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Priloga 1: Fotografije obstoječe postaje Jesenice 
 

 
Slika 1: Železniška postaja Jesenice 

 

 
Slika 2: Osrednji prostor 
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Slika 3: Peron 

 

 
Slika 4: Tiri št. 001 – 013 
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Priloga 2: Predlog tehnološke sheme 
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Priloga 3: Predvidene potrebe po novih delovnih prostorih za potrebe SŽ-Infrastruktura d.o.o. 

 
 
Vrsta prostora SG

D 
Opombe EE in 

SVTK 
Opombe 

Pisarna cca (12 m2) 2 (2 
mize,računalnik,evidenc
e,pis.material,obrazci…) 
Klima 
 

2 
 
 
1 

Vodja delovišča VM in 
skupinovodje in 
voznike MVPN   
Vodja EI 

WC 1  1  
Priročno skladišča 1 blizu pisarne MRD 

(vijaki,rez.brusne plošče, 
elektrode,zaščitna 
sredstva,čopiči,barve,os.
higijena,držala za 
krampe,vile… 

 

1 skladišče za rezervni 
elektromaterial 6x5 

Zavetišče+ čajna 
kuhinja 

1 wc 
tuš kabine ,avtomat za 
vodo,čajna kuhinja) 

1 16 m2 

  garderoba za X oseb 
(mize,stoli,garderobne 
omarice, 

1 (25 m2) Za 10 delavcev 
sanitarijami, pralnico  
in tušem 

garderoba 1 večji prostor v stavbi z 
dostopom za tov.vozilo 
(brusilni 
stroji,cobre,privijalke,na
hrbtne kosilnice) 

1 (35 m2 
h=3m) 
 
1 (25 m2) 

s policami  za nujno 
potreben  rezervni 
material 

 
orodje in oprema 

Skladišče za goriva 
in maziva 

1  1x30 m2 Za elektro material 

Delavnica (16 m2) 1 Manjša popravila orodja 
in opreme (mizarsko in 
kovinarsko/mehanično) 

1 
 
1 (20 m2) 

za vzdrževalce  
elektroinštalacij 

 
za manjša popravila 
strojev in opreme 

Garaža (nadstrešek) 
za službena vozila 

Mi
n 2 

 2 izmeri  š-6m, v-3m, d-
6m 

     
Garaža za TMD   1 širine 5m, višine 6m in 

dolžine najmanj  15m z 
električnim dvigalom  
za  nalaganje težkih 
bremen. 
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tir 20
0 m 

dostopen z 
tov.vozili,opremljen z 
vodo in elektriko 
(deponija 
tirnic,pragov,kret.prago
v,kretniških delov, 
montaža       
demontaža pragov, 
gariranje TMD 
,brusilnega 
vlaka,merilnega 
vlaka),del tira z 
nadstrešnico za TMD             
 

100 m s kretniško povezavo na 
glavni tir   za  gariranje  
plato vagona  in 
dodatne MVPN z 
dostopom tovornega 
vozila 

Ograjena deponija  za novi in starorabni gg 
material 
(tirefoni,podložne 
plošče…) 

150 m2 varovan  prostor za 
nov,  starorabni  in  
odpadni   material   
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Priloga 4: Dopis SŽ št. 30301-7/2016-63 z dne 9.4.2020 
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Priloga 5: Splošni okoljevarstveni pogoji Upravljavca JŽI 
 
V okviru tega naročila je potrebno, poleg veljavne zakonodaje, spoštovati tudi okoljevarstvene 
pogoje Slovenskih železnic opisane v nadaljevanju.  
Skrb za varstvo okolja predstavlja pomemben del družbene odgovornosti Slovenskih železnic. 
Zahteve po čistem, zdravem in urejenem okolju so vključene v vse poslovne funkcije na 
Slovenskih železnicah. Na ta način Slovenske železnice zagotavljajo ekološko varen in okolju 
prijazen prevoz potnikov in tovora, vodenje železniškega prometa ter vzdrževanje celotne 
železniške infrastrukture.  
Zastavljeno strategijo varstva okolja je mogoče uspešno in učinkovito uresničevati le tako, da 
te zahteve izpolnjujejo vsi zaposleni na Slovenskih železnicah skupaj z izvajalci del na območju 
Slovenskih železnic, upoštevajoč pri tem:  

● skrb za dosledno izpolnjevanje vseh zakonskih in drugih zahtev, ki kakorkoli zadevajo 
varovanje okolja;  

● skrb za nenehno optimiranje porabe energije, vode, povzročenih odpadkov in drugih 
materialov, ki so nujno potrebni za delovanje poslovnega sistema Slovenskih železnic;  

● skrb za vgradnjo oz. uporabo materialov in komponent, ki ustrezajo najvišjim 
standardom varovanja okolja – materiali, ki vsebujejo okolju čim manj ali nič nevarnih 
oz. škodljivih snovi;  

● skrb za nenehno zmanjševanje tveganja za nastanek okoljske nesreče v smislu 
zagotavljanja najvišje stopnje ekološke varnosti pri skladiščenju nevarnih snovi in pri 
prevozu nevarnega blaga;  

● skrb za stalno in ustrezno izobraževanje, usposabljanje in osveščanje zaposlenih pri 
izvajalcu del na območju Slovenskih železnic o odgovornosti do okolja.  

 
V skladu z zastavljeno strategijo varstva okolja morajo izvajalci del na območju Slovenskih 
železnic pri izvajanju svoje dejavnosti na območju, kjer so Slovenske železnice lastnik ali 
upravljavec železniške infrastrukture zagotavljati:  
ustrezno ravnanje z odpadki kot je: ločevanje nevarnih od nenevarnih odpadkov, ureditev 
zbirnih in oddajnih mest za odpadke, ureditev prostorov kjer se začasno skladiščijo nevarni 
odpadki, oddajanje odpadkov pooblaščenim organizacijam, ki imajo dovoljenje pristojnega 
ministrstva in vodenje dokumentacije o oddaji odpadkov;  

● ustrezno ravnanje z gradbenimi, kosovnimi odpadki in drugimi odpadki, ki nastajajo 
samo občasno – v primeru gradbenih del ali nadgradnje in drugih del kot je npr. večje 
čiščenje ipd. zagotoviti ločen odvoz odpadkov;  

● skladiščenje nevarnih snovi v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in 
Požarnim redom Slovenskih železnic;  

● skrb za redno izvajanje zakonsko predpisanih okoljskih monitoringov;  
● skrb za racionalizacijo vseh vhodnih virov, ki so pomembni z vidika varstva okolja (raba 

energije, vode, povzročenih odpadkov);  
● pravočasno obveščanje pristojnih državnih organov za obveščanje (tel. 112) v primeru 

uhajanje ali razlitja nevarnih snovi, požara, druge izredne razmere, ki imajo lahko za 
posledico negativne vplive na okolje in o tem seznaniti tudi odgovorne osebe na 
Slovenskih železnicah;  

● stalno zagotavljanje urejenosti in čistosti objektov, kadar gre za najem, njenega 
funkcionalnega zemljišča in ostalih površin, ki so predmet pogodbe;  

● obveščanje odgovorne osebe Slovenskih železnic o vseh spremembah in potencialnih 
ter dejanskih dogodkih, ki imajo ali bi lahko imele škodljiv vpliv na okolje.  
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S Splošnimi okoljevarstvenimi pogoji za izvajalce del na območju Slovenskih železnic morajo 
biti pisno seznanjeni vsi delavci (izvajalci oz. podizvajalci), ki delajo za izvajalca ali v imenu 
izvajalca.  
O tem morajo izvajalci del na območju Slovenskih železnic hraniti pisna dokazila, ki morajo biti 
obenem na vpogled delavcem, ki izvajajo nadzor s strani Slovenskih železnic.  
Slovenske železnice izvajajo stalni nadzor nad urejenostjo objektov s pripadajočim 
funkcionalnim zemljiščem, prostorov in drugih železniških območij, ki se uporabljajo v skladu 
s pogodbenimi določili.  
Zaradi zgoraj navedenih zahtev Slovenske železnice od izvajalcev, ki izvajajo dela na objektih 
kateri so v upravljanju Slovenskih železnic, pričakujejo, da s svojo dejavnostjo prispevajo k 
skupnemu prizadevanju za čim bolj čisto, varno in urejeno okolje. 
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Priloga 6: Program glavnih geološko geotehničnih raziskav za izdelavo IZN 
 

PREDVIDENA DELA ENOTA KOLIČINA 

I. VRTALNA DELA              

Prevoz vrtalne garniture in opreme km 150 

Formiranje delovišča kom 1 

Premiki med vrtinami  kom 3 

Število vrtin               4 vrtine a 15 m = 60 m          

Dolžina vrtin - v vezljivih zemljinah (glina, melj) m 30 

                    - v nevezljivih zemljinah (pesek prod) m 30 

Druga terenska dela     

Začasna cevitev vrtin m 60 

Zamuda časa vrtalne ekipe pri meritvah  ur 10 

Odvzem vzorcev: kategorija 1                            kom 10 

                          kategorija 2 kom 10 

Sondažni izkopi – izvedba in organizacija kom 10 

II. GEOTEHNIČNE MERITVE V VRTINAH      

Meritev s krožno ploščo, kinzel sondo kom 10 

Meritve s presiometrom/dilatometrom  kom 3 

Izvedba SPT (cca. 3 kom/vrtino) kom 12 

Drugo:     

Vgradnja dveh piezometrov (globine cca. 15 m; cevitev, 
aktivacija, izdelava ustja in pokrova z obešanko) 

kom 2 

Odvzem vzorca in izdelava kemijske analize zemljine kom 3 

Odvzem vzorca in izdelava kemijske analize vode kom 2 

Meritev nivoja vode (kontinuirani merilnik) kom 1 

III. GEOTEHNIČNA DELA IN GEOFIZIKALNE MERITVE NA POVRŠINI  

Geodetski posnetki ustja vrtin, sondažnih izkopov, … kom 30 

Lociranje vrtin, geološka in geotehnična spremljava z 
odvzemi vzorcev in popisi jeder, geološko kartiranje 

dan/ing 5 

IV. LABORATORIJSKE PREISKAVE                          

Naravna vlažnost kom 10 

Konsistenca kom 10 

Prostorninska teža kom 20 

Strižne karakteristike kom 10 

Sejalna analiza kom 5 

Vodoprepustnost kom 3 

Poročilo o lab. preiskavah kom 1 
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Poročilo o vgradljivosti materialov kom 1 
V. IZDELEVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NIVO PGD IN PZI IN/ALI 
IZN 
Inženirsko – geološka karta kom 1 
Vzdolžni in prečni inženirsko – geološki profili kom 3 
Profili vrtin in sondažnih izkopov m 60 
Stabilnostne analize in posedki kom 5 
Geološko geotehnični elaborat za izvedbo nadgradnje 
železniških tirov in pogoji gradnje objekta kom 1 
Hidrogeološko poročilo kom 1 

 
Opomba: Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti v okviru geološko geotehničnih raziskav skladno s 
projektno nalogo in niso posebej specificirana so zajeta v enotnih cenah ponudbe. 
 
 


