem izzivom?

Dejstvo je, da težav s kadrom nimamo 
samo mi, temveč celotna gradbena panoga 
in tudi ostalo gospodarstvo. Iskanje pri-
mernega kadra pa že dolgo ni več osre-
dotočeno samo na Slovenijo. Tudi sami si 
želimo več domačega kadra, ki pa ga na 
žalost ni. Bodočim študentom omogočamo 
štipendije, vlagamo v prekvalifikacije in 
izobražujemo lastni kader, vendar na tak 
način celotnega pomankanja ne bo možno 
odpraviti. 

Pogrešate torej večji interes mladih za 
gradbeništvo?

Da. Verjamem, da je projekt Drugi tir 
edinstvena priložnost, kjer lahko bodo-
čim gradbincem pokažemo, da je tudi 
gradbena panoga zanimiva, razburljiva 
in ustvarjalna. Rezultat dela pa je trajen 
in viden, kar ima svojo dodano vrednost. 

Zelo pogosto je slišati, da se mora slo-
vensko gospodarstvo prilagajati tren-
dom in pa tudi spremembam na trgu. 
Kaj konkretno to pomeni na področju 
gradbeništva v prihodnje?

V skupini Kolektor Construction stre-
mimo k razvoju materialov in nadgradnji 
tehnologij uporabe, podpiramo uvedbo 
digitaliziranega okolja za pospešitev pre-
toka informacij med vsemi udeleženci 
gradnje, optimiziramo proces gradnje. 
Na naših proizvodnih in upravnih stavbah 
nameščamo sončne kolektorje za prido-
bivanje električne energije, hkrati smo 
sodelovali pri izvedbi vozišča iz valja-
nega betona za izredno visoke prometne 
obremenitve, katerega gradnja je hitra, 
stroškovno učinkovita, kakovostna in 
trajnostna. Verjamem, da imajo inovacije 
vpliv na vrednost posameznega podjetja 
in so ključni dejavnik za uspešnost. 

Kolektor CPG vodi konzorcij, v katerem 
sodeluje več inženirjev in podizvajal-
cev projekta Drugi tir. Kako leto dni po 
začetku projekta ocenjujete uspešnost 
in učinkovitost opravljenih del in tudi 
sodelovanja med vsemi vpletenimi?

Začelo se je nervozno, predvsem zaradi 
obsega projekta, vendar smo, ob pomoči 
sposobnega in strokovnega kadra, dela 
ustrezno organizirali in začeli gradnjo. 
Danes lahko ocenim, da dela intenzivno 
in kakovostno napredujejo. Sodelovanje 
med vsemi udeleženci gradnje pa poteka 
na visokem nivoju. 

Na kaj ste pri celotnem projektu najbolj 
ponosni?

Na naše zaposlene in sodelavce pri 
gradnji, ki vestno in zanesljivo op-
ravljajo svoje delo. Zavedam se, da je bil 
začetek zahteven in poln izzivov, a pot 
do cilja je še dolga. Verjamem, da nam  
bo uspelo. ■

Drugi tir je projekt, ki 
hkrati navdušuje in izziva.

velike, saj gre za ogromne časovne pri-
hranke, nadzor nad predvidenimi in izve-
denimi deli, sledljivost komunikacije med 
vsemi udeleženci gradnje, enotno bazo 
dokumentov in transparentnost projekta. 
Naj omenim, da se nekateri udeleženci 
pri gradnji s tovrstnim načinom gradnje, 
digitalizacijo procesa gradnje, srečujejo 
prvič, kar od nas zahteva dodatne napore.

V Sloveniji Kolektor CPG veliko gradi. 
Kaj pa v drugih državah?

Trenutno je skupina Kolektor Constru-
ction, katere sestavni del je poleg pod-
jetja Kolektor CPG tudi Kolektor Koling, 
prisotna le na hrvaškem trgu, in sicer pri 
projektu izgradnje državne ceste Škuri-
nje–Luka Reka, ki je ocenjen na prek 75 
milijonov evrov, na projektu rekonstruk-
cije bazena Reka v Luki Reka, vrednem 35 
milijonov evrov, dela pa so se že pričela na 
projektu izvedbe aglomeracije mest Cres, 
Martinščica, Mali Lošinj in Veli Lošinj v 
vrednosti 26 milijonov evrov, pričeli smo 
z izgradnjo prve faze avtocestnega odseka 
obvoznice Novi Vinodolski v vrednosti 
77 milijonov evrov. Eden izmed naših 

NATAŠA PELKO,
DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ

?
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Viadukti na drugem tiru  
Glinščica, Gabrovica in Vinjan so trije viadukti na drugem tiru. Viadukt Glinščica je že zgrajen, 
gradnja preostalih dveh, Gabrovice in Vinjana, pa je v polnem zamahu.   

Viadukt Glinščica
Viadukt Glinščica, ki premošča dolino 

reke Glinščice in tudi povezuje predora 
Lokev (T1) in Beka (T2), je gradbeno v 
celoti zgrajen. 

Uspešno je bila opravljena obremenilna 
preizkušnja, s katero se je preveril 
odziv zgrajene konstrukcije viadukta 
na koristno – prometno obtežbo. 
Konstrukcija viadukta se je obremenila s 
prometno obtežbo šestih polno naloženih 
triosnih tovornjakov s skupno okvirno 
maso 150 ton. Preveril se je tudi odziv 
konstrukcije na dinamično obtežbo ob 
prevozu tovornjaka. Odziv konstrukcije 
je bil povsem v skladu s pričakovanji in 
izračuni. Z izgradnjo viadukta Glinščica 
je izpolnjen eden izmed ključnih pogojev 
za pričetek izkopnih del na predorih 
Lokev in Beka v dolini Glinščice.

MAG. ROMAN MUR
 

Viadukt Gabrovica
Gradnja viadukta Gabrovica, ki na 

zelo zanimiv način – pod avtocestnim 
viaduktom Črni Kal – premošča Osapsko 
dolino, je v polnem razmahu. Dinamika 
del je prilagojena predvideni tehnologiji 
gradnje voziščne konstrukcije s postopnim 
narivanjem.

Za temeljenje viadukta je predvideno 
tako plitvo temeljenje (opornik 1) kot 
globoko temeljenje na vodnjakih (vmesne 
podpore) in uvrtanih armiranobetonskih 
pilotih (opornik 8). 

Temeljenje vmesnih podpor se izvaja z 
globokim temeljenjem na vkopanih votlih 
vodnjakih krožnega prereza premera 8 in 
9 metrov ter globine od 9 do 14 metrov. 
Voziščna konstrukcija bo zgrajena po 
tehnologiji postopnega narivanja s 
pomožno jekleno konstrukcijo – kljunom 
za narivanje. Predvidena dolžina kljuna je 
40 metrov. 

Trenutno potekajo dela na vseh osmih 
podporah viadukta. Praktično v celoti sta že 
izdelana krajni opornik v osi 8 in podporni 
steber v osi 7, ki je višine 20 metrov in je 
globoko temeljen na vkopanem vodnjaku 
premera 8 metrov in globine 9 metrov. 
Pri podporah v oseh 6 in 5 sta v celoti 
izdelana vodnjaka, v teku je betoniranje 
posameznih segmentov samih stebrov. 
Pri ostalih podporah pa je v teku izdelava 
temeljev – vodnjakov.

Izdelava temeljev poteka ob stalnem 
sodelovanju in nadzoru geomehanika. 

Glede na dimenzije vodnjakov, predvsem 
njihovo globino, je še dodatno posebna 
pozornost posvečena zagotavljanju vseh 
potrebnih ukrepov za zagotovitev varnosti 
in zdravja pri delu. Vsi delovni postopki 
in ukrepi so natančno opredeljeni v t. i. 
Varnostno izvedbenem planu – VIP in so 
sprotno spremljani s strani varnostnih 
delavcev na strani izvajalca in inženirja.

Viadukt Vinjan
V območju viadukta Vinjan je bilo z 

geološko-geomehanskimi raziskavami v 
sklopu izdelave projektne dokumentacije 
za pridobitev gradbenega dovoljenja – 
PGD (leta 2010) ugotovljeno potencialno 
nestabilno območje – fosilni plaz, v 
območju podpor viadukta (podpore v oseh 
4 do 7). Potencialno nestabilno območje so 
potrdile dodatne preiskave in meritve (v 
letih 2013–2021). 

Viadukt se gradi po načelu »projektiraj 
in izvedi«, tako da je izdelava projekta 
za izvedbo (PZI) obveznost izvajalca, 
ki je podal predlog spremembe. Gre za 
prilagoditev izvedbe voziščne konstrukcije 
viadukta iz prvotno predvidene zasnove in 
izvedbe s tehnologijo postopnega narivanja 
na izvedbo po tehnologiji prostokonzolne 
gradnje. S to spremembo se je v prvi vrsti 
zagotovila dolgoročna stabilnost viadukta, 
ki pa ima tudi številne druge prednosti. Po 
novem zasnovana semi-integralna okvirna 
konstrukcija viadukta zagotavlja bistveno 
večjo varnost in predvsem njegovo trajnost. 

Tako je zmanjšano število vmesnih podpor 
z 12 na 6, vključno z zmanjšanjem števila 
vmesnih podpor z ležišči na eno samo, in 
sicer na najnižji podpori 2. Ker viadukt 
poteka preko območja fosilnega plazu, 
se bo z zmanjšanjem števila globokih 
vodnjakov v območju plazu bistveno 
znižalo tveganje gradnje do 35 metrov 
globokih vodnjakov. Prav tako se bodo 
znižali stroški vzdrževanja objekta v 
predvideni življenjski dobi 100 let. Znaten 
bo prihranek predvsem pri stroških 
zamenjave ležišč, ki jih je v predvideni 
življenjski dobi treba predvidoma menjati 
vsaj trikrat. S povečanjem razponov s 50 na 
100 metrov se tudi bistveno znižajo vplivi 
in posegi v prostor. Ob tem nova zasnova 
sledi sodobnim trendom in priporočilom 
pri projektiranju in gradnji velikih 
železniških premostitvenih objektov na 
zelo prometnih in težko obremenjenih 
železniških progah v Evropi.

Voziščna konstrukcija bo zgrajena 
po tehnologiji prostokonzolne gradnje. 
Na gradbišču viadukta Vinjan potekajo 
pripravljalna dela in izdelava temeljev – 
vodnjakov v osrednjih oseh 3 do 7. 

V okviru priprave tehnologije gradnje 
viadukta je glede na sočasnost izvedbe  
del – na odseku odprte proge pred 
viaduktom, gradnje predora Škofije (T8) 
in ob dejstvu, da vsi gradbiščni transporti 
potekajo po območju gradbišča viadukta –, 
posebna pozornost posvečena uskladitvi 
poteka del. ■

Render viadukta VinjanRender viaduktov Črni Kal, Gabrovica I in II Viadukt Glinščica
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Mostovi nosijo v sebi simbole 
moči in nenehno človekovo željo 
po premagovanju ovir
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Marjan Pipenbaher je zasnoval veliko 
število izjemnih mostov in viaduktov, 
kot avtor ali soavtor je podpisan pod 
nekatere najbolj znane, kot so viadukt 
Črni Kal, viadukt Peračica na avtocesti  
Ljubljana–Jesenice, dva mostova s po-
ševnimi zategami preko reke Evfrat v 

Turčiji, most Millennium s poševnimi 
zategami v Podgorici, največji žele-
zniški viadukt na novi hitri železniški 
progi Tel Aviv–Jeruzalem v Izraelu, 
nazadnje most na polotok Pelješac. Za 
svoje delo je prejel številne stanovske 
nagrade in priznanja, tako doma kot 
v tujini. Konec meseca avgusta mu je 
predsednik Republike Slovenije za iz-
jemne dosežke v projektiranju in iz-
gradnji velikih mostov v Sloveniji in 
tujini vročil visoko državno odlikovanje 
Srebrni red za zasluge.

Kakšni so mostovi in viadukti, ki jih 
oblikovno zasnujete in projektirate, da 
ste z njimi uspešni, zmagate na nate-
čajih ali prepričate investitorje?

Menim, da je značilnost mojih mostov, 
da so vedno zasnovani v konstrukcij-
skem in arhitekturnem smislu iskreno, 
v skladu z okoljevarstvenimi zahteva-
mi, morfologijo terena in oviro, ki jo je 
treba premostiti. Z drugimi besedami, 
pri snovanju premostitvenih objektov 
je treba vedno pristopati z globokim 
razmislekom in zasnovati konstrukcijo, 
ki predstavlja v vseh ozirih racionalno, 
logično in v oblikovnem smislu skladno 
rešitev.

Pri mostovih je bolj kot pri drugih 
infrastrukturnih objektih treba upošte-
vati krajinske značilnosti lokacij. Gre za 
gradbeni poseg v prostor, ki spremeni 
naše dojemanje prostora, ta postane na 
novo prepoznan. Od česa je odvisno, 
ali je most nova, dodana kakovost v 
prostoru in ne njegova degradacija?

Kot sem že dejal v enem izmed svojih 
intervjujev, je pomembno, da smo realni 
in da se ne slepimo, da bomo ohranili v 
prostoru nespremenjeno stanje po na-
črtovanem posegu. Zavedati se moramo, 
da vsak poseg v krajino vedno povzroči 
ne samo njeno fizično spremembo, am-
pak tudi mentalno spremembo dojema-
nja prostora. Tu pa se pojavi ključno 
vprašanje, ali znamo pripraviti novo 
rešitev, tako da jo ljudje dojamemo in 
začutimo kot novo kakovost in ne kot 
popolno degradacijo obstoječega pros-
tora. Prav zato je pomembno, da zna 
projektant mostu ali velikega viadukta 
začutiti prostor ter pripraviti logično 
in nevsiljivo konstrukcijsko zasnovo 
objekta. Pomembno je, da se zna kljub 
večnim človekovim željam »po nečem 
več in včasih ekstravagantnosti« tudi 
sam omejiti ter ostati iskren pri zasnovi 
objekta. 

Proga drugega tira sicer v 75 odstotkih 
poteka v predorih. Na njej so tudi trije 
viadukti, ki ste jih zasnovali. Viadukt 
Glinščica je že zgrajen, preostala dva, 
Gabrovica pod avtocestnim viaduktom 
Črni Kal in Vinjan, pa sta se že začela 
graditi. Gre za zahtevne konstrukcije, 
vsako ste zasnovali popolnoma drugače.

To so tri popolnoma različne konstruk-
cije z različnimi tehnologijami gradnje. 
Vsak izmed viaduktov predstavlja v kon-

strukcijskem in arhitekturnem smis-
lu logičen odgovor na lokacijo objekta, 
morfologijo terena, pogoje temeljenja in 
naravovarstvene zahteve. 

Viadukt Glinščica je zaprt z vseh stra-
ni, je armiranobetonska konstrukcija v 
obliki škatle. Povezal bo prvi in dru-
gi predor drugega tira v neprekinjen 
13-kilometrski predorski objekt. Precej 
inovativna rešitev.

Viadukt Glinščica, ki je dolžine preko 
200 metrov, prečka dolino potoka Glin-
ščice, ki je z naravovarstvenega vidika zelo 
zaščitena. S škatlasto zasnovo voziščne 
konstrukcije sta bila rešena dva ključna 
problema, in sicer: izvesti je bilo možno 
samo eno postajo in enoto za prezrače-
vanje dveh dolgih predorov Lokev (T1) 
in Beka (T2), hkrati pa predstavlja zapr-
ta škatla, ki preprečuje širjenje hrupa v 
prostor ter emisije izpustov, optimalno 
rešitev z vidika varovanja okolja. 

Ste soavtor najdaljšega avtocestnega 
viadukta Črni Kal in avtor železniškega 
viadukta Gabrovica, ki bo zgrajen pod 
njim in ki bo viadukt Črni Kal križal 
med četrtim in petim stebrom. Zakaj 
ste se odločili, da konstrukcija viadukta 
posnema črko U?

Pri viaduktih Gabrovica I in II (na-
črtovano v sklopu tretjega tira) je pro-
blematika zelo kompleksna. Črnokalski 
viadukt je zares unikatna struktura v 
prostoru v evropskem in tudi svetovnem 
merilu. Toda, kako tako elegantnemu in 
z okoliško krajino skladnemu viaduk-
tu dodati križanje še z dvema železni-
škima viaduktoma? Po zares tehtnem 
premisleku se mi je porodila ideja, da 
se poskuša železniški viadukt, ki mora 
imeti vgrajeno visoko protihrupno ograjo, 
zaščito pred vetrom in dodatno zaščito 

pred trkom vlaka v steber viadukta Črni 
Kal, kolikor je le mogoče minimalizirati 
v prostoru. Seveda morajo viadukti na 
koncu tvoriti oblikovno zaključeno ce-
loto. V tej konstrukcijsko-arhitekturni  
zgodbi pa je treba jasno povedati in 
predvsem v oblikovnem smislu poudariti 
značaj viaduktov. Voziščni konstrukciji 
železniških viaduktov sta zasnovani kot 
betonski koriti, ki v oblikovnem smis-
lu asociirata na hitra potniška vlaka, ki 
švigneta izpod črnokalskega viadukta 
čez Osapsko dolino. Prednost opisane 
zasnove voziščnih konstrukcij je tudi v 
tem, da so preprečeni močni bočni su-
nki vetra, ki lahko ogrozijo stabilnost 
potniških vlakov, saj je iz meritev hi-
trosti vetra v fazi gradnje avtocestnega 
črnokalskega viadukta razvidno, da lahko 
dosegajo sunki burje hitrosti tudi več kot  

140 km/h. S koritasto zasnovo je tudi 
rešen problem hrupa, ki ga povzročajo 
težko obremenjene tovorne kompozicije.

Odmik viadukta Gabrovica od stebrov 
viadukta Črni Kal je sorazmerno maj-
hen. Sta viadukta dovolj odmaknjena, 
da gradnja ne bo vplivala na obstoječi 
avtocestni viadukt? 

Viadukta sta dovolj odmaknjena od čr-
nokalskega viadukta, tako da z gradnjo 
železniških viaduktov ne vplivamo na 
stabilnost obstoječega cestnega viadukta.

Viadukt Vinjan je s 650 metri najdaljši 
viadukt na trasi drugega tira. Z dodatni-
mi geološko-geomehanskimi raziska-
vami in meritvami je bilo ugotovljeno, 
da poteka preko območja z globokim 
fosilnim plazom. Ta sicer trenutno mi-
ruje, a je velika verjetnost, da bi se lahko 
sprožil v primeru potresa, kar predsta-
vlja tveganje za dolgoročno stabilnost in 
trajnost viadukta. Predlagali ste spre-
membo tehnologije gradnje viadukta, 
tudi zasnova viadukta je spremenjena.

Ko se je pred skoraj več kot desetimi 
leti projektiral viadukt, je bilo izdelano 
Geološko-geotehnično poročilo, v ka-
terem je bila samo omenjena možnost 
prisotnosti fosilnega plazu oziroma zelo 
močno porušene tektonske cone na se-
vernem pobočju vinjanskega potoka, ki 
pa ni kazala znakov nestabilnosti. Kljub 
temu pa so se geologi in geomehaniki 
po predaji PGD projektov viaduktov in 
predorov odločili, da se vzpostavi sistem 
dolgotrajnega monitoringa stabilnosti 
pobočij. V obdobju zadnjih 10 let, ko se 
je izvajal geotehnični monitoring, so bili 
tudi registrirani manjši pomiki prepoka-
nih in pregnetenih slojev iznad osnovne 
kompaktne hribine, tako da geologi in 
geotehniki niso mogli eksplicitno po-
trditi, da je potencialni plaz v območju 
centralnega dela viadukta stabilen in da 
ne more dolgoročno ogroziti stabilnosti 
podpor viadukta. Po navedbah speciali-
stov geologov se večji premiki lahko od-
vijajo s frekvenco, ki jo z monitoringom 
niso mogli ujeti, pomiki pa so lahko tudi 
vezani na izjemne dogodke, ki se lahko 
zgodijo v življenjski dobi viadukta. Tu gre 
za problem daljših obdobij z zelo močni-
mi padavinami, predvsem pa potres, ki 
lahko povzroči, da se bo sloj prepokanih 
in pregnetenih slojev premaknil bolj kot 
kompaktna podlaga. Končni zaključek 
geologov po desetletnem opazovanju je 
bil, da je treba viadukt temeljiti globo-
ko v kompaktno podlago in upoštevati 
možne premike v telesu fosilnega pla-
zu. Zasnova viadukta Vinjan je ustrezno 
spremenjena, v območju fosilnega plazu 
je sedaj namesto treh podpor z globo-
kim temeljenjem samo ena podpora, 
ki je temeljena na 36 metrov globokem 
vodnjaku, katerega obroči ščitijo steber in 
omogočajo diferenčne pomike segmentov 
vodnjaka v primeru pomikov prepokanih 
in pregnetenih slojev iznad kompaktne 
hribine. Skupno število vmesnih podpor 
z globokim temeljenjem se je zreduciralo 
z 12 na 6, razponi v centralnem delu vi-
adukta pa so se povečali s 50 na 100 m.  

Hkrati je bila to tudi priložnost, da se 
zasnuje izredno sodobna semi-integral-
na konstrukcija z minimalnim številom 
dragih ležišč, ki jih je treba vzdrževati in 
menjati najmanj trikrat v predvidenem 
življenjskem obdobju viadukta. S spre-
menjeno zasnovo, ki obsega zmanjšanje 
števila vmesnih podpor na polovico, in z 
reduciranjem števila ležišč na minimum 
(ležišča so zdaj namesto na 12-ih samo 
na enem stebru) bo dosežen prihranek pri 
stroških vzdrževanja v fazi obratovanja 
objekta v višini nekaj milijonov evrov.

Glede varnosti ne sme biti nobenega 
dvoma. Pa vendar – ali so viadukti varni, 
npr. v primeru pogoste in močne burje ali 
v primeru nesreče, kot je iztirjenje vlaka? 

Vsi viadukti so sprojektirani tako, da je 
dolgoročno zagotovljena varnost in stabil-
nost. Vsaka prekinitev prometa in izvedba 
zapor železniškega prometa bi pomenila 
veliko težavo za Luko Koper, še posebej 
ob upoštevanju, da bo število vlakovnih 
kompozicij samo še strmo naraščalo.

Za mostove in viadukte, ki ste jih 
zasnovali, so značilni večji razponi vo-
ziščnih konstrukcij. Takšen je zdaj že 
kultni pelješki most, tako je zasnovan 
tudi viadukt Vinjan. 

Viadukt Vinjan je v konstrukcijskem in 
oblikovnem smislu popolnoma drugačen, 
kot je most Pelješac. Tu ni potrebe po 
ekstremnih razponih. Gradil se bo s teh-
nologijo proste konzolne gradnje, stebri 
so višine do 55 metrov, razponi voziščne 
konstrukcije pa so med 60 in 100 metri. 
Okna viadukta, razmerje razponov in 
višin stebrov se približujejo razmerju 
zlatega reza (sectio aurea), tako da bo 
viadukt deloval v prostoru zelo umirjeno 
in skladno. To bo klasičen, lep železni-
ški dolinski viadukt s semi-integralno 
zasnovo in minimalnim številom dragih 
ležišč, ki bistveno vplivajo na stroške 
vzdrževanja in prometne zapore. Tako 
zasnovan viadukt, racionalen in trajen, s 
pravilnim ritmom podpor in maksimalno 
reduciranimi stroški vzdrževanja bi takoj 
zgradili tudi racionalni Nemci. 

Mostovi so del vašega življenja. De-
jali ste, da se nanje čustveno navežete, 
enako kot na prijatelje, saj z njimi pre-
živite določeno obdobje življenja, ki ni 
tako kratko.

Mostovom posvečam že 40 let svojega 
strokovnega življenja in tudi večinski 
del prostega časa. Ni dovolj samo de-
lati, ampak se je treba nenehno učiti, 
izobraževati in iskati nove inventivne 
konstrukcijske zasnove, ki zagotavljajo 
konkurenčnost na mednarodnem trgu. 
Mostovi povezujejo ljudi in narode, pos-
tavljeni so vedno tam, kjer so najbolj 
potrebni in krajšajo poti. Predstavljajo 
nenehen izziv tehnološkim možnostim 
in ostajajo nosilci inženirske estetike, 
ki nosi v sebi simbole moči in nenehne 
človekove želje po premagovanju ovir. ■

Vsak poseg v krajino vedno 
povzroči tudi mentalno 
spremembo dojemanja 
prostora.
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Kakšni bodo železniški tiri  
na novi progi   
Na večini dolžine železniške proge drugega tira, na 85 odstotkih, bo vgrajen tir na togi podlagi, 
razen na odprtem delu trase (preostalih 15 odstotkov) od postaje Divača do vstopnega portala 
predora Lokev (T1) in od izstopnega portala predora Škofije (T8) pa do postaje Koper tovorna,  
kjer je predviden tir na gredi. 

Tir na gramozni gredi se v slovenskem 
železniškem omrežju vgrajuje dokaj 
pogosto, s takim sistemom se izvaja-
jo obnove in nadgradnje glavnih prog v 
zadnjih dvajsetih letih. To pomeni sestav 
tira s tirnicami sistema S 49 ali UIC 60 
E1 ter večinoma elastično pritrditvijo in 
betonskimi pragovi dolžine 2,60 metra. 
Le izjemoma se uporabijo leseni pragovi, 
kot bo v primeru izvedbe deviacije obsto-
ječega tira pri Divači, ker se ta navezuje 
na obstoječi tir. Obremenitev se tako s 
tirnice, pritrdilnega materiala in pragov 
ter gramozne grede prenaša na spodnji 
ustroj proge.

Celotna konstrukcija tira na togi pod-
lagi se uporablja na večini trase proge v 
skupni dolžini 23 kilometrov, in sicer v 
predoru Lokev (T1), viaduktu Glinščica, 
predoru Beka (T2), nato viaduktu Gab-
rovica, v preostalih predorih (T3 do T7), 
po zemeljskem telesu proge, v viaduk-
tu Vinjan ter vse do izstopnega portala 
predora T8. 

Z vgradnjo tira na togi podlagi v slo-
venskem železniškem omrežju nimamo 
večjih izkušenj (izjema je veriga predo-
rov med Košano ter Gornjimi Ležečami). 
Pri načrtovanju tira na togi podlagi smo 
se morali zgledovati po tujih izkušnjah, 

posvetovati s tujimi strokovnjaki in 
uporabljati tujo regulativo (predvsem 
nemško in avstrijsko). Tir na togi pod-
lagi zahteva specifične rešitve ne samo 
na odprti trasi (zemeljsko telo proge), 
temveč tudi na premostitvenih objektih 
in v predorih. Tuja regulativa (pravilniki, 
smernice, navodila …) podaja rešitve za 
vse te primere vgradnje. Povzemanje re-
šitev iz teh virov je bilo nujno za uspešno 
načrtovanje tira v dokumentaciji PZI, kjer 
je predviden sistem ÖBB PORR. 

Tir na togi podlagi je sicer dražji od 
tira na gredi, niso pa v času uporabe tira 
potrebne njegove smerne in višinske re-
gulacije – za razliko od tira na gredi, 
treba je zgolj menjavati obrabljene tir-
nice. Manjše je tudi število zapor proge 
za njeno vzdrževanje, prav tako so nižji 
stroški vzdrževanja. Uporaba take vrste 
tira v predorih je definirana tudi v pra-
vilniku za zgornji ustroj (odstopanje od 
tega je treba posebej utemeljiti). Slabost 
takega sistema tira v predoru bi se lahko 
pokazala, če bi se v predoru po postavitvi 
tira pojavile kakršne koli deformacije 
predorske obloge (talnega oboka) zaradi 
kasnejših pritiskov hribin. V tem primeru 
bi bila sanacija takih deformacij tira na 
togi podlagi zahtevna in draga. 

Tir na togi podlagi sistema ÖBB PORR 
je zasnovan na sistemu elastično oslo-
njene armiranobetonske (AB) nosilne 
plošče tira, z uporabo podlitega betona 

pod to ploščo. Pod podlitjem je plošča 
AB za raznos obtežbe (PRO). PRO se v 
predorih nahaja nad betonom talnega 
oboka, na viaduktih in mostovih nad 
zaščito hidroizolacije, na odprti progi 
pa nad podložnim betonom, ki je na vrhu 
utrjenega planuma tampona. 

Obtežba vlaka se prenaša preko tir-
nic na pritrdilne točke, kjer se pojavlja 
največji del deformacij. Te se amortizi-
rajo v elastičnem pritrdilnem materia-
lu. V nadaljevanju se obtežba prenaša 
na prefabricirano nosilno ploščo tira, ki 
ima na svojem spodnjem delu elastični 
(dušilni) element oziroma elastično kon-
taktno površino. Ta nosilna plošča tira 
je glavni nosilni element obravnavane 
konstrukcije tira, ki nosi tir. Izdelana je 
v betonarni kot prefabrikat iz armirane-
ga betona. Ima dve pravokotni odprtini, 
skozi kateri se podliva beton. Spodnji del 
nosilne plošče tira ter njeni zunanji in 
notranji robovi so obloženi z elastičnim 
kontaktnim slojem.

Pričakovana življenjska doba tira na 
togi podlagi je od 50 do 60 let in je daljša 
kot za tir na gredi, ki znaša od 30 do 40 
let. Pri gradnji drugega tira je uporaba 
tira na togi podlagi najprimernejša, saj 
zahteva manj obratovalnih stroškov (in 
zapor) kot tir na gredi s konstantnim in 
intenzivnim vzdrževanjem. ■

PETER PUŠNIK

Tir na togi podlagi v predoru

Predore gradimo z  
Novo avstrijsko metodo  
Skupaj bo 75 odstotkov proge drugega tira potekalo v sedmih predorih. Predori se lahko gradijo na 
dva načina: kontinuirano z mehaniziranim izkopom celotnega prečnega profila (tako imenovana 
metoda TBM) ali s pomočjo konvencionalne sekvenčne oz. ciklične izkopne metode. Najbolj razšir-
jena ciklična metoda je Nova avstrijska metoda (NATM), ki je bila predstavljena leta 1964 in je 
ponudila sodobni pristop gradnje predorov. Na območju Slovenije se široko uporablja.    

Metoda TBM
Gradnja tako z metodo NATM kot metodo 

TBM ima svoje prednosti in slabosti. 
Kontinuirana metoda z uporabo TBM 
se je v Sloveniji uporabila samo dvakrat 
– pri gradnji hidrotehničnih predorov 
v okviru nadgradnje hidroelektrarn 
Plave in Doblar. Kontinuirane metode se 
uporabljajo predvsem pri gradnji daljših 
predorov in tam, kjer so geotehnični 
pogoji pretežno nespremenljivi ali 
podobni. Stroji TBM so konstrukcijsko 
namreč prilagojeni geološkim razmeram. 
Če se pogoji v hribini spremenijo, stroji 
niso več optimalni, v primeru večjih 
odklonov pa izkop predora sploh ni več 
izvedljiv. Ko optimalni pogoji sovpadajo 
na daljšem odseku, so napredki pri gradnji 
z metodo TBM veliki. Za gradnjo predorov 
s to metodo je potreben le en stroj, slabost 
pa je, da je cena mehanizacije visoka, 
sploh ko govorimo o začetnih stroških. 

Metoda NATM
NATM oziroma Nova avstrijska metoda 

se je v Sloveniji uporabljala za gradnjo 
avtocestnih predorov, predvsem v 
zadnjih desetletjih, ko se je pospešeno 
gradil avtocestni križ. Gre za metodo 
mehanskega izkopavanja s predorskim 
bagrom ali vrtanja z razstreljevanjem. 
Izkop poteka v zaključenih tehnoloških 
ciklih – delovnih korakih. NATM je 
izredno robustna metoda, saj se lahko 
z izkopom in podpiranjem prilagajamo 
geološkim pogojem. Zaradi nižjih začetnih 
stroškov v primerjavi s kontinuiranimi 
metodami gradnje ima ta metoda 
pri kratkih predorih vedno občutne 
stroškovne prednosti. To velja tudi za 
drugi tir, kjer sta na trasi le dva predora 
daljša od petih kilometrov, predor Lokev 
(T1) in predor Beka (T2), vsi ostali so 
krajši. Del trase drugega tira poteka tudi 
prek kraškega območja, kjer so lahko 
geološke razmere in sestava tal zelo 
nepredvidljive. 

Zaradi dolžine in obsega potrebnega 
časa za izvedbo predorov v primerjavi 
z drugimi deli projekta je očitno, da so 
časovno izvedbene kritične poti gradnje 
našega projekta v predorih. Predore 

takšnih dolžin pri takšni morfologiji 
terena gradimo praviloma z obeh strani 
predorov. Zaradi večjih posegov v prostor 
in posledično izvedbenih stroškov dodatna 
napadna mesta z vmesnimi jaški niso 
smiselna. Dolžino trajanja kritične poti pa 
obvladujemo z neprekinjenim izkopom in 
podpiranjem predorskih cevi. Pri uporabi 
metode NATM se predorski profil zaradi 
svoje velikosti običajno razdeli na več 
izkopnih faz. Pri predorskih izkopnih 
profilih na trasi drugega tira, ki so veliki 
približno 70 kvadratnih metrov, se celoten 
izkopni profil razdeli na kaloto (zgornji 
del) in stopnico s talnim obokom. Pri 
večjih profilih pa lahko pride še do večjih 
delitev faz. 

NATM običajno velja za počasnejšo 
metodo kot TBM. Hitrost napredovanja 
je odvisna od številnih tehnoloških vplivov 
(izurjenost delovnih ekip, logistične 
podpore dela ipd.), v največji meri pa je 
hitrost napredovanja oz. dnevni napredek 
vseeno odvisen od geotehničnih pogojev, 
ki vplivajo na dolžino izkopnega koraka in 
obseg potrebnega podgrajevanja (debeline 
brizganega betona, obsega armiranja 
betona in števila, nosilnosti in dolžin 
hribinskih sider). V povprečju izkopljemo 
na vsakem predorskem delovišču pet 
metrov predorske cevi na dan, občasno 
tudi do deset. Praviloma napredujemo 
izmenično v kaloti ali v stopnici s talnim 
obokom. ■

MAG. ANDREJ ŠTIMULAK
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Črpanje nepovratnih in 
dolžniških sredstev EU     
Projekt izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper je usklajen z razvojnimi politikami, 
sprejetimi na ravni EU, da se lahko črpajo nepovratna in dolžniška sredstva EU. 

Viri financiranja
Projekt Drugi tir se financira s kombi-

nacijo različnih finančnih instrumentov, 
vključno s kapitalskim vložkom Repu-
blike Slovenije, nepovratnimi sredstvi 
EU in bančnimi posojili. 

Dobro polovico financiranja predsta-
vlja kapital, in sicer 510 milijonov evrov. 
Osnovni kapitalski vložek Slovenije bo 
znašal 400 milijonov evrov, dodatni ka-
pital pa bo Slovenija zagotovila s pobra-
nim pribitkom k cestnini, ki ga bo vsako 
leto vložila v kapital družbe 2TDK (110 
milijonov evrov). 

Podpora EU v skupni vrednosti vsaj 248 
milijonov evrov zajema različna nepo-
vratna sredstva za investicijske projekte 
v prometnem sektorju. 

Ponudniki dolga naj bi prispevali naj-
manj 23 % skupnih potreb financiranja. 
To je Evropska investicijska banka (EIB), 
ki je mednarodna finančna institucija, ki 
bo zagotovila do 250 milijonov evrov, in 
NLB kot komercialna banka, ki bo zago-
tovila 112,5 milijona evrov, preostanek 
dolžniškega financiranja. 

Nazadnje bo določen znesek denar-
ja za investicijo pridobljen iz povečane 
uporabnine za železnice, ki ga bo pobral 
upravljavec železnic v času gradnje in 
plačal družbi 2TDK (4 milijone evrov).

Nepovratna sredstva EU
Pridobljena podpora EU v skupni vred-

nosti 248 milijonov evrov zajema različ-
na nepovratna sredstva za investicijske 

projekte v prometnem sektorju, in sicer 
iz CEF Action 2016 v višini 44,3 milijona 
evrov za pripravljalna dela, CEF Action 
2017 v višini 109 milijonov evrov za so-
financiranje predorov T1–T7 ter 80 mi-
lijonov evrov s strani EU in 14,1 milijona 
evrov kot slovenska udeležba iz sklo-
pa Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike 2014–2020.

Povzetek nepovratnih sredstev EU je 
prikazan v tabeli.

Družba ima možnost pridobivanja 
sredstev v prihajajočih razpisih za ne-
povratna evropska sredstva v okviru In-
strumenta za povezovanje Evrope 2021–
2027. Če bo pridobila dodatna nepovratna 
sredstva, se bo sorazmerno zmanjšalo 
dolžniško financiranje.  

Financiranje dolga 
Financiranje dolga bosta zagotovili dve 

skupini posojilodajalcev, in sicer med-
narodne finančne institucije (EIB) ter 
komercialne banke (NLB).

EIB je že predložila pismi o nameri za 
zagotavljanje sredstev v obliki dolgoroč-
nega dolga do 250 milijonov evrov. Tre-
nutno družba 2TDK nadaljuje aktivnosti 
v povezavi z izpolnjevanjem pogojev za 
podpis posojilne pogodbe z EIB.

Skladno s potrjenim Investicijskim 
programom, ki je v procesu novelacije, 
izkazuje družba potrebo po vsaj 123,1 
milijona evrov kredita EIB, ki bi ga s 
trenutno veljavnim poslovnim načrtom 
družbe začeli črpati v letu 2024.

Ker pa potrjeni Investicijski program 
ne predvideva podražitev, ki so zaradi 
vsega geopolitičnega dogajanja neizo-
gibna, verjetno predvidena rezerva za 

MAG. KRISTIJAN NOVAK
 

pokritje vseh podražitev ne bo zados-
tovala. Zato je družba, predvsem zaradi 
morebitnega povišanja vrednosti celotne 
investicije kot posledica rasti cen mate-
riala in inflacije, pristopila k drugi nove-
laciji investicijskega programa, s katerim 
namerava ustrezno povišati rezerve in 
zagotoviti morebitna dodatna sredstva, 
kar bi bilo možno s pridobitvijo dodatnih 
nepovratnih sredstev EU ali z realizacijo 
kredita EIB do že odobrene višine 250 
milijonov evrov.

Družba je z banko NLB v letu 2020 
sklenila kreditno pogodbo za terminsko 
posojilo v višini 112,5 milijona evrov z 
variabilno obrestno mero. Dospelost po-
sojila je 30. junij 2046 ali 20 let. Po pod-
pisu kreditne pogodbe z NLB se je tudi 
začel postopek pridobivanja ponudb za 
zavarovanje pred tveganjem spremembe 
obrestne mere, ki je bil uspešno zaklju-
čen v letu 2021, s čimer je družba 2TDK 
fiksirala obrestno mero komercialnega 
posojila in se zaščitila pred tveganjem 
spremenljive obrestne mere v obdobju 
do odplačila posojila. 

Zaključek
Naj na koncu poudarim, da je projekt 

Drugi tir Divača–Koper predvsem zaradi 
kombinacije različnih virov financiranja, 
podvržen nadzoru mnogoterih institu-
cij, od komercialnih bank, do Republike 
Slovenije, Evropske komisije in Evropske 
investicijske banke, kar predstavlja po-
seben izziv pri sami operativni izvedbi 
projekta, po drugi strani pa zagotavlja 
transparentnost porabe vloženih sredstev 
in zmanjšanje tveganja za morebitne 
nepravilnosti. ■

ZNESEK EU SOFINANCIRANJA STOPNJA EU SOFINANCIRANJA PREDMET UPRAVIČENIH STROŠKOVINSTRUMENT /
SKLAD

Instrument za 
povezovanje Evrope 
(CEF 2017)

Instrument za 
povezovanje Evrope 
(CEF 2014)

Kohezijski sklad

Instrument za 
povezovanje Evrope 
(CEF 2016)

109 mio EUR 20 %
Gradnja objektov T1–T7,  
projektna organizacija in nadzor

0,5 mio EUR 85 %

Svetovalna pogodba: Pridobitev finančnega 
svetovalca in podpora projektnemu vodenju 
za projekt Drugi tir železniške proge  
Divača–Koper

80 mio EUR – EU
14,1 mio EUR –slovenska udeležba

85 %
Gradnja objektov T8, V1 in V2, 
projektna organizacija in nadzor

44,3 mio EUR 85 %

Pripravljalna dela (geološke in arheološke 
raziskave/izkopavanja, projektna 
dokumentacija, izgradnja dostopnih cest  
in strukturnih objektov za premostitveni 
objekt Glinščica)

248Skupaj

Prednosti in izzivi digitalizacije 
drugega tira   
Z vsakim dnem vse bolj stopamo v digitalno gospodarstvo, ki temeljito spreminja naš način 
življenja in dela. Tudi gradbena industrija v Sloveniji in drugod po svetu, kljub počasnemu 
prilagajanju novim tehnologijam, postopoma digitalizira procese, ki omogočajo učinkovitejšo 
gradnjo in poslovanje. Uvedba informacijskega modeliranja gradenj, modela BIM (Building 
Information Modeling), spreminja način načrtovanja, gradnje in vzdrževanja infrastrukture. 
Najsodobnejši primeri dobrih praks v svetu so pokazali, da njegova uvedba omogoča velike 
prihranke ter številne socialne in okoljske koristi. Tudi gradnja drugega tira je v vseh fazah 
podprta s pristopom BIM, od izdelave 3D modelov BIM v fazi projektiranja (PZI), preko 4D in 5D 
modeliranja za sprotno spremljanje gradnje s 4D/5D modelom BIM, do izdelave 6D modela BIM 
(PID) po zaključku gradnje.

Izzivi implementacije BIM-a pri pro-
jektu Drugi tir so predvsem v njegovi 
kompleksnosti, kjer različne vrste pro-
storskih ureditev (predori, portali, tirne 
naprave, oporne in podporne konstruk-
cije itd.) zahtevajo specifične pristope v 
načrtovanju implementacije BIM-a (BIM 
za visoko gradnjo in nizko gradnjo). Po-
seben izziv je kompleksnost projekta v 
smislu koordinacije projektantskih in iz-
vajalskih podjetij pri izvajanju aktivnosti 
pristopa BIM preko velikega števila pod-
modelov ter uporaba različne programske 
opreme za izdelavo in analizo modelov. 

Ogromna količina podatkov in informa-
cij, ki nastaja med izvajanjem projekta, 
je obvladovana v skupnem podatkov-
nem okolju ali CDE (Common Data En-
vironment), ki je »enotni vir resnice« 
(Single Source Of Truth). Pri projektu Dru-
gi tir se uporablja skupno informacijsko 
okolje na platformi Dalux, ki vsebuje pro-
gramska orodja za pregled modelov BIM, 
deljenje načrtov, dodeljevanje opravil in 
koordinacijo gradnje. 

Znatna količina podatkov, ki so lahko 
ključni za še boljšo oceno stanja projekta 
in za odločanje pri prihodnjih infrastruk-
turnih gradbenih projektih, je še neiz-
koriščena. Povezovanje in nadgradnja 
orodij BIM z novimi tehnologijami, kot 
so umetna inteligenca (AI), računalni-
štvo v oblaku (CC), ontologija, veriženje 
podatkovnih blokov (BC), podatkovna 
analitika (DA), internet stvari (IoT), la-
sersko skeniranje (LS) in strojno učenje 
(ML), ponujata vrsto priložnosti za razvoj 
še učinkovitejših orodij in pristopov pri 
gradnji velikih infrastrukturnih projektov. 

Za uspešno izvedbo procesa BIM in 
digitalizacije gradnje drugega tira je naj-
pomembnejši človeški dejavnik, ki se 
izraža v pripravljenosti vseh udeleženih 
za konstruktivno sodelovanje. Veliko 
napora je vloženega v to, da so organi-
zacije vključenih podjetij in posamezniki 
pripravljeni na prilagajanje radikalnim in 
hitrim spremembam. Pri projektu Drugi 
tir je zagotovljena celovita podpora sode-
lujočim, sledi se individualnim potrebam. 
Priložnost uporabe inovativnih digitalnih 
delovnih metod je pogosto motivacija za 
mlade strokovnjake. 

Mlada generacija ima tehnološka zna-
nja, starejša generacija pa izkušnje in 
življenjske veščine. Pri projektu Drugi 
tir poskušamo oboje izkoristiti v obo-
jestransko korist. Digitalno podkovano, 
od tehnologije odvisno, vendar včasih 
nepotrpežljivo mlado generacijo, ki zah-
teva »več zdaj«, poskušamo usmeriti, 
da bi se zgledovala po Sokratu: »Skriv-
nost spremembe je v tem, da vso svojo 
energijo usmeriš v gradnjo novega in ne 
v boj proti staremu!« 

V nekaterih evropskih državah je ob-
vezna uporaba procesa BIM pri javnih 
projektih že nekaj časa realnost in se 
hitro širi tudi v zasebni sektor. Tudi Slo-
venija je v 39. členu novega Gradbenega 
zakona (GZ-1) uzakonila uporabo procesa 
BIM pri projektiranju javnih projektov in 
s tem stopila v klub tistih držav, ki se 
zavedajo, kako pomembno je zasledovati 
tehnološki napredek in sproti uvajati 
nove tehnologije v vitalne dele gospo-
darstva. Implementacija procesa BIM 
na tako kompleksnem projektu, kot je 
Drugi tir, je vzorčen primer dobre prakse 
v Sloveniji in Evropi. ■

DR. FRANC ŠVEGL  

Vir: Analiza KF Finance, d. o. o.
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Spremljamo vplive gradnje  
na rastlinski in živalski svet  
Drugi tir, nova železniška proga Divača–Koper, poteka pretežno v predorih, v kar 75 odstotkih poti. 
T. i. predorska proga je še toliko bolj sprejemljiva, saj na svoji poti prečka več območij velikega 
naravovarstvenega pomena: območje Krasa z razvejanim podzemnim kraškim svetom, območje 
kraškega roba, posega v Krajinski park Beka s sotesko Glinščice in dolino Griže, dolino škofijskega  
in vinjanskega potoka ter povodje reke Rižane.

S predhodno izdelanimi okoljskimi štu-
dijami in presojami vplivov nove proge na 
okolje je bilo ugotovljeno, da je največje 
vplive na okolje pričakovati prav med 
gradnjo. Predpisani ukrepi za varovanje 
okolja so bili upoštevani že med projekti-
ranjem, pri čemer pa je bilo treba poiskati 
takšne projektne rešitve, da so okolju čim 
prijaznejše. Prav iz tega razloga v dolini 
Glinščice poteka proga drugega tira med 
prvim in drugim predorom po zaprtem 
viaduktu, da med obratovanjem proge ne 
bi prišlo do onesnaženja doline Glinščice.

Glede na predvidevanje, da bo med 
gradnjo vpliv na okolje največji, so tudi 
ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje 
narave in kulturne dediščine v času grad-
nje natančno predpisani. Izvajanje posa-
meznih ukrepov je skladno s predhodno 
predpisanimi monitoringi za posamezne 

Velika uharicavplive in dele narave. Izdelan je bil ce-
lostni načrt monitoringa, ki predvideva 
obveznosti za izvajalca del in naročnika. 
Hkrati pa mora naročnik zagotoviti stalni 
naravovarstveni nadzor v celotnem ob-
dobju gradnje, ki ga izvaja pristojni Zavod 
RS za varstvo narave.

Med gradnjo je obveznost družbe 2TDK 
kot naročnika izvajanje monitoringa za 
vodne organizme in habitatne tipe, ptice, 
netopirje, rake ter ribe in dvoživke. Za 
vsak monitoring je družba sklenila po-
godbe z zunanjim izvajalcem za celoten 
čas izvajanja del.

Dinamika posameznih monitoringov 
je različna in je usklajena s predpisani-
mi dokumenti glede na posamezno vrsto 
monitoringa. Najpogosteje, in sicer vsak 
mesec, se izvajata monitoringa vodnih or-
ganizmov in habitatnih tipov, ki predsta-
vita najširši celovit pregled morebitnih 
vplivov gradnje na okolje. Vsako leto je 
izdelano tudi letno poročilo za preteklo 
leto, ki ugotavlja, kakšne so spremembe 
in vplivi gradnje na posamezno živalsko 

in rastlinsko vrsto. Če pride do dejanskih 
vplivov, izvajalec monitoringa na to opo-
zori naročnika in izvajalca, ki je dolžan 
morebiten negativni vpliv odpraviti z 
ustreznimi omilitvenimi ukrepi.

Izvajalec gradbenih del je bil že v fazi 
sklenitve pogodbe opozorjen na določene 
omejitve pri gradnji, na primer: zaradi 
gnezditvene sezone ptic je gradnja na 
kritičnih območjih prepovedana v obdobju 
med začetkom aprila in koncem junija, 
v obdobju razmnoževanja saproksilnih 
hroščev je sečnja drevja prepovedana od 
aprila do konca avgusta, medtem ko je 
treba posekano lesno maso odstrani-
ti takoj; posegi, ki vplivajo na kakovost 
vode, se morajo izvajati izven obdob-
ja drstenja rib, ki je med 1. aprilom in  
30. junijem, v primeru regulacijskih del v 
potokih pa so ta prepovedana v mesecih 
od septembra do novembra.

V nadaljevanju je opisan povzetek stanja 
posameznih živalskih in rastlinskih vrst 
iz letnih poročil izvajalcev monitoringa 
za leto 2021. 

ALENKA DERVARIČ

Dvoživke
Monitoring se izvaja od leta 2020. Letni  

monitoring dvoživk za leto 2021 je po-
kazal, da so dvoživke prisotne v ali ob 
vodnih telesih, v kalih (lokvah) in pred-
vsem v manjših dolinskih počasi tekočih 
potokih s pritoki, ki so občasni in hu-
dourniškega značaja. Dostopne ceste za 
gradnjo drugega tira potekajo ali prečkajo 
koridorje selitvenih poti dvoživk in pred-
stavljajo pasti oz. bariere. 

Iz celoletnega opazovanja je ugoto-
vljeno, da je treba posebno pozornost 
posvetiti lokaciji kala ob dostopni ces-
ti V2, južno od Beke, in območju ceste 
T8a, ki se nahaja v območju habitata 
rosnice in navadnega močerada. V času 
obdobja razmnoževanja je velika ne-
varnost povozov dvoživk predvsem v 
nočnem času, kar bi lahko potencialno 
negativno vplivalo na številčnost vrste. 
V času monitoringov v letih 2020 in 2021 
ni bilo zaznano večje število povozov  
dvoživk. Če bi se stanje v naslednjih ob-
dobjih poslabšalo, bo za najbolj kritične 
odseke z vidika zagotavljanja ugodnega 
stanja dvoživk izvajalec skupaj z naroč-
nikom v času izvedbe nadaljnjih moni-
toringov določil morebitne omilitvene 
ukrepe na terenu.

Netopirji
Monitoring se izvaja od leta 2019. V 

primerjavi najdb in štetja netopirjev v 
letu 2021 s predhodnimi podatki je bilo 
ugotovljeno, da vse študije navajajo po-
dobno sestavo vrst netopirjev. Razlike pri 
posameznih vrstah so verjetno predvsem 
posledica naključij pri ulovu netopirjev 
(npr. brkati netopir) in ultrazvočni za-
znavnosti redkejših netopirjev (npr. ši-
rokouhi netopir, navadni mračnik, mali 
netopir). 

V letu 2021 je družba 2TDK kot izravnalni 
ukrep zaradi poseka dreves zaradi izvedbe 
dostopnih cest namestila 45 netopirnic 
različnih tipov. 

Ptice
V letu 2021 je bil opravljen drugi tran-

sektni in nočni popis, ki je podlaga za 
v prihodnosti izdelano primerjavo šte-
vila popisanih osebkov in vrst. Šele po 
večkratnih popisih ter na podlagi rezul-
tatov in primerjav bo ugotovljen more-
biten vpliv gradnje trase drugega tira na 
populacije ptic: veliko uharico, velikega 
skovika, podhujko, rjavega srakoperja, 
smrdokavro, kačarja, beloglavega jastre-
ba, velikega strnada, hribskega škrjanca, 
sokola selca, poljskega škrjanca.

Drugi popis je vključeval tudi ponovitev 
in nočni popis, potekal je med glavnimi 
gradbenimi deli od konca aprila do za-
četka junija. 

Za zdaj za nobeno od pregledanih kva-
lifikacijskih vrst niso predvideni dodatni 
ali novi omilitveni ukrepi, saj iz zbranih 
podatkov do tega trenutka ni mogoče 
podati mnenja, ali bo gradnja drugega 
tira negativno vplivala na populacije kva-
lifikacijskih vrst in ali bodo predvideni 
omilitveni ukrepi zadostni.

 
Ribe in raki

V letu 2021 je bilo v času gradbenih del 
izvedeno vzorčenje ter analiza rib in rakov 
v potoku Glinščica in Osapski reki. Zaradi 
lažje primerljivosti podatkov med posa-

meznimi leti je bilo vzorčenje izvedeno 
na lokacijah, ki sovpadajo z vzorčenjem, 
izvedenim leta 2019. 

Na podlagi ugotovljenih dejstev in oko-
liščin je izvajalec monitoringa poudaril 
dosledno izvajanje omilitvenih ukrepov, 
ki pa so že tako ali tako predpisani v vseh 
predhodnih okoljskih dokumentih. Tako 
je treba pri gradbenih posegih na območju 
vodnih in priobalnih zemljišč preprečiti 
posipanje gradbenega materiala v strugo. 
Za to se uporabljajo lovilne mreže. Prav 
tako je treba preprečiti spiranje cementne 
malte v strugo. V času gradnje na vodnih 
in priobalnih območjih se poveča nadzor 
pri izvajanju del, da bo poseg izveden 
tako, da ne bo prišlo do negativnih vpli-
vov na vodne organizme pri posipu mate-
riala, spiranju cementne malte, izcejanju 
goriv in olj, neustreznem zavarovanju 
brežin, itd. Predlagano je, da se na obmo-
čju levega pritoka Glinščice pod kamnito 
zložbo vzpostavi prvotno stanje, tako da 
bosta na pritoku ponovno vzpostavljena 
vsaj dva tolmuna. Pri križanju železni-
ške proge in vodotoka Osapska reka pa 
se dela za potrebo gradnje drugega tira 
načrtujejo tako, da posegi v vodotoka ne 
bodo potrebni.

Habitatni tipi in vodni organizmi
Monitoring habitatnih tipov in vodnih 

organizmov se izvaja mesečno od leta 
2019 skozi celotno leto, na območjih vseh 
gradbišč, predusekov predorov, tudi na 
območju Glinščice in na deponiji Bekovec.

Kot največja težava v času izvajanj 
monitoringov se je izkazala razrast in-
vazivne tujerodne rastline – velikega 
pajesna. Tako je bilo iz rastišča v ok-
tobru odstranjeno in uničeno približno 
20 rastlin velikega pajesna, kar je bil 
predpisan omilitveni ukrep. Nadaljnjega 
razraščanja invazivnih tujerodnih rastlin 
na tej ali drugi lokaciji ni bilo zaslediti. 
Iz zaključkov posameznih monitoringov 
v letu 2021 ni bilo predpisanih drugih 
dodatnih ukrepov. Izvajalec monitorin-
ga na rednih mesečnih pregledih takoj 
opozori naročnika in izvajalca grad-
benih del o morebitnih nepravilnostih  
(npr. nepravilno odlaganje materiala v 
bližini vodotokov, nepravilno odlaganje 
smeti …), kar izvajalec uredi nemudoma 
po opozorilu. ■
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Netopirnica v dolini Glinščice

Stari kal
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Ime in priimek: Marjeta Zevnik
Delo, ki ga opravlja: vodja pravne službe 
Podjetje: 2TDK, Družba za razvoj projekta

Marjeta Zevnik je univerzitetna diplomirana pravnica z državnim pravosodnim izpitom. Družbi 2TDK se je pridružila poleti 
leta 2020, ko je prevzela področje skladnosti poslovanja, v okviru katerega je skrbela za zakonito, pravilno in transparentno 
delovanje družbe. Po reorganizaciji je z letošnjim letom postala vodja pravne službe.

Ima že več kot 30 let delovnih izkušenj v gospodarstvu. Zaposlitev v projektnem podjetju 2TDK pa vidi kot priložnost, da lahko 
prvič v karieri deluje na področju gradbeništva, ob tem pa pridobi še dodatno širino znanja s področja javnih naročil, kjer je zelo 
pomembno, da postopki javnih razpisov in naročil tečejo pravilno, transparentno in v časovnih rokih.

»Kot družba v 100-odstotni lasti države smo odgovorni državi in vsem državljankam in državljanom. Vodenje tako pomem-
bnega projekta, kot je izgradnja drugega tira, pomeni, da je treba dodatne sile usmeriti v to, da so vsi postopki transparenti, 
postopkovno pravilni in zakoniti, tako za naročnika kot za izvajalca,« poudari Marjeta Zevnik.

Navdušuje jo dejstvo, da je prav v tem podjetju, med njegovimi zaposlenimi, skoncentrirano ogromno znanja in modrosti, ki 
sta se nadgrajevala na različnih gradbenih projektih v Sloveniji skozi leta. »Deliti izkušnje in znanje ter poglede s tako izkušenim 
in strokovnim kadrom na področju gradbeništva je zame neprecenljivo,« pove Marjeta Zevnik. Če jo vprašate, kateri so njeni 
dodatni izzivi v poklicni karieri, vam bo povedala, da jih vidi v tem, da gradbeni stroki oziroma inženirjem skupaj s sodelavci 
pravniki nudi ustrezno podporo, na katero se lahko vedno zanesejo. 

»V čast mi je, da lahko pri tako pomembnem projektu, kot je Drugi tir, sodelujem s svojim znanjem in izkušnjami. Veliko mi 
pomeni, da je projekt okoljsko naravnan, kajti z njegovo izgradnjo bomo prispevali k zmanjševanju emisij, obremenjenosti avto-
cest, izboljševanju okolja. Še posebej pa mi je pomembno, da bo drugi tir prinesel dodatne priložnosti in koristi slovenskemu 
gospodarstvu in novim generacijam,« doda Marjeta Zevnik. ■

Ime in priimek: dr. Mitja Prelovšek
Delo, ki ga opravlja: znanstveni sodelavec 
Podjetje: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU

Mitja Prelovšek je univerzitetni diplomirani geograf z doktoratom s področja krasoslovja. Na projektu Drugi tir opravlja kra-
soslovni nadzor (ocena zakraselosti, raziskave jam). Delo je vezano predvsem na predora Lokev in Beka, prvi in drugi predor, ki 
sta večinoma v zakraselih kamninah.

»Drugi tir je zaradi dolžine predorov, bližine kraške podtalnice z znatnim nihanjem vode, velikega števila pričakovanih jam 
in že znanih večjih jam vzdolž trase poseben izziv, bistveno večji kot gradnja slovenskih avtocest,« pove dr. Mitja Prelovšek. 

Sodeloval je že pri umeščanju trase drugega tira v prostor. Sedaj opravlja zlasti redne oglede izkopnih čel, skupaj z geofiziki 
pa interpretirajo zakraselost pred čelom in opravljajo intervencije ob odkritjih jam (raziskava, meritve poteka jam, interpretacija 
vodnih razmer iz jame same). Poudari, da je »delo izredno dinamično, približno tri četrtine intervencij v zvezi z odkritji jam se 
zgodi izven rednega delovnega časa – statistično povsem pričakovano ob upoštevanju običajnega petdnevnega osemurnega 
delavnika. To terja maksimalno prilagodljivost, sodelovanje, neprestano učenje in razumevanje predstavnikov številnih vpletenih 
strok v projekt Drugi tir.«

Ob upoštevanju pričakovanega tri- do štiriletnega poteka izkopnih del na še večjem številu izkopnih mest kot sedaj ve, da 
bo delo izjemno utrujajoče, zlasti psihično. »Ob tem moramo raziskovalci jam ohranjati pozornost pri raziskavah velikokrat 
nepredvidljivih kraških pojavov (podori, voda, nevarni plini). Iskanje ravnovesja na meji zmožnega mi je tudi osebni izziv. Zato 
sem srečen, da imam možnost biti zraven.« ■
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Ime in priimek: Matej Kosi
Delo, ki ga opravlja: geodet
Podjetje: Kolektor CPG

Matej Kosi je diplomirani inženir geodezije, ki delo geodeta opravlja tri leta, zadnje leto pri Kolektorju CPG na projektu Drugi tir.
Kot geodet na Drugem tiru, predvsem na delu proge med Divačo in Črnim Kalom, skrbi za razne zakoličbe, posnetke terena, 

obračun zemeljskih del … »Svoje delo na projektu Drugi tir vidim kot pomemben mejnik, odskočno desko in odlično referenco 
za prihodnost na karierni poti, ki sem jo šele dobro začel graditi,« pove. Že v dijaških letih, ko se je začel spoznavati z delom 
geodeta, je bila njegova želja delati na velikih projektih v stroki. Prizna, da se mu je želja uresničila in da to priložnost doživlja 
kot izziv, ki ga kot geodeta izgrajuje.

Meni, da projekt Drugi tir združuje mnogo različnih strok, ki med seboj sodelujejo, se soočajo in rešujejo najrazličnejše prob-
leme, kar delo naredi toliko bolj zanimivo in prinaša vselej nove izzive. Zato si želi dobrega sodelovanja z vsemi ter kar se da 
nemoteno in tekoče delo do dokončne izgradnje. ■

Ime in priimek: Karmen Košutar
Delo, ki ga opravlja: sekretarka projekta
Podjetje: DRI upravljanje investicij

»Ravno sem zaključila s projektom Nadgradnja železniškega predora Karavanke, pa se je takoj zatem ponudila priložnost 
delati na projektu Drugi tir. Skoraj brez pomisleka sem jo zagrabila, četudi je to pomenilo velik organizacijski zalogaj, saj se je 
bilo treba v zelo kratkem času preseliti na drugi konec Slovenije,« pove Karmen Košutar, ki je v številčni ekipi DRI – nadzornega 
inženirja projekta Drugi tir – sekretarka projekta.

Njene naloge so predvsem vodenje pisarne, usklajevanje z izvajalcem, naročnikom in supernadzorom, priprava in sodelo-
vanje na sestankih, pregled in priprava dokumentacije, izdelava mesečnih poročil, pregled izvajalskih situacij in dokumentacije 
vgrajenih materialov, pregled in obravnava zahtevkov, koordinacija s partnerji in podpornimi službami, koordinacija in vodenje 
ostalih aktivnosti ter nadzor nad izvedbo del.

»Projekt Drugi tir je mega projekt, gradnja sedmih predorov je draga zaradi zapletenosti in tveganj, zahteva preplet obsežne-
ga znanja in veščin, ob tem potrebuje interdisciplinarno prakso in sodelovanje strokovnjakov z različnih področij, predvsem 
gradbeništva, geološkega inženirstva, rudarstva, geofizike in geologije ter v nadaljnjih fazah strojništva in elektrotehnike,« je 
prepričana Karmen Košutar in nadaljuje: »Lepota mojega dela je v tem, da sem vpletena v celoten proces ustvarjanja podzemne-
ga prostora, hkrati pa mi sodelovanje na največjem infrastrukturnem projektu v Sloveniji prinaša veliko vsakodnevnih izzivov, 
nepričakovanih situacij in tudi zapletov.«

Kot magistra inženirka gradbeništva je sodelovala pri več infrastrukturnih projektih na področju železnic. »Razvoj in ustvarjanje 
projekta Drugi tir doživljam celovito, gradnja predorov bo trajala nekaj let, vendar bodo po tem, po izgradnji v uporabi še dolgo 
in skoznje bodo potovale še mnoge generacije.« ■
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Gradbeništvo: quo vadis?   
Trenutne ekonomske razmere na gradbenih trgih pri nas in v Evropski uniji so vse prej kot dobre. 
Že drugo leto zapored v gradbeni branži beležimo pojav izrazitega naraščanja cen določenih 
gradbenih materialov in surovin, kot so armaturno železo, cementni in opečni izdelki, bitumenski 
in polimerni izdelki, vodovodne in kanalizacijske cevi ter seveda energentov, zemeljskega plina 
in naftnih derivatov. Vzroki podražitev izvirajo iz skoraj triletne zdravstvene krize in trenutnega 
zunanjepolitičnega položaja v Ukrajini in so vezani na globalno, ne samo na lokalno okolje. Kot 
dodatna težava se je v določenih časovnih obdobjih pojavilo tudi izrazito pomanjkanje teh surovin 
tako na slovenskem kot na trgih Evropske unije. Zato posledično galopirajoče cene gradbenih 
storitev, materialov, energentov in drugih elementov »gradbene« košarice stroškov skrbijo tako 
naročnike kot izvajalce gradbenih del in storitev. Eni in drugi so se nič krivi znašli v vrtincu trenutne 
ekonomske krize. 

Ključni vzroki za pojav navedenih 
negativnih vplivov na trgovino z 
gradbenim materialom in proizvodi na 
slovenskem trgu so vezani na rast cen 
osnovnih naravnih surovin, kot so železo, 
zemeljski plin in naftni derivati. Najprej 
so cene začele naraščati zaradi epidemije 
covid-19, ki je skoraj popolnoma 
zaustavila proizvodnjo gradbenega 
materiala in izdelkov po vsem svetu, 
ter načrtnega zmanjšanja črpanja nafte 
v okviru organizacije OPEC. Po drugi 
strani pa je hitro po premoščenem 
šoku po prvem valu epidemije prišlo 
do povečanega povpraševanja zaradi 
ekspanzije investicijskih naložb predvsem 
na azijskih (Kitajska) in ameriških 
trgih (ZDA, Kanada), delno pa tudi na 
evropskem trgu. Najrazvitejša svetovna 
gospodarstva so namreč z gradbeništvom, 
ki je bilo v času epidemije covid-19 ena 
od redkih gospodarskih panog, ki je 
dokaj normalno izvajala svoje aktivnosti, 
zaradi njegovih multiplikativnih blažilcev 
skušala premoščati nastalo gospodarsko 
krizo in posledice, kot so drastičen padec 
domačega bruto družbenega proizvoda, 
povečanje brezposelnosti in poslabšanje 
ekonomske slike gospodarstva. 

Ko je že kazalo na pojemanje moči 
epidemije ter na počasno izboljšanje 
ekonomskih razmer, pa je konec februarja 
izbruhnila dolgo tleča vojna v Ukrajini, ki 
je nekatere cenovne parametre gradbenih 
materialov in energentov povečala tudi za 
več kot 150 %. Analitiki GZS so v svojih 
zadnjih ocenah dokazali, da se je dolarska 
cena posameznih energentov v primerjavi 
z lanskim letom dvignila za več kot 100 % 
(industrijski plin za 700 in več odstotkov), 
cena neenergetskih surovin pa za 60 %, 
od tega cena kovin in drugih naravnih 
rudnin za več kot 100 %. Samo v obdobju 
marec 2021–marec 2022 se je armaturno 
železo v povprečju podražilo za 245 %, 
bitumenski proizvodi med 120 % in 140 %,  
opečni in keramični proizvodi za 70 % 
ter polimerni izdelki med 50 % in 75 %.  
Zrasla je tudi cena delavcev, ki jih je 
povrhu tega vedno težje dobiti.

S problematiko dviga cen, kot tudi 
s težavami pri nabavi gradbenega 
materiala in surovin so se srečala številna 
slovenska gradbena podjetja, ki so in še 
opozarjajo na težave pri izpolnjevanju 
svojih pogodbenih obveznosti, ki so jih 
prevzela še pred nastankom cenovne in 
dobavne krize, tako z vidika prevzetih 
cen kot z vidika prevzetih terminskih 
zavez, ki so jih dala ob podpisu pogodbe. 
Številne dolgoročne gradbene pogodbe, 
ki so bile sklenjene pred izbruhom 
epidemije covid-19, so namreč vsebovale 
klavzulo fiksnih cen, ki pogodbenim 
izvajalcem niso omogočale revalorizacije 
sklenjenih pogodbenih vrednosti zaradi 
velikanske rasti stroškov gradbenega 
materiala in energentov. Še posebej so 
bile problematične pogodbe z naročniki 
tistega dela javnega sektorja, ki je 
vezan na državni proračun, še posebej, 
ker se bolj ali manj sploh niso odzivali 
na zahteve izvajalcev, da pristopijo k 
reševanju nastale situacije. Številna 
gradbena podjetja, ki so podpisniki 
tovrstnih pogodb, financiranih s sredstvi 
državnega proračuna ali z evropskimi 
sredstvi, so izražala bojazen, da se jim 
bodo zaradi navedenih težav unovčevala 
finančna zavarovanja za dobro izvedbo 
in zaračunavale pogodbene kazni 
zaradi neizpolnjevanja pogodbenih 
obveznosti. Še večji strah pa so jim po 
izbruhu ukrajinske krize povzročale 
nadaljnje drastične podražitve osnovnih 
gradbenih materialov in surovin, ki so 
zajele tudi številne energente, predvsem 
pa iskanje odgovora na vprašanje, kdo 
bo prevzel breme teh podražitev. Ali 
bodo to samo izvajalci ali pa se bodo 
nastala tveganja, ki s finančnega vidika 
niso zanemarljiva, vseeno enakomerno 
porazdelila med naročnike in izvajalce? 
Dejstvo je, da nepredvideni stroški, ki 
podjetjem nastajajo zaradi tega, seveda 
lahko resno ogrozijo poslovanje in obstoj 
velikega števila predvsem manjših in 
srednje velikih gradbenih podjetij, pa tudi 
velikih, s tem pa posledično povzročijo 
tudi izgubo delovnih mest in v končni fazi 
tudi njihov stečaj, kar bi seveda pomenilo 
zaustavitev del na pogodbeno oddanih 
projektih. Takšen scenarij, ki je v dani 
situaciji povsem mogoč, še posebej, če 
se navedeni problemi na trgu ne bodo 

stabilizirali, pa prav gotovo za nobenega 
naročnika ni dober. Dejstvo je, da nas 
odvisnost od zunanjih dejavnikov, kot 
sta epidemija in geopolitična kriza zaradi 
vojne v Ukrajini, sooča z novimi izzivi 
zaradi posledične krize dobavnih verig 
na eni ter cenovne in tržne negotovosti 
gradbenega trga na drugi strani. Da 
bi se gradbeni projekti zaključevali 
v skladu s pričakovanji pogodbenih 
partnerjev, je pomembno, da je struktura 
financiranja optimalna in da so tveganja 
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti 
pri izvajalcih ustrezno zavarovana. 
Predvsem pa, da se tveganja rasti cen 
enakomerno porazdelijo med naročnike 
in izvajalce.

Vsi akterji v verigi gradbenih poslov 
se seveda sprašujejo, kako rešiti nastalo 
situacijo. Naročnike skrbi, ali bodo 
zaradi naraščanja vrednosti projektov, 
ki jih izvajajo, lahko zagotovili dodatna 
finančna sredstva za njihovo dokončanje 
ali pa bodo morali vsaj nekatere od njih 
začasno ustaviti, izvajalci pa se, kot 
rečeno, sprašujejo, ali bodo glede na 
dosedanji medel odziv nekaterih državnih 
proračunskih naročnikov stroške 
podražitev sploh dobili povrnjene. Kar 
nekaj evropskih držav – večina se jih 
je na svojih gradbenih trgih soočila s 
podobno situacijo kot Slovenija – se 
je reševanja nastale situacije lotila 
s pripravo ustreznih zakonskih in 
podzakonskih aktov. Hrvaška, Italija, 
Avstrija in Nemčija so samo nekatere, ki 
so z jasnimi regulatornimi ukrepi določile 
pravila igre pri določanju maksimalnih 
cen gradbenih materialov, prevzemanju 
tveganj glede rasti cen ter uporabi 
valorizacijskih faktorjev pri določanju 
realnih vrednosti gradbenih storitev. 

Tudi v Sloveniji bi v okviru izvršilne 
oblasti lahko ukrepali podobno kot v 
naštetih državah, pa kljub večkratnim 
opozorilom Zbornice gradbeništva 
in industrije gradbenega materiala 
nismo, ker pri prejšnji vladi – sicer ji 
je treba priznati, da je zagnala obsežen 
investicijski ciklus, pa ne iz ljubezni 
do gradbeništva, kot bi marsikdo lahko 
pomislil, ampak zaradi dejstva, da je 
gradbeništvo v času epidemije covid-19 
lahko bolj ali manj nemoteno delovalo, 
njegovi multiplikacijski učinki na ostale 
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Ime in priimek: mag. Roman Mur
Delo, ki ga opravlja: vodja projekta
Podjetje: 2TDK, Družba za razvoj projekta

Roman Mur je po izobrazi univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, ima tudi znanstveni magisterij iz gradbeništva. Družbi 
2TDK se je pridružil marca 2020 kot samostojni strokovni sodelavec za premostitvene objekte, sedaj je vodja projekta, zadolžen 
za izgradnjo premostitvenih objektov in predorov na drugem tiru.

Romanu Muru predstavlja sodelovanje pri gradnji drugega tira enega od največjih strokovnih izzivov v karieri. »Tako velik in 
zahteven projekt, kot je Drugi tir, mi omogoča uporabo in prenos znanja in veščin, ki sem jih pridobil z udeležbo na predhodnih 
velikih, tudi infrastrukturnih projektih in v različnih vlogah na področju gradnje, ki sem jih opravljal do zdaj.« Pred zaposlitvijo 
v družbi 2TDK ga je poklicna pot vodila od kalkulanta, inženirja v pripravi dela v gradbenem podjetju, projektanta, revidenta, 
nadzornika, raziskovalca do vodje enote v projektivnem podjetju in specializiranem inštitutu, direktorja tehničnega področja v 
mednarodnem podjetju za zagotavljanje kakovosti. 

»Trije povsem različni in istočasno inovativni viadukti so posebnost projekta Drugi tir,« pove Roman Mur. Viadukt Glinščica v 
obliki zaprte armiranobetonske škatle je že zgrajen. Preostala dva sta se že začela graditi, viadukt Gabrovica pod avtocestnim 
viaduktom Črni Kal in najdaljši viadukt Vinjan.

Zanj je pomembno in trudi se »skupaj z vsemi udeleženimi na projektu najti učinkovite rešitve, tudi za težko rešljive težave.« 
Ena od teh se nanaša na odkritje, da je na območju viadukta Vinjan fosilni plaz. »Čeprav plaz miruje, še vedno predstavlja 
znatno tveganje za dolgoročno stabilnost in varnost viadukta. Zato je projektant predlagal spremembo tehnologije gradnje 
viadukta, in sicer iz predvidene gradnje s tehnologijo postopnega narivanja z razponi med podpornimi stebri v dolžini 50 metrov 
v prostokonzolno gradnjo. Ta tehnologija omogoča povečanje razponov stebrov viadukta na 100 metrov, s tem se zmanjša 
število vmesnih podpornih stebrov z dvanajst na osem, število podpor v območju plazu pa se zmanjša s štirih na eno.« Ob tem 
sodobnejša zasnova in nova tehnologija izvedbe omogočata krajši čas gradnje in znatno zmanjšanje stroškov vzdrževanja. ■

MAG. GREGOR FICKO,
DIREKTOR ZBORNICE GRADBENIŠTVA  
IN IGM PRI GZS
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Inženir na drugem tiru   
Graditev objektov je zakonsko reguliran postopek, razdeljen na posamezne faze, dokumente in 
udeležence, potrebne za zaključek del. Eno izmed pomembnih vlog pri gradnji prevzema nadzor oz. 
inženir. Na projektu Drugi tir je to DRI upravljanje investicij v skupnem nastopu s SŽ Infrastruktura, 
Projekt Nova Gorica in DIS Consulting. Kot izbrani inženir izvajamo dela oz. inženirske storitve v 
skladu z Gradbenim zakonom, Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti in FIDIC-om.

Naša številčna ekipa usposobljenega 
strokovnega in podpornega kadra 
zagotavlja 24-urni nadzor nad izvedbo 
del, nadzor nad izvedbo ukrepov za 
varnost in zdravje pri delu in podaja 
ustrezna navodila izvajalcu gradbenih 
del. Odgovorni smo za sodelovanje z 
izvajalcem gradbenih del pri reševanju 
tehničnih težav, spremljanje poročil 
in podajanje navodil ter koordinacijo 
priprave in nadzora nad izvedbo ukrepov, 
ki izhajajo iz meritev, preskusov, poročil 
in zahtev drugih izvajalcev storitev in 

drugih deležnikov na projektu. Delo 
inženirja zajema tudi pravno svetovanje, 
predvsem s področja gradbenih pogodb, s 
poudarkom na določilih FIDIC, vezano na 
prejete zahtevke in predloge sprememb, 
usklajevanje pri pripravi projektne 
dokumentacije in spremembi tehničnih 
rešitev, spremljanje vseh ukrepov, ki 
jih predpisuje okoljevarstveno soglasje, 
spremljanje izvajanja okoljskih 
monitoringov in izvedbe omilitvenih 
in drugih ukrepov, kar je na tem 
naravovarstvenem območju še poseben 
izziv. Tako tudi poskrbimo, da izvajalec 
gradbišče ustrezno označi in uredi, s tem 
je zagotovljena varnost objekta, življenje 
in zdravje ljudi, mimoidočih, prometa, 
sosednjih objektov in okolice.

V sodelovanju z naročnikom sproti 
rešujemo vsakodnevne nastale težave 
in pripomoremo k izvedbi projekta 
v predvidenih časovnih okvirjih 
ter skrbimo za ustrezne protokole 
predpisanih postopkov. Hkrati pa ves 
čas upoštevamo visoka merila etičnega 
kodeksa Inženirske zbornice Slovenije, 
kot so recimo nepristranskost mnenj, 
zagotavljanje tajnosti podatkov, 
transparentnost. Ob vsem tem pa je 
najpomembnejši glavni cilj, da se ob 
upoštevanju vseh predpisov, pogodbenih 
določil in zakonodaje ohranjajo varnost 
in zdravje pri delu, zaščita okolja, razvoj 
kulture in grajenega okolja. ■

gospodarske veje pa niso bili majhni – za 
takšne ukrepe enostavno ni bilo dovolj 
politične volje, čeprav smo za to imeli 
ustrezna orodja. Navsezadnje metoda 
revalorizacijskih indeksov obstaja že od 
leta 1972. Z indeksacijo so se obračunavale 
razlike cen že v hiperinflacijskih obdobjih 
v nekdanji državi, pa tudi v samostojni 
Sloveniji v okviru gradnje slovenskih 
avtocest. Delni razlog za neukrepanje 
prejšnje vlade lahko pripišemo tudi 
večmesečnim predvolilnim dogodkom, 
ki so pozornost preusmerjali na druge 
teme in razprave.

Letošnje leto je značilno še zaradi 
nastopa nove, levosredinske vlade. 
Gospodarstveniki, sindikati, javni sektor, 
upokojenci, nevladne organizacije, 
vsak po svoje do nje goji določena 
pričakovanja, ki jih pri odhajajoči vladi 
ni uspel ali mogel uresničiti. Gradbeniki 
tukaj nismo nobene izjeme. V zadnjih 
mesecih je potekalo kar nekaj medijskih 
in strokovnih dogodkov, na katerih se je 
razpravljalo o prihodnosti slovenskega 
gradbeništva. Razpravljali smo predvsem 
o tem, kaj prinašajo trenutne ekonomske 
razmere v globalni evropski in seveda 

tudi slovenski prostor. Inflacija še kar ne 
popušča in nič ne kaže, da bi se do konca 
leta umirila. Zato se je ključna tema teh 
dogodkov vrtela okoli bojazni, da bi se 
gradbena panoga zaradi vseh trenutnih 
problemov, ki jo tarejo ob siceršnji 
visoki branžni aktivnosti, lahko znašla 
v podobni situaciji kot leta 2009. Takrat 
je velik del slovenske gradbene operative 
propadel, tudi zaradi pišmeuhovskega 
odnosa države. ■

KARMEN KOŠUTAR,
DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ

POGLEDI

Vloga in pomen PSCN
Projekt nove železniške povezave med Divačo in Koprom (projekt Drugi tir) ni samo največji 
investicijski projekt, ki trenutno poteka v Sloveniji, temveč je tudi edini javni projekt, ki ga lahko 
organizirano spremljajo in nadzorujejo državljani oz. civilna družba. V ta namen je Cerarjeva 
vlada na podlagi slabih izkušenj s projektom TEŠ6 in na zahtevo SINTEZE-KCD 30. decembra 
2017 ustanovila Projektni svet za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira 
železniške proge Divača–Koper (PSCN). 

V normalni demokratični družbi bi 
bili taki nadzorni organi civilne družbe, 
ustanovljeni za nadzor poteka velikih 
investicijskih projektov, ki jih pretežno 
sofinancirajo državljani, nekaj povsem 
normalnega; še več, biti bi morali pravilo 
in ustaljena praksa. Prav to, da je pro-
jekt Drugi tir oz. PSCN še vedno izjema, 
pa tudi težave, ki so ga spremljale od 
samega začetka njegovega delovanja, 
nazorno kaže, kako daleč je Slovenija 
od »normalne demokratične družbe« 
na področju načrtovanja, vodenja in iz-
vajanja velikih investicijskih projektov.

Ko govorimo o težavah, s katerimi se je 
PSCN srečeval, moramo najprej omeniti 
nenavaden potek nastajanja Investicij-
skega programa, ki ni sledil sklepu vlade, 
da bo nova proga dvotirna. Gradnja glav-
nih objektov (predorov, viaduktov itd.) 
je bila zato načrtovana ločeno, najprej za 
en tir in šele kasneje za drugega, kar je 
bilo skrajno neracionalno in je celoten 
projekt podražilo za več kot sto milijonov 
evrov. Prav tako presenetljivo in nespre-
jemljivo je bilo, da so bili v Investicijskem 
programu profili predorov načrtovani 
predimenzionirano, celotno poglavje 
gospodarjenja z izkopanim materialom 
pa je bilo iz Investicijskega programa 
enostavno izpuščeno. Na vse te napake je 
PSCN takoj, ko je (po številnih zapletih) 
dobil vpogled v Investicijski program, 
uradno opozoril vlado (glej poročilo 
PSCN) in s svojim vztrajanjem dosegel, 
da je prišlo do pomembnih sprememb v 
njem (korekcija profilov predorov, hkrat-
na gradnja najdaljših predorov za oba 
tira itd.), nekaterih napak pa mu vse do 
danes ni uspelo odpraviti (ločena gradnja 
levega in desnega viadukta Glinščica, 
predimenzionirana sredstva za razne ob-
like strokovnega nadzora, pomanjkljivo 
načrtno gospodarjenje z izkopanim ma-
terialom, strokovno dvomljiva odločitev o 
elektrifikaciji nove proge z enosmernim 
tokom itd.).

Z imenovanjem nove uprave v podjetju 
2TDK se je potek izvajanja projekta bi-
stveno izboljšal. Tudi sodelovanje PSCN 
z novo upravo je mnogo bolj uspešno 
in tekoče. Pripravlja se druga redakcija 
Investicijskega programa, ki bo odpravila 
nekatere napake in nelogičnosti, inve-
stitor je uvedel prakso »dnevov odprtih 
vrat«, na katerih lahko državljani dobijo 

vpogled v potek gradnje železniške proge 
itd. Veliko je k temu prispevalo vztraja-
nje PSCN, da mora imeti civilna družba 
možnost spremljanja poteka projekta. 

Nismo pa še na točki, da bi lahko grad-
njo te proge ocenili kot gospodarno in 
transparentno. Nesmotrno ostaja, da je 
nosilec gradnje enega tira te proge pod-
jetje 2TDK, drugega pa še vedno DRSI, 
kar povzroča velike težave v načrtovanju 
gradnje, velike dodatne stroške in ne-
dopustno večkratno poseganje v okolje, 
saj se nekateri objekti gradijo za vsak tir 
povsem ločeno. V PSCN ocenjujemo, da 
so za to negospodarnost krive predvsem 
napačne odločitve v politični sferi, ki je 

očitno preobremenjena z intervencijami 
raznih nelegitimnih interesnih skupin. 
Ob tem ne moremo mimo ugotovitve, da 
je danes Slovenija v samem vrhu držav 
po stopnji zaznane korupcije, in grad-
beništvo je, poleg zdravstva, med najbolj 
prizadetimi področji.

Odločitev politike, da bistveno poostri 
nadzor načrtovanja in izvajanja javnih 
projektov in z oblikovanjem podobnih 
organov, kot je PSCN, v vseh večjih pro-
jektih zagotovi tudi večjo javno transpa-
rentnost njihovega izvajanja, se nam zato 
v PSCN zdi ne samo smiselna, temveč 
tudi nujna. ■

MAG. EMIL MILAN PINTAR,
PODPREDSEDNIK PSCN
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Na obisku poslanke in poslanci 
Državnega zbora    
Drugi tir, v tem trenutku največji infrastrukturni projekt v državi, so si ogledali tudi poslanke  
in poslanci Državnega zbora, ki so pokazali izjemno veliko zanimanje za stanje projekta,  
načrte ter gradnjo.

V sredo, 24. avgusta, je uprava družbe 
2TDK gostila enajst poslank in poslancev 
Državnega zbora, med njimi predvsem 
članice in člane odbora za infrastrukturo, 
okolje in prostor. V okviru srečanja, ki je 
potekalo v prostorih družbe v Dekanih, 
je bilo govora tako o zgodovini projekta 
kot o pomenu nove železniške pove-
zave, ki je del dveh jedrnih koridorjev, 
Sredozemskega in Baltsko-jadranskega, 
ki sekata Slovenijo, in predstavlja nujno 
potrebno visokozmogljivo železniško po-
vezavo Luke Koper z drugimi evropskimi 
državami. 

Poslanke in poslanci so izrazili vrsto 
tehničnih vprašanj v povezavi z grad-
njo viaduktov, dvotirnostjo ter geološko 
sestavo hribin, kot tudi vprašanj glede 
uporabe georadarjev in varovanja okolja. 
Govora je bilo še o financiranju projekta 
in terminskih načrtih glede gradnje in o 
težavah, s katerimi se izvajalci soočajo 
zaradi, na primer, geološke sestave tal, 
letošnje hude suše, geopolitičnih razmer 
(vojna v Ukrajini) in posledično dobave 
ter visokih cen materialov. Uprava družbe 
je pojasnila, da obstajajo nekatere težave 
glede delovnih dovoljenj za tuje delavce, 
pri čemer prihaja do administrativnih 
zapletov. Veliko vprašanj s strani poslank 
in poslancev je bilo tudi v povezavi z 
različnimi kraškimi pojavi, ki jih je mo-
goče najti na trasi, pri čemer je uprava 

družbe izpostavila, da vse kraške pojave 
strokovno preučijo sodelavci Inštituta za 
raziskovanje krasa ZRC SAZU, podjetje 
2TDK pa glede zaščite kraških pojavov 
izvajalcu vedno naroča ravnanje, skladno 
z navodili strokovnjakov. 

Poslanke in poslanci so si v okviru obiska 
ogledali tudi gradbišče predora Beka (T2),  

kjer so izvajalci spregovorili o gradnji 
predora in predstavili način gradnje z 
Novo avstrijsko metodo. Z zanimanjem 
so si ogledali tudi gradnjo viadukta Ga-
brovica ter se seznanili z delom proge, 
ki bo, ko bo zgrajen, najbolj fotogeničen 
del, saj bo potekal pod črnokalskim av-
tocestnim viaduktom. ■

Prvič v živo, v neposrednem 
prenosu iz predora Škofije

V družbi 2TDK beležimo veliko zani-
manje javnosti za ogled trase drugega 
tira Divača–Koper. Tako strokovna kot 
splošna javnost si želita v živo ogledati 
gradbena dela in napredek v predorih 
na trenutno največjem infrastruktur-
nem podjetju v državi. Družba 2TDK 

se je odločila, da pripravi neposredno 
javljanje v živo iz predora Škofije (T8), 
s čimer bi ugodila velikemu številu želja 
po ogledih, hkrati pa bi omogočila tudi 
nemoten potek gradbenih del. 

Prvo javljanje v živo, neposredno iz 
predora, smo izvedli v petek, 2. septem-
bra 2022. Vodja tehničnega sektorja Mar-
ko Žitnik je v neposrednem prenosu po-
jasnil osnovne tehnične podatke o osmem 
predoru, predstavil nekatera aktualna 
dela v predoru ter stroje, ki so najbolj 

značilni za gradbena dela v predorih. Ne-
kaj besed je namenil tudi dovajanju kisika 
in varnosti v predorih. Zadovoljni smo, 
da si je neposredni prenos v živo ogledalo 
več kot 100 ljudi, posnetek prenosa pa 
je na voljo na Facebook strani družbe. 

S predstavitvami in neposrednimi 
prenosi v živo na Facebook omrežju bomo 
nadaljevali, morda tudi s katere druge, 
prav tako fotogenične lokacije na trasi 
drugega tira. ■

MAG. MATEJA ERČULJ 

MAG. MATEJA ERČULJ 
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Odkrita velika kraška jama   
V prvem predoru Lokev, ki je najdaljši predor na trasi drugega tira, se nadaljuje raziskovanje v maja 
odkriti kraški jami. Predvideva se, da je ta del več kilometrov dolgega jamskega sistema.

Jamarji so se pri raziskovanju jame 
ustavili na globini 130 metrov, saj jim 
je za spust zmanjkalo vrvi. Močan pre-
pih iz jame in visoka koncentracija CO2 
pa nakazujeta obsežnejšo najdbo. »Z 
manjšo jamarsko ekipo se bomo vnovič 
spustili globlje v jamo. Ta del je še vedno 
prepišen,« je pojasnil Mitja Prelovšek 
z Inštituta za raziskovanje krasa ZRC 
SAZU, ki sodeluje pri krasoslovnih ra-
ziskavah na projektu Drugi tir. »Nato 
bomo v nadaljnjih akcijah, te bodo po 
številčnosti jamarjev večje, raziskovali 
tudi stranske odseke, ki so lahko ravno 
tako zanimivi,« je še pojasnil.

Zaenkrat se ocenjuje, da bo med grad-
njo drugega tira odkritih vsaj 10 večjih in 
100 manjših jam, ki se jih bo poskušalo 
čim bolj ohraniti, če le niso na kritični 
poti, torej na poti predora. Vhod v jamo 
se omeji z geotekstilom in armaturno 
mrežo in tako loči od predorske cevi. 
»Ime novoodkrite jame je še zelo teh-
nično, in sicer 2TDK-17, ker gre za 17. 
odkrito jamo na trasi,« je povedal Pre-
lovšek in dodal, da ji bodo kmalu izbrali 
lepše ime. Zadnja odkrita jama, in sicer v 
predoru Beka (T2), ima oznako 2TDK-24.

Dela na predoru Lokev se za zdaj 
nemoteno nadaljujejo, saj leži jama daleč 
stran od predorske cevi. ■

Dan odprtih vrat     
Družba 2TDK je 7. junija v Lipici prvič pripravila dan odprtih vrat, v okviru katerega smo 
obiskovalcem v dvorani graščine Lipica pripravili predstavitev projekta Drugi tir, nato pa smo jih z 
avtobusom odpeljali do gradbišča, kjer so si lahko ogledali predor Lokev (T1), betonarno in drobilnico.

Kot je ob predstavitvi povedal general-
ni direktor Pavle Hevka, je dan odprtih 
vrat priložnost, da družba 2TDK javnosti 
predstavi svoje delo. »Delo odlično pote-
ka, nekatere zamude sicer so, a so končni 
roki ulovljivi, uporabno dovoljenje pa bo 
mogoče pridobiti do konca leta 2026,« je 
ob tem poudaril. »Izvajalci del so doka-
zali, da predore kopljejo hitreje od načr-
tovane hitrosti kopanja. Predor Mlinarji 
(T7) so v povprečju skopali pet metrov na 
dan, občasno tudi deset metrov. Podobno 

hitro kopljejo tudi predor Lokev (T1). 
Doslej so na devetih napadnih mestih od 
predvidenih 14 skupaj izkopali več kot pet 
kilometrov predorskih cevi, kar dokazu-
je, da je časovni cilj še dosegljiv,« je še 
povedal generalni direktor. Ob tem je še 
dodal, da imajo izvajalci del zaradi raz-
ličnih podražitev surovin, ki so povezane 
tudi z geopolitičnim dogajanjem (kot je 
vojna v Ukrajini), že zahteve za povišanje 
stroškov. Povedal je tudi, da je bilo pri 
gradbenih delih na tiru doslej odkritih 19 
kraških jam, za sanacijo katerih je bilo 
doslej potrebnih le 100.000 evrov. »Je pa 
zaradi nepredvidenih kraških pojavov v 
investicijskem programu predvidenih 40 

milijonov evrov rezerv,« je še pojasnil 
generalni direktor.

Na dnevu odprtih vrat je z zanimivimi 
podatki o projektu Drugi tir postregel 
Marko Žitnik, vodja tehničnega sektorja, 
vlogo projektnega sveta za civilni nad-
zor pa je obiskovalcem predstavil njegov 
predsednik Jadran Bajec, ki je bil sicer 
kritičen glede počasnosti države in bi-
rokratskih postopkov pri pridobivanju 
nekaterih, predvsem delovnih dovoljenj.

Zaradi precejšnjega zanimanja obi-
skovalcev, ki so nam postavili tudi zelo 
zanimiva vprašanja, družba 2TDK na-
črtuje, da bo kmalu ponovno pripravila 
dan odprtih vrat. ■

MAG. MATEJA ERČULJ 

NATAŠA PELKO,
DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ
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Na stičišču treh svetov –  
Brkinov, Krasa in Čičarije    
Na potovanju z vlakom iz Ljubljane proti morju, če je vaš cilj Koper ali Pulj, vas pot pelje mimo 
krajev v občini Hrpelje - Kozina. Če izstopite, kakšna doživetja vas čakajo?

Naj vas povabimo na ogled Mitskega 
parka, edinstvene predstavitve mitske 
krajine v Evropi, Krajinskega parka 
Beka, jame Dimnice v Markovščini, 
cerkve sv. Martina v Slivju s poslikavami 
Toneta Kralja in cerkvice sv. Socerba na 
Artvižah. Lahko se tudi sprehodite po 
Lintverjevi in Babini poti ali po rekre-
ativno-tematskih poteh.

Mitski park Rodik
Mitski park Rodik ponuja enkratno 

aktivno doživetje v naravi, obogateno 
s spoznavanjem lokalnega mitskega 
izročila, ki nam ga na dveh označenih 
tematskih poteh približajo zapisane 
mitske zgodbe in umetniške stvaritve, 
postavljene v naravno okolje. V mitski 
krajini je materializirano ljudsko ustno 

izročilo, s katerim so si ljudje osmišljali 
prostor in vlogo v svetu. V teh izročilih 
se odražajo nekdanje doživljanje sveta, 
razlage lastnega izvora in svoje skupnosti, 
nastanek sveta, življenjskega okolja, živih 
bitij, življenja in smrti.

V Mitskem parku so drobci mitskega iz-
ročila predstavljeni na dvanajstih točkah, 
s kamnitimi označevalci in umetniškimi 
skulpturami. Skulpture so postavljene na 
skrivnostnih krajih dveh tematskih poti, 
Lintverjeve in Babine.

Edinstveno doživetje narave, v katerem 
se prepletata umetniški in mitski izraz, se 
prične v centru za obiskovalce v Rodiku. 
Od tu pa se z zemljevidom v roki lahko 
podate na odkrivanje mitske krajine. Na 
pot greste lahko peš ali s kolesom. Zgodbe 
lahko najdete v nabiralnikih ob točkah, 
lahko jih poslušate preko mobilne apli-
kacije (s skeniranjem QR kode), najlepše 
pa je doživetje v družbi izkušenega lo-
kalnega vodnika. Obisk parka je prime-
ren za majhne in velike radovedneže, za 
posameznike in za skupine.

Lintverjeva pot 
Lintverjeva pot poteka nad vasjo Rodik, 

po brkinskem gozdnatem svetu. Na poti 
sta dva hriba, Čuk in Ajdovščina; na slednji 
je dobro ohranjeno arheološko najdišče, 
gradišče iz železne dobe. Na Čuku v »je-
zeru« prebiva kačon lintver. »Lintver ni 
navadna kača, je velik, zelen in ima majhna 
ušesca in jezik ima kot kača. Ma zobe pa jma 
drugačne, jih ima polna usta. In ta kačon, ko 
pride na vrh jezera, pogleda, kako je. Če se ga 
kaj razjezi, on bi lahko udaril z repom in bi 
Čuk v sredi počil in voda bi odnesla Rodik.« 
(Vir: Jasna Majda Peršolja: Rodiške pravce in 
zgodbe) Lintver izhaja iz nemške besede 
lindwurm (zmaj), ki označuje povezavo 
z zemljo, podzemljem, vodo, kačo. Tudi 
drugod v izročilu grozi s poplavami iz not-
ranjosti zemlje.

Lintverjeva pot traja 2,5 ure, dolga je 
6,5 kilometra. Dodatni točki vzameta še 
40 minut in pot je daljša za 2,5 kilometra. 
Nekoliko strmejšemu začetku sledi položna 
nezahtevna pot.

 S POTI

Babina pot 
Babina pot poteka pod vasjo Rodik, po 

kraškem svetu, za katerega so značilne 
jame in brezna. Poleg udornice Reme-
ščice so ob poti še Cikova, Globoka in 
Fukova jama. Med njimi pa so žal samo 
še ostaline nekdanjega mogočnega mo-
nolita iz apnenca, ki so ga ljudje častili 
kot babo.

»Enkrat so tukaj živeli velikani. Njihova 
mati je bila ena velikanska baba. Otroci so 
ji postavili kip na vzdignjenem mestu v De-
beli griži. Najprej so ji naredili velik trebuh, 
popek, dva fjanka, debelo ret, dva zezka in 
glavo.« (Vir: Jasna Majda Peršolja: Rodiške 
pravce in zgodbe).

Rodiška baba je najbolj znana po tem, 
da je napovedovala vreme. Še danes v 
Rodiku radi rečemo: »No, vendar je Baba 
dvignila krilo in vreme se je razjasnilo.« 
Je ostanek praslovanske boginje Mokoš 
(iz besede moker), ki je s Perunom tvo-
rila par. Je pa tudi odmev iz še daljnejše 
preteklosti, saj najdemo podobnosti tudi 
z liki izven slovanskega sveta (Italija, 
Francija).

Lintver in Baba sta tako najbolj arhaični  
bitji iz rodiškega pripovednega izročila, 
zato sta po njiju poimenovani poti.

Babina pot je dolga 8,5 kilometra in 
traja 2,5 ure. Dodatni točki vzameta še 
dve uri in pot se podaljša za 7 kilome-
trov. To pot je krasno obiskati tudi s 
kolesom, kar čas obiska precej skrajša.

Krajinski park Beka – dolina Glin-
ščice

Na robu Krasa obiskovalce pričaka 
poseben svet, na prvi pogled drugačen, 
prvinski in neizmerno privlačen. Kra-
jinski park Beka obsega sotesko Glinšči-
ce z dolino Griže, s ponornimi jamami 
proti Ocizli ter arheološkimi najdišči 
Lorencon, Tabor nad Botačem in Sela na 
Malem Krasu. Celotno območje je bilo 
razglašeno za krajinski park leta 1992, 
slovi pa po izrednih naravnih lepotah 
in nedotaknjenosti.

Jama Dimnice v Markovščini
Dimnice je okrog osem kilometrov 

dolga in 180 metrov globoka pretočna 
jama z rovi v dveh nadstropjih. Zgornji 
so suhi, polni so lepih kapnikov in imajo 
urejene turistične poti. Po spodnjih se 
pretaka ponikli potok, ki se steka v izvir 
Rižane. Jama in njena okolica sta pravi 
zakladnici značilnih kraških pojavov. 
Eden izmed njih je tudi ta, da pozimi 
nad jamo nastane značilna meglica, ki 
spominja na steber dima (hladen zrak, 
ki na eni strani vstopa v jamo, na drugi 
strani iz nje iztiska topel zrak). Po tem 
pojavu je jama tudi dobila ime. Obi-
skovalce najbolj navdušijo veličastne 
kapniške tvorbe.

Cerkev sv. Martina v Slivju 
Velika župnijska cerkev v Slivju je bila 

zgrajena leta 1697, večinoma v roman-
skem slogu. Ima podolgovato ladjo s 
stranskima nišama. Njena velika po-
sebnost so poslikave stropa in dela sten 
osrednjega dela cerkve s podobami, ki jih 
je ustvaril Tone Kralj. Umetnik je cerkev 
poslikal v letih 1943–44. Negativne like 

iz biblijskih zgodb je upodobil kot faši-
stične ter v okroglih reliefih križevega 
pota prikazal grozoto vojne in trpljenje 
slovenskega naroda.

Cerkvica sv. Socerba na Artvižah
Manjša cerkvica, ki je bila zgrajena v 

17. stoletju, je danes potrebna obnove. 
Stoji pa na izjemnem mestu, na vzpeti-
ni nad vasjo Artviže, ki je s svojimi 817 
metri najvišja točka Brkinov. Od tu se 
razpre razgled na Vremščico, Vremsko 
dolino, Matarsko podolje, Slavnik in 
morje. Ob lepem vremenu seže pogled 
tudi do Julijskih Alp, Karavank in Kam-
niško-Savinjskih Alp.

Rekreativno-tematske poti
V občini Hrpelje - Kozina je veliko 

rekreativno-tematskih poti, primernih 
za različno fizično pripravljenost posa-

meznika. Tako se lahko podate na Ti-
grovsko spominsko krožno pot Ocizla, 
stezo prijateljstva Beka–Botač po robu 
doline Glinščice, pastirsko pot Markov-
ščina, naravoslovno-zgodovinsko učno 
pot Hrpelje, po različnih planinskih poteh 
pa se lahko podate na Slavnik, na vrhove 
Čičarije in na Kokoš. V jesenskem času 
lahko obiščete Brkinsko sadno cesto, kjer 
vam ponudniki nudijo različne jedi in 
proizvode iz češpelj (sliv) in jabolk.

Občina Hrpelje - Kozina leži na stičišču 
treh svetov. Tu Brkini poljubijo Kras in 
Čičarijo. In na takšnih geoloških pre-
lomih narava ustvari zanimive in lepe 
kotičke, vredne ogleda in doživetja. Va-
bljeni! ■
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Električne lokomotive  
na koprski progi    
Začetno obdobje proge Divača–Koper, t. i. koprske proge, je obeležila dizelska vleka. Ker pa je 
električna vleka racionalnejša in zmogljivejša, so v 70-ih letih prejšnjega stoletja intenzivno 
elektrificirali vse glavne proge, tudi koprsko. Do železniške postaje Hrpelje - Kozina je električna 
vleka dospela julija 1974, do postaje Koper tovorna konec decembra 1975 in Koper potniška konec 
maja 1979. 

Kot smo zapisali v prejšnji številki 
revije Drugi tir (članek Dizelske loko-
motive, ki so včasih vozile na progi Di-
vača–Koper, op. ur.), so bile z dizelsko 
vleko na koprski progi precejšnje težave. 
Dizelske lokomotive serije 661 so sicer 
svoje delo zelo dobro opravljale, vendar 
je promet stalno naraščal, zmogljivost 
in število dizelskih lokomotiv pa nista 
bila zadostna. 

Že elektrifikacija do postaje Hrpelje - 
Kozina julija 1974 je bila veliko olajšanje. 
Tedaj sem bil zaposlen na železnici in 
kot vodja Sekcije za vleko Divača sem 
bil dnevno vključen v vsa dogajanja na 
tej progi. Imel sem tudi možnost vožnje 
z lokomotivo serije 362, ko je na svoji 
prvi poskusni vožnji testirala električ-
no omrežje na odseku Hrpelje–Kozi-
na–Koper, leta 1975. Te lokomotive so 
opravljale elektrovleko na tej progi le 
kratek čas in občasno. Ravno tedaj so 
bile nabavljene nove lokomotive serije 
363 iz francoske tovarne Alstom, ki so 
prevzele breme elektrovleke na koprski 
progi, ki je najzahtevnejša pri nas. Slav-
nostna vožnja je bila 27. decembra 1975 z 
lokomotivo 363-001, ki je malo pred tem 

prispela iz tovarne. Vožnjo so opravili na 
relaciji Maribor–Koper in tako obeležili 
zaključek elektrifikacije na celotni relaciji 
od Maribora do morja.

Nadaljevali bomo z opisom dveh ele-
ktričnih lokomotiv, in sicer serij 363 in 
541. Poleg teh lokomotiv so se na koprski 
progi uporabljale in se še uporabljajo tudi 
druge vrste elektrolokomotiv, v zadnjem 
obdobju Siemensov Vectron. Po letu 2009 
se je pri nas ob Slovenskih železnicah 
pojavilo več prevoznikov, ki imajo raz-
lične vrste lokomotiv.

V obdobju med letoma 1975 in 1977 je 
bilo kupljenih 40 lokomotiv serije 363, 
od teh ena v obliki rezervnih delov. Med 
šestimi ponudniki je bil izbran francoski 
Alstom. Šestosna lokomotiva moči 2970 
kW se je uporabljala na vseh slovenskih 
elektrificiranih progah. Namenjena je bila 
vleki tako potniških kot tovornih vlakov. 
Posebnost te lokomotive je prenos moči 
s pomočjo reduktorja. Za tovorni vlak se 
prestavi v »tovorno« prestavo (hitrost 
75 km/h) in s tem pridobi vlečno silo. V 
potniški prestavi pa se poveča hitrost do 
125 km/h. Značilnost lokomotive je tudi 
sekana prednja in zadnja stran kabine, 
kar jo zelo razlikuje od drugih lokomo-
tiv. To je bil tudi eden od vzrokov, da 
so ji dali vzdevek »Brižita«, po znani 
francoski filmski igralki Brigitte Bardot.  

Lokomotiva 363 je močna lokomotiva, ki 
v vzponu redko kdaj odpove. Ima učin-
kovito protidrsno napravo. Povprečna 
hitrost iz Kopra pri polni obremenitvi 
1.400 ton z dvema lokomotivama je 50 
km/h.

V letih 2006 in 2007 je bilo kupljenih 32 
štiriosnih večsistemskih lokomotiv serije 
541, tovarne Siemens, tipa Euro Sprinter 
ES 64 U4. To je naša najmočnejša loko-
motiva – 6 megavatna. Konstruirana je 
za vožnjo po vseh treh sistemih elektri-
fikacije v Evropi. Najvišja hitrost je 200 
km/h. Ob elektrodinamičnem zaviranju 
lahko vrača energijo v omrežje. Nade-
li so ji vzdevek »Živa«, zaradi njenih 
živahnih lastnosti. Pri vožnji iz Kopra 
ne izkorišča polne moči, pri polni obre-
menitvi 1.750 ton in dveh lokomotivah 
je povprečna hitrost 50 km/h.

Zaradi velikih vzponov na progi iz 
Kopra proti Divači vlake vozita dve, 
včasih tudi tri lokomotive. Kadar so 
lokomotive istega tipa, ni večjih težav. 
Včasih je treba kombinirati različne tipe 
lokomotiv, kar je povezano s tveganji. 
Poskus kombinacije dizelske in elek-
trične lokomotive se ni obnesel. Ker 
je koprska proga zelo zahtevna, mora 
biti osebje izurjeno in izkušeno, vozila  
pa ustrezna. ■

Električna lokomotiva serije 363 na nasipu Hrastovlje vleče kontejnerski vlak iz Kopra
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Bohinjski predor   
Proti koncu 19. stoletja je inšpekcija avstrijskih državnih železnic izvedla prve raziskave na trasi 
bodoče bohinjske železnice. Oktobra 1889 so bile opravljene raziskave za potek predora pod 
spodnjimi bohinjskimi gorami. Takrat so v poročilo poleg drugih odsekov proge navedli profil  
in dolžino predora 6180 metrov, ki ni dosti odstopala od današnje. 

Leta 1895 je bil izrisan vzdolžni profil 
predora Kolba (takrat se je tako imenovala 
današnja Kobla) z dolžino 6330 metrov.  
Ministrstvo za železnice je v letih 1898–99  
izvedlo dodatne raziskave, na podlagi 
katerih so predor podaljšali na 6365 m. 
Površinsko zakoličbo osi predora so do-
končali 26. oktobra 1901, izhod predora na 
južni strani pa 10. decembra 1901. Nato je 
6. junija 1901 avstrijski parlament sprejel 
zakon in s tem omogočil gradnjo druge 
železniške povezave Dunaj–Trst (prva 
povezava je bila t. i. južna železnica). 

Na podlagi objavljenega javnega raz-
pisa za gradnjo 6300 metrov dolgega 
predora je bilo treba ponudbe oddati do  
8. marca 1902. Pred tem pa je moral po-
nudnik položiti kavcijo v višini enega 
milijona kron na račun glavne hranilni-
ce državnih železnic (toliko je npr. stal 
Solkanski most čez Sočo). Prispele so štiri 
ponudbe. Iz pogodbe je zanimiv 8. člen, 
ki se v skrajšani obliki glasi: »Če bodo 
stroški izvedbe in nabave večji, kot so bili 
najvišji predvideni stroški, mora preseže-
ne stroške izvedbe plačati izvajalec sam.« 
Le kako bi to določilo zapisali v naš Zakon 
o javnem naročanju …

Zaradi previsokih ponudb je bil razpis v 
aprilu istega leta ponovljen. Dokončno je 
bilo izbrano podjetje Bauunternehmung  
G. von Ceconi, ki mu je bila gradnja za-
upana 1. maja 1902.

Za potrebe gradnje so na bližnji Bi-
strici zgradili elektrarno, ki je nato 
obratovala od leta 1902 do leta 1913. Za 
gradnjo so morali izvesti tudi pet raz-
lastitev lastnikov zemljišč. Mimogrede, 
Bohinjska Bistrica naj bi dobila ime rav-
no po tej bistri vodi. Na podbrško stran 
je bila elektrika speljana po devet kilo-
metrov dolgem daljnovodu preko Koble. 
Na novo je bila zgrajena okrajna cesta  
Podrošt–Petrovo Brdo–Podbrdo. Po ces-
ti so dostavljali kamenje iz kamnoloma 

Kamnitnik pri Škofji Loki, predvsem za 
gradnjo južnega portala ter opornega zidu 
za železniško postajo. Sicer pa je bil naj-
večji kamnolom odprt v Ribčevem Lazu. 
Zaradi lažjega transporta so iz kamno-
loma zgradili osem kilometrov ozkotirne 
železnice do portala na severni strani, ki 
je bila dograjena jeseni 1902. Ker je bil 
transport iz Škofje Loke predrag, so tudi 
na južni strani, v Baški grapi, odprli tri 
manjše kamnolome, kakovost njihovega 
kamna pa ni dosegala kakovosti kamna 
iz Ribčevega Laza. 

V začetku so predor kopali ročno. Re-
kord izkopa na južni strani je bil dosežen 
11. julija 1902, ko je bilo v 24 urah iz-
kopanih osem metrov, na severni strani 
pa 20. novembra istega leta, ko je bilo v  
24 urah izkopanih 5,7 metra. Seveda je 
bilo povprečje izkopa bistveno nižje, zato 
so 27. maja 1903 začeli s strojnim izkopom 
na severni strani, na južni pa so ves čas do 
preboja izkop izvajali samo ročno. 

31. maja 1904 ob 10.30 je cesarjev name-
stnik Leopold Salvatore sprožil detonator. 
Predor je bil prebit skoraj osem mesecev 
pred rokom.

Bohinjski predor je zgrajen po moder-
ni avstrijski metodi (to ni sedanja Nova  
avstrijska metoda, čeprav je naziv podo-
ben), ki je bila uporabljena že pri gradnji 
Arlberškega predora. Najprej je bil izkopan 
t. i. TSR – talni smerni rov, nato pa se je 
polni profil gradil po odsekih (obročih, 
prstanih), tako da se je obzidava lahko 
vršila na več krajih hkrati, talni smerni rov 
daleč spredaj pa se je nemoteno nadalje-
val. Skupaj je bilo izkopanih 479.047 m3  
materiala. Iz izkopanega materiala je 
narejen celoten plato železniške postaje 
Bohinjska Bistrica ter del nasipa proti 
Nomenju, na južnem delu pa visok nasip 
in plato železniške postaje Podbrdo.

Leta 1905 se je gradnja predora po  
53 mesecih končala, zaključni kamen 
je bil položen 1. marca 1905. V pre-
dorsko cev je bilo vgrajenih skupaj 
158.588 m3 kamnitih blokov. Stro-
ški gradnje so znašali 19.605.000 
kron ali 3093 kron/m, preračunano v 
evre (2004) to znaša 65.335.140 evrov  
ali 15.872 EUR/m. Levi tir je bil polo-
žen do 7. avgusta, desni pa med 25. in  
30. avgustom 1905.

Redni promet po bohinjski progi je 
stekel 23. julija 1906, potem ko je nad-
vojvoda Franc Ferdinand 19. julija 1906 
progo slovesno predal v obratovanje. Kot 
zanimivost sta bila v predoru postavljena 
tako levi kot desni tir, vendar je promet 
tekel le po levem tiru. Desni tir je bil s 
strani Bohinja do meje z Italijo zgrajen 
leta 1937, v celoti leta 1948, gramozna 
greda pa zaradi izboljšanja pretoka vode 
v letih 1960/61. Že v letu 1906 se je prvič 

po dograditvi pojavil vdor vode, v juniju 
istega leta pa je bil desni tir preplavljen. 
Zgodba o vedno večjih količinah vode se 
je tako začela in traja še danes. Najvišji 
vodostaj po drugi svetovni vojni (in ver-
jetno od gradnje predora) je bil zabele-
žen 10. oktobra 2004, ko je voda segala  
77 centimetrov na gornji rob tirnice. Za 
uradno pa še vedno velja višina 63 cen-
timetrov, izmerjena 21. junija 1948. Leta 
1926 je vodni curek razbil steklo brzovlaka 
in zalil kupe. Seveda voda v zimskem času 
predor dobesedno vkuje v ledeni objem.

Gradnja ima tudi žalostne rekorde. V 
času gradnje je v predoru, kot tudi na 
deloviščih izven predora (predvsem v 
kamnolomih) umrlo skupaj 72 ljudi. Kot 
primerjavo navajam neslavni rekord, da 
je devetletna gradnja prvega železniškega 
predora pod Šentgotardom v Švici zahte-
vala 199 žrtev.

Cestni promet je skozi predor stekel 
že med prvo svetovno vojno, ko so za to 
usposobili desni tir. Prvo vozilo je prišlo 
iz Baške grape v Bohinj leta 1917. V letu 
1961 so bili izdelani projekti za vzposta-
vitev cestnega prometa (desnega tira ni 
bilo več), ponovno pa je takratna Direkcija 
RS za ceste leta 2001 pridobila študijo za 
ureditev cestne povezave. Mogoče pa je 
dozorel čas za vzpostavitev kolesarske 
povezave. Med domačini krožijo zgodbe 
o posameznikih, ki so s kolesom prevozili 
predor in tako prešli iz porečja Save v 
porečje Soče, za stavo pa naj bi to naredili 
tudi z manjšim traktorjem. 

Kot mnogi infrastrukturni objekti se 
tudi bohinjski predor ni mogel izogni-
ti obema svetovnima vojnama. V času  
1. svetovne vojne, v letu 1918, so itali-
janska letala večkrat napadla železniško 
postajo Podbrdo. Rapalska meja je pote-
kala v bližini portala v Bohinjski Bistrici.  
9. aprila 1941 je minerska enota Tri-
glavskega planinskega odreda razstre-
lila severni portal. Promet je za silo 
stekel 1. julija 1941, sanacija pa je bila 
zaključena šele 8. marca 1942. Ponovno 
je bil sprožen eksploziv 6. maja 1945, 
tokrat s strani nemške vojske. Sanacija 
se je začela že 7. maja, tokrat z nemški-
mi vojnimi ujetniki, in je bila končana  
6. decembra 1945.

Po vseh teh nasilnih spremembah se 
je dolžina predora skrajšala za približno  
12 metrov, s 6.338,89 metra, ko je bil 
zgrajen, na sedanjih 6.327,40 metra.

Če je bil bohinjski predor še velikan po 
dolžini leta 1909 in na 162. mestu naj-
daljših železniških predorov na svetu, pa 
se sedaj počasi pomika po lestvici navzdol 
in končno po krepkih 100 letih tudi na 
Slovenskem gradimo daljše in sodobnejše 
predore. ■

Vodje južnega gradbišča pred dograjenim 
južnim vhodom v Bohinjski predor

TOMAŽ WILLENPART,
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
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Slabe razmere so lahko motivacija 
za iskanje novih rešitev     
Junija letos sem v organizaciji Slovenskega logističnega združenja in podjetja Go Assets skupaj s 
stanovskimi kolegi obiskal logistični center v Dunajski Stredi na Slovaškem. Srce tega logističnega 
središča je Metransov kontejnerski terminal, ki zagotavlja povezave med številnimi pristanišči 
ter logističnimi centri po Evropi. Podjetje Metrans je v lasti hamburškega pristanišča in je do zdaj 
zgradilo že 19 intermodalnih terminalov.

Dunajska Streda, kjer je lociran tudi 
največji cargo-partner logistični center, 
je postala eno pomembnejših logističnih 
središč za distribucijo po Evropi in hkrati 
pomembna vstopna oz. izhodna točka 
za blago s oz. na Kitajsko. Zanimanje 
logistov za to lokacijo je vzniknilo ob 
začetku gradnje avtoceste med Bratislavo 
in madžarskim mestom Györ. Na nadalj-
nji razvoj logističnega vozlišča je močno 
vplivala direktna povezava z železniškim 
omrežjem. Za primer: samo iz luke Koper 
na terminal v Dunajsko Stredo dnevno 
pripeljeta najmanj dva tovorna vlaka.

Železnica je ena izmed štirih osnov-
nih transportnih modalitet in kot taka 
pomemben del logistične infrastruktu-
re. V zadnjih nekaj letih zanimanje za 
železniški transport še narašča, saj je 
tovrstni prevoz cenejši od letalskega in 
hitrejši od ladijskega. So pa tu še drugi 
razlogi, na primer zmanjšane kapacitete 
pri ladijskih in letalskih prevozih, neza-
nesljivost dobav v drugih transportnih 
modalitetah, višanje cen pogonskih goriv 
in navsezadnje tudi vedno višja ekološka 
ozaveščenost strank in logistov. 

Dobre povezave so ključne
V logistiki se trudimo za učinkovite in 

optimizirane blagovne tokove, za kar so 
najbolj pomembne dobre povezave. Na 
tem mestu bi posebej izpostavil povezavo 
pristanišča Koper z notranjostjo. Ker je 
transportni čas z Daljnega vzhoda preko 
luke Koper v primerjavi s severnoevrop-
skimi pristanišči krajši do sedem dni, 
je nujno intenzivno razvijati povezave z 
luškim zaledjem. 

»Če bi napisal knjigo o zamujenih pri-
ložnostih, bi drugemu tiru od Kopra proti 
notranjosti namenil prvo poglavje,« je 
ob otvoritvi našega logističnega centra 
na Brniku dejal Stefan Krauter, usta-
novitelj in lastnik podjetja cargo-par-
tner. Opozoril je, da nujno potrebujemo 
boljšo povezavo do luke Koper, sicer se 
bo gravitacijski center preselil. V tem 
primeru bi veliko izgubila ne samo Luka 
Koper, ampak cela država, ki bi izgubila 
veliko priložnosti in investicij. K sreči 
je država prepoznala priložnosti, ki jih 

ponuja logistika kot strateška industrija 
in je vendarle začela s prepotrebnimi 
investicijami.

Načrtovanje za prihodnost
Pogosto se dogaja, tako v Sloveniji kot 

drugod po svetu, da se investicije v infra-
strukturo izvajajo šele, ko je problem že 
zelo pereč, s čimer se skuša zgolj gasiti 
požar in rešiti trenutno stanje. Sam me-
nim, da je treba - enako kot pri vodenju 
podjetja – imeti vizijo (in pogum) za 
naprej ter tudi infrastrukturo graditi in 
razvijati z mislijo na prihodnost ter si 
zastaviti vprašanje, kaj bo za nas po-
membno čez 30 let.

Infrastruktura je osnovni temelj za 
razvoj gospodarstva, države in družbe. 
Za primer se lahko obrnemo samo proti 
Kitajski, kjer so bile izredne investicije v 
infrastrukturo temelj in pogoj za razcvet 
gospodarstva, ki ga doživljajo v zadnjih 
dveh desetletjih.

Čeprav so lahko napovedi za tako dolgo 
obdobje po eni strani nehvaležne, saj 
gredo stvari s hitrim razvojem tehno-
logije lahko svojo pot, so po drugi stra-
ni osnova za načrtovanje prihodnosti. 
Lahko pa si s podatki, ki jih imamo na 
voljo danes ter spremljanjem trendov, 
pripravimo srednje- in dolgoročne načrte 
ter tako položimo platformo za nadaljnji 
razvoj v prihodnosti.

Trajnostni transport
Skladno z vedno večjim poudarkom na 

trajnostnem transportu in čim nižjemu 
ogljičnemu odtisu je nujno razmisliti o 
promoviranju železniških storitev, ki so 
sicer že na voljo, vendar se v praksi sko-
raj ne uporabljajo. Ena takšnih je prevoz 

tovornjakov z železnico oz. spremljani 
kombinirani transport. Pri tem se kamioni 
po klančini nakladajo na posebne vagone, 
vozniki pa se sočasno peljejo v potniškem 
(običajnem ali spalnem) vagonu. Druga, 
še boljša opcija je, da se na vlak naloži 
samo prikolica ali zabojnik (nespremljani 
kombinirani transport), ki nato potuje 
do destinacije, kjer ga prevzame lokalni 
transportni partner, ki poskrbi za dostavo 
v zadnjem kilometru. 

Nadaljnji razvoj evropskega železni-
škega omrežja in tovrstna distribucija 
pošiljk po Evropi je zagotovo ena izmed 
stvari, o kateri je vredno razmišljati, saj 
se trenutno srečujemo s preobremenje-
nostjo železniškega omrežja. Ob obisku 
v Dunajski Sredi je Peter Kiss, izvršni 
direktor skupine Metrans, povedal, da 
se morajo železniški operaterji bojevati 
za vsak dodaten tovorni vlak na prenatr-
panem železniškem urniku. A kot pravi, 
so slabe razmere lahko le motivacija za 
iskanje rešitev in izboljšav, s čimer se 
povsem strinjam.

Glede na velik potencial, ki ga ima Slo-
venija - dobro geostrateško lego, relativno 
dobre cestne in veliko potenciala v žele-
zniških povezavah ter bližino luke Koper 
do srednje Evrope - ne preseneča, da se 
logistična panoga v Sloveniji razvija hitro. 
Pomembna pa je vizija za prihodnost in 
načrtovanje bodočih projektov, povezanih 
s tem, vključno z gradnjo novih modernih 
skladiščno-logističnih kapacitet, digita-
lizacija logistike ter predvsem pogum za 
hitre ter velike projekte. Če bomo pri tem 
upoštevali še sodobne trende (npr. traj-
nostni transport), se nam za prihodnost  
ni treba bati. ■
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