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S.2. KAZALO VSEBINE NAČRTA 

 

Objekt: IZVEDBENI NAČRT ZA NADGRADNJO GLAVNE ŽELEZNIŠKE PROGE ŠT. 20 

NA ODSEKIH KRANJ–LESCE BLED IN LESCE BLED–JESENICE TER 

PROGOVNO KABLIRANJE NA ŽELEZNIŠKI PROGI ŠT. 20 

– ODSEK ŽIROVNICA-S. JAVORNIK 

 
Vrsta projektne dokumentacije:          IZVEDBENI NAČRT 

Za gradnjo:      VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST 
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  Situacija-končno stanje G.1.3. 
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  Detajl krone zidu G.4.1. 
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  Detajl zaščite kanalete pred tolčencem G.4.3. 

  Armaturni načrt krone zidu G.5.1. 
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  Priloge-fotodokumentacija P.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Barnica_Tabor_PZI/splošno/splošno/tabor/mapa_8_2.DOC




Projektiranje in svetovanje,   Vojkova 12 
Jurij Čadež S.P.  6230 Postojna  

 
 

 
3 

 

 
 
 
 

Objekt: IZVEDBENI NAČRT ZA NADGRADNJO GLAVNE ŽELEZNIŠKE PROGE ŠT. 20 

NA ODSEKIH KRANJ–LESCE BLED IN LESCE BLED–JESENICE TER 

PROGOVNO KABLIRANJE NA ŽELEZNIŠKI PROGI ŠT. 20 

– ODSEK ŽIROVNICA-S. JAVORNIK 
 

Vrsta projektne dokumentacije:          IZVEDBENI NAČRT 

 

Za gradnjo:      VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.TEHNIČNO POROČILO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projektiranje in svetovanje,   Vojkova 12 
Jurij Čadež S.P.  6230 Postojna  

 
 

 
4 

 

1. UVOD 
 

Skladno s projektno nalogo za izdelavo izvedbenih načrtov za nadgradnjo glavne železniške 

proge  št. 20 na odsekih Kranj-Lesce Bled in Lesce Bled-Jesenice ter progovno kabliranje na 

železniški progi št.20«  je potrebno izvesti sanacijo ali zamenjavo opornih in podpornih zidov  

ob progi.   

 

V nadaljevanju podajamo podrobnosti glede vzdrževalnih del za štiri zidove med km 

622+632,372 in km 623+072,994, z oznakami zid 3, zid 4, zid 5 in zid 6, kakor je prikazano 

na risbi G.1.1.  

 

2. SPLOŠEN OPIS OBMOČJA MED ŽIROVNICO IN SLOVENSKIM 

JAVORNIKOM 
 

Železniška proga na tem odseku prečka Žirovnico in severozahodno od Žirovnice preko  

krajšega predora in jeklenega mostu preide na odprto traso proti Jesenicam, ki se vije po 

južnih obronkih Karavank v zahodni smeri proti Slovenskemu Javorniku vzporedno z 

regionalno cesto Bled-Jesenice.  Trasa med Žirovnico in Slovenskim Javornikom je zaradi 

konfiguracije terena obdana z več podpornimi in opornimi zidovi, med katere spadajo tudi 

zidovi med km 622+633 in km 622+873.  

 

Zaledje zidov na desni strani na tem odseku  večinoma sestavlja poraščena, delno 

posekana brežine višine nekaj metrov.  kot 2-3 m, ter nato v travnik, ki se rahlo vzpenja proti 

severu. Med zidovoma 3 in 4 se v zaledju nahaja čuvajska hišica, ki pa ni v uporabi, zidova 4 

in 5 pa ločuje cestni nadvoz nad železniško progo.   Na levi strani proge se prav tako nahaja 

brežina, ki je nekoliko višja kot na desni strani proge, vendar je nepozidana.  

 

3. OPIS ZIDOV 
 

3.1. Splošno 

 

Podatki o zidovih so podani v naslednji tabeli: 

 

    
Nove 
stacionaže:       

Stare 
stacionaže:   

    Od Do L   Od Do 

    km km m   km km 

Zid 3 622+632,372 622+708,386 76,014 desno 623+138,000 623+214,014 

Zid 4 622+721,457 622+873,000 151,543 desno 623+228,000 623+379,543 

Zid 5 622+873,000 622+906,997 33,997 desno 623+385,000 623+418,997 

Zid 6 622+914,210 623+071,994 157,784 desno 623+422,000 623+579,784 

 

Tabela 1: podatki o zidovih 
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3.2. Zid 3 

 

Oporni betonski zid se nahaja na desni strani proge in sicer se začne že pred koncem 

jeklenega mostu v km 622+632,372. Zid je na začetku visok  kakšen meter, nato pa se 

poviša na višino 1.5 m nad koto proge. Ob zidu je izvedena kanaleta, najverjetneje kot del 

pete zidu, vendar to ni vidno, ker je kanaleta zapolnjena in ne funkcionira kot odvodnjevalni 

element.  

 

Sam zid je poraščen z mahom po celotni površini, vendar večjih poškodb  ni videti, razen na 

kroni zidu, ki je ponekod propadla, verjetno zaradi vpliva rastja in meteornih vplivov. Beton v 

zidu je razmeroma debelozrnat.  

 

Zid je v izveden v več kampadah, prehodi med kampadami so izvedene lepo, ni videti 

propadlega betona, prav tako ni videti razlike med pozicijami kampad, kar kaže na stabilnost 

zaledja oziroma na to, da ne prihaja do plazenja za zidom.  

 

Področje nad zidom, pa tudi krona zidu je poraščena s travo ni nizkim grmičevjem. Krona je 

najverjetneje 25 cm široka, vendar zaradi nejasne meje med poraščenim zaledjem in krono 

tega ni mogoče potrditi za vse odseke zidu.  Čelna stena zidu je rahlo nagnjena.  

 

Zid se od svojega začetka v počasi dviga skupaj z progo, zato naj bi voda odtekala po 

kanaleti ob zidu, če ta ne bi bila zasuta. Na koncu zidu se v to kanaleto izlivata vsaj tri cevi, 

in sicer dve, ki sta nameščeni pod cesto nekoliko naprej od konca zidu, iz področja nad 

cesto ali celo iz odvodnjevalnega sistema ceste, ter ena odvodnjevalna cev, ki verjetno 

odvaja vodo iz območja čuvajske hiške. Ta voda se preko mulde, izvedene v kamen betonu, 

izliva v kanaleto ob zidu, ki je sicer zasuta, zato verjetno ob večjih deževjih prihaja do 

razlivanj vode na tem mestu. Ta voda nato deloma ponikne,  deloma pa  odteka do po 

kanaleti do začetka zidu, nato pa odteče po betonski muldi pod jeklenim mostom. Zid se 

konča v km 622+708,386 skupna dolžina zidu pa je 76,014 m.  

 

3.3. Zid 4 

 

Podobno kot prejšnji zid se oporni betonski zid se nahaja na desni strani proge in sicer se 

začne v km 622+721,457 kot zid, pravokoten na smer proge, ki služi kot opora za brežino 

med progo in lokalno cesto nad progo. Zid je na začetku visok  kakšne  dva metra, nato pa 

se zniža na višino okoli 1 m nad koto proge.  Ob zidu je izvedena kanaleta, najverjetneje kot 

del pete zidu, vendar to ni vidno, ker je kanaleta zapolnjena in ne funkcionira kot 

odvodnjevalni element.  
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Sam zid je poraščen z mahom po celotni površini, vendar večjih poškodb  ni videti, razen na 

kroni zidu, ki je ponekod propadla, verjetno zaradi vpliva rastja in meteornih vplivov. Beton v 

zidu je razmeroma debelozrnat.  

 

Zid je v izveden v več kampadah, prehodi med kampadami so izvedene lepo, ni videti 

propadlega betona, prav tako ni videti razlike med pozicijami kampad, kar kaže na stabilnost 

zaledja oziroma na to, da ne prihaja do plazenja za zidom.  

 

Področje nad zidom in cesto je dokaj visoko, tudi do 5 m, tudi krona zidu je poraščena s 

travo ni nizkim grmičevjem. Krona je najverjetneje 25 cm široka.  Čelna stena zidu je rahlo 

nagnjena.  

 

Zid se od začetka počasi dviga skupaj z progo, zato naj bi voda odtekala po kanaleti ob zidu, 

če ta ne bi bila zasuta. Večjih reguliranih dotokov vode ni videti.  Zid se konča v km 

622+873,000 na začetku nadvoza, skupna dolžina zidu pa je 151,543 m.  

 

3.4. Zid 5 

 

Zid 5 je nadaljevanje zidu 4 na nasprotni strani viadukta in ima vse značilnosti zidu 4. Začne 

se v km 622+879,000 in je visok okoli 1 m.  Zid se konča v km 622+906,997 skupna dolžina 

zidu pa je 33,997  m.  

 

3.5. Zid 6  

 

Oporni betonski zid se nahaja na desni strani proge in sicer se začne po prepustu v km 

622+914,210. Zid je nekoliko višji od predhodnih dveh, vendar ne presega višine 1.5 m.  Ob 

zidu je izvedena kanaleta, najverjetneje kot del pete zidu, vendar to ni vidno, ker je kanaleta 

zapolnjena in ne funkcionira kot odvodnjevalni element.  

 

Sam zid je poraščen z mahom po celotni površini, vendar večjih poškodb  ni videti, razen na 

kroni zidu, ki je ponekod propadla, verjetno zaradi vpliva rastja in meteornih vplivov. Beton v 

zidu je razmeroma debelozrnat.  

 

Zid je v izveden v več kampadah, prehodi med kampadami so izvedene lepo, ni videti 

propadlega betona, prav tako ni videti razlike med pozicijami kampad, kar kaže na stabilnost 

zaledja oziroma na to, da ne prihaja do plazenja za zidom.  

 

Področje nad zidom, pa tudi krona zidu je poraščena s travo ni nizkim grmičevjem. Krona je 

najverjetneje 25 cm široka, vendar zaradi nejasne meje med poraščenim zaledjem in krono 

tega ni mogoče potrditi za vse odseke zidu.  Čelna stena zidu je rahlo nagnjena. Zaledje je 

nagnjeno nekaj metrov in poraščeno, nad njim pa se nahaja travnik.  
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Zid se od svojega začetka počasi dviga skupaj z progo, zato naj bi voda odtekala po kanaleti 

ob zidu, če ta ne bi bila zasuta. Zid se konča v km 623+071,994 skupna dolžina zidu pa je 

157,784 m.  

 

4. OPIS PREDVIDENIH DEL NA TEM ODSEKU PROGE MED KM  
 

Na tem odseku je predvidena obnova planuma, ki nagnjen proti levi, kjer bo izvedena 

kanaleta. Tako  izkop za izvedbo planuma zelo verjetno ne bo segel pod peto obstoječega 

zidu, za katerega menimo, da sega okoli 1.40 m pod koto GRT, niti ne bo potrebno za 

potrebe izvedba planuma odstraniti dela zidu, ki zelo verjetno ni bližje kot 2.00 m desni tirnici 

proge.  

 

Nosilci za vozno mrežo so predvideni na medsebojni razdalji okoli 30 m na levi strani, ni 

zidov. Zato bo potrebno odstraniti obstoječe temelje vozne mreže, s čimer bi omogočili prost 

pretok vode po kanaletah.  

 

5. GEOLOŠKO GEOTEHNIČNE RAZMERE NA OBMOČJU ZIDU 
 

5.1. Uvod 
 

Za potrebe ugotovitve stanja na območju zidov so bile izvedene geološko geotehnične 

raziskave, na osnovi katerih smo določili osnovne litološke, hidrogeološke in inženirsko 

geološke značilnosti trase na območju zidov z oznakami zid 3,4,5 in 6.  

 

Elaborat vsebuje podatke o geoloških, hidrogeoloških in inženirsko geoloških razmerah na 

območju trase železniške proge od ŽP Moste do ŽP Jesenice. 

 
 
Teren je delno urbaniziran, delno pa pripada kmetijskim površinam. 
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Slika 1: aerofoto posnetek območja obdelave (vir ARSO atlas okolja) 

 

5.2. Osnovne morfološke, geološke in tektonske značilnosti trase 

 

Trasa železniške proge Žirovnica – Jesenice poteka po terenu, ki ga v tektonskem smislu 

označujemo kot Južnokaravanški pokrov, ki je del obsežnejše tektonske enote Južne 

Karavanke. Obravnavano območje je v neposredni bližini Savskega preloma, ki loči Južne 

Karavanke od Julijskih Alp. 

 

Ozemlje gradijo v osnovi kamnine triasne  in v manjši meri permijske starosti. Litološka 

sestava teh kamnin je zelo pestra. Kronostratigrafsko so najstarejši spodnje in srednje 

premijski [P1,2] klastiti (skrilavci, peščenjaki in konglomerati), ki gradijo Ajdno. Sledijo jim 

zgornje permijske [P3] karbonatne kamnine (dolomiti) in klastiti (breče), ki gradijo Alničje 

med Koroško belo in Slovenskim Javornikom. Triasne kamnine zastopajo spodnje triasni 

[T1] laporji, lapornati apnenci in meljevci, ter srednje triasni [T21] dolomiti. Kronostratigrafsko 

so najmlajše zgornje triasne kamnine [1T31]. To so masivni apnenci in zrnati dolomiti. V 

bližini Žirovnice se, v strugi Radovne in Save Dolinke, pojavljajo tudi oligocenski [Ol] 

kremenovi peščenjaki, laporji in breče.  

 

Matične kamnine prekriva več deset metrov debela plast savskih prodov, ki so odloženi v več 

teras. Prodi starejših teras so vezani v konglomerate.  

 

Z3 

Z4 

Z5 

Z6 
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Slika 2: OGK SFRJ, List Celovec, M 1: 100.000 (izrez ni v merilu) 

 
S stališča gradbenih posegov so pomembni izključno kvartarni sedimenti: 

 

 Aluvialni sedimenti reke Save in pritokov, holocenske starosti, 

 Vršaji (proluvij), 

 Pobočni grušč, 

 Deluvij holocenske starosti, 

 Jalovišča, 

 Umetni nasipi: železniški in cestni, 

 

Po podatkih OGK, list Celovec, morenskega materiala, pleistocenske starosti, na območju 

trase železniške proge, ne nastopa. 

 
5.3. Morfološki opis trase 

 

Železniška proga na tem odseku   poteka  od ŽP Moste na vzhodu, do ŽP Jesenice na 

zahodni strani. Trasa ves čas poteka na levem bregu Save Dolinke, na platoju ki ga gradijo 

savske prodne terase, na nadmorski višini 530 m do 540 m. 

 

Od ŽP Žirovnica poteka proga v smeri severozahod in po približno 200 m preide v predor  

Žirovnica pod skrajnim zahodnim robom Brinjevega vrha. Predor je dolg približno 80 m. 

 

Takoj po prehodu iz predora, trasa preči ozko in globoko dolino Završnice, ki je na tem 

mestu široka približno 70 m. Od tu naprej, do trasa poteka v dvostranskem vkopu, ki je 

mestoma globok do 5 m, na desni strani je večinoma pozidan, na levi strani pa izveden kot 

neščitena brežina.  
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Slika 3: DMR območja trase železniške proge Žirovnica – Jesenice 

 

 

5.4 Hidrogeološki opis trase 
 
Hidrološke in hidrogeološke značilnosti trase so zaznamovane z relativno ozko dolino reke 
Save Dolinke, ki je v okolici Jesenic široka približno 500 m do 600 m, pri Žirovnici pa se 
razširi na več kot 1 km. Dolino omejujejo na severni strani Karavanke in na južni strani 
Mežakla. Vrhovi se dvigajo do 700 m nad dolino. Hidrografska mreža je v širši okolici dobro 
razvejana. 
 
Podatke o poplavnih območjih smo pridobili na javno dostopnem portalu Atlas okolja. Trasa 
železniške proge je speljana tako, da leži izven dosega stoletnih voda (Q100). Trasa 
plinovoda ne leži na vodovarstvenem območju. 
 
Za obravnavano območje sta značilna dva tipa vodonosnikov: 
 

 Prvi vodonosnik je v produ, grušču in morenskih materiaih, za katere je značilna 
značilna medzrnska poroznost.  Vodonosnik je nizko do srednje izdaten. Nivo vode v 
tem vodonosniku je vezan na nivo reke Save in lokalnih pritokov. Z gradbenimi deli 
bomo lokalno posegli v ta vodonosnik in sicer na mestih prečkanj Bele in Javornika. 
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 Drugi vodonosnik je kraško / razpoklinski. Njegova razsežnost je velika, izdatnost pa 
nizka do visoka.  Vodonosnik je v apnenčastih in dolomitnih kamninah in nastopa v 
globinah več deset metrov. Z gradbenimi deli ne bomo posegali v ta vodonosnik. 

 
Železniška proga poteka predvsem na območju naplavin (aluvij, prodne terase in vršaj) in 
umetnih nasipov. Zaradi zelo heterogene sestave teh materialov, je razpon vrednosti 
koeficientov prepustnosti zelo širok: 
 

 Aluvialni melji, peski in prodi imajo tipično medzrnsko poroznost, s koeficientom 
prepustnosti k= 1 x 10-6 m-/s do 5 x 10-5 m/s. 

 Prodni zasip (GM, GW) s tipično medzrnsko poroznostjo imajo vrednosti koeficienta 
vodoprepustnosti k= 5 x 10-6 do 5 x 10-4 m/s. 

 Vršaji (ML - SM z drobci in kosi kamnin) s tipično medzrnsko poroznostjo imajo 
tipične vrednosti koeficienta vodoprepustnosti k= 5 x 10-7 do 5 x 10-5 m/s. 

 

4.5 Seizmičnost terena 

 
Obravnavano območje se uvršča v 7 stopnjo seizmične intenzitete po EMS lestvici (European 

Macroseismic Scale). V tem območju lahko pričakujemo seizmične pospeške do 0,175 g. 

Podatke   povzemamo po Karti makroseizmičnih intenzitet Slovenije za povratno dobo 

potresov 475 let in po karti projektnih pospeškov potresov ag. (vir: 

http://www.arso.gov.si/podrocja/potresi/podatki/). 

 

Za prostorsko in urbanistično načrtovanje in za potresno varno projektiranje se uporablja karto 

projektnega pospeška ag. Kategorizacija upošteva litološko sestavo tal, inženirsko geološke 

lastnosti kamnin, tektonske značilnosti in morfološke značilnosti. V skladu z Evrokodom 8  

uvrščamo tla na območju projektirane trase v naslednje tipe tal: 

 

Tip tal Opis stratigrafskega profila 

Parameteri 

vs,30 N(SPT) cu 

(m/s) (udarcev/30cm) (kPa) 
E Profil tal, kjer površinska aluvialna plast debeline 

med okrog 5 in 20 metri z vrednostmi vs, ki 
ustrezajo tipoma C ali D, leži na bolj togem 
materialu z vs > 800    

Tabela 2: Tip tal 

 

http://www.arso.gov.si/podrocja/potresi/podatki/
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Slika 4: Projektni pospešek tal 

 
 

4.6. Terenske raziskave 
 

Terenske raziskave smo izvajali meseca decembra 2018. Raziskave so obsegale inženirsko 

geološko kartiranje in izvedbo sond dinamične penetracije (DPL). 

 

4.6.1. Inženirsko geološko kartiranje 

 

4.6.2. Sondiranje terena z dinamičnim penetrometrom (DPL) 

 

Preiskave temeljnih tal na lokacijah stojnih mest smo izvedli z dinamičnim penetrometrom. 

Uporabili smo »lahki dinamični penetrometer«, proizvajalca Stitz Gmbh. Oprema je skladna s 

standardom SIST ISO 22476-2 (Geotechnical engineering – Field testing – part 2 – Dynamic 

probing). Preiskava poteka tako, da bat z maso 10 kg spuščamo iz višine 0,5 m na nakovalo 

z drogovjem, ki prodira v zemljino. Drogovje je opremljeno s konusnim nastavkom prereza 5 

cm2 ali 10 cm2, vrh konusa pa je oblikovan pod kotom 90°. Pri tem beležimo število udarcev, 

potrebnih za penetracijo 10 cm (število N10). Korigirane in normalizirane vrednosti števila 

udarcev SPT, pridobljene na osnovi preiskav DPL so: 
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(N1)60= N10 x Cz x Ce x λ x Cn 

Kjer je: 

 

 (N1)60 korigirana vrednost udarcev na 30 cm pri SPT testu 

 N10 izmerjena vrednost udarcev na 10 cm pri DPL testu 

 Cz koeficient, odvisen od vrste zemljine (2 in 1) 

 Ce koeficient prenosa energije (1) 

 λ koeficient dolžine drogovja 

 Ce koeficient efektivne napetosti 

 

Oceno gostote nekoherentnih zemljin in konsistenčnega stanja koherentnih zemljin smo 

ovrednotili na osnovi uveljavljenih statističnih povezav (Skempton, 1986; Terzaghi & Peck, 

1946). Vrednosti ostalih geomehanskih parametrov določimo na osnovi različnih metod iz 

strokovne literature. 

 

Izvedenih je bilo 10 preiskav. Lokacije posameznih sond so prikazane v spodnji tabeli: 

 

No.: 

Stacionaža 
(Nove 

stacionaže) 

Stacionaža 
(Stare 

stacionaže) Y X Z Globina 

Lokacija 

1 622 + 654 623 + 160 433.762 140.989   0,7 Zid 3 

2 622 + 654 623 + 160 433.766 140.990   0,4 Zid 3 

3 622 + 674 623 + 180 433.764 141.013   0,3 Zid 3 

4 622 + 674 623 + 180 433.761 141.014   0,5 Zid 3 

5 622 + 709 623 + 215 433.741 141.039   1,5 Zid 4 

6 622 + 794 623 + 300 433.709 141.110   1,2 Zid 4  

7 622 + 944 623 + 450 433.581 141.201   2,2 Zid 6 

8 622 +994  623 + 500 433.532 141.212   3,4 Zid 6 

Tabela 3: Lokacije preiskav 

 

Na osnovi izvedenih meritev smo materiale na trasi železniške proge razdelili v tri kategorije: 

 Gline s povprečnim številom standardnega SPT  (N1)60= 11 udarcev 

 Grušči/prodi s povprečnim številom standardnega SPT  (N1)60= 33 udarcev 

 Konglomerat s povprečnim številom standardnega SPT  (N1)60= 71 udarcev 

 

Rezultati so prikazani v grafični obliki v prilogah P.2. 

 

V spodnji tabeli so prikazane statistične vrednosti za posamezne materiale: 
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globina 
intervala 

izmerjeno 
število 

udarcev 

ekvivalentn
o število 

udarcev SPT 

točkovni 
odpor na 

enoto 
(upoštevano 

Er. =60%) 

dinamični 
točkovni 

odpor 
(upoštevan
o Er. =60%) 

indeks 
gostote 

(N1)60/ID2=6
0 

strižni kot 
[po 

Gibbsu] 

nedreniran
a strižna 
trdnost 

[Terzaghi&
Peck] 

modul 
elast. 

[Begemann
] 

d N10 (N1)60 rd qd ID ϕ su E 

[m] [ud./10cm] [ud./30cm] [MPa] [MPa] [%] [o] [kPa] [MPa] 

glina                 

N 27 27 27 27 27   27 27 

average 5,37 11,64 5,33 2,65 40,79   77,28 5,46 

st.dev 3,76 8,16 3,74 1,93 16,94   54,16 2,62 

meja 
zaupanja 3,25 7,04 3,22 1,60 24,66   46,71 3,30 

                  

grušč                 

N 80 80 80 80 80 80   80 

average 23,19 33,10 15,16 7,27 72,07 36,53   31,40 

st.dev 12,22 17,48 8,01 3,77 18,07 3,94   17,19 

meja 
zaupanja 18,03 25,73 11,79 5,65 56,03 28,40   24,41 

                  

konglomerat                 

N 12 12 12 12 12 12   12 

average 71,73 103,09 47,23 22,50 130,60 47,46   101,09 

st.dev 12,88 18,32 8,39 5,49 11,78 1,19   18,32 

meja 
zaupanja 26,15 37,59 17,22 8,20 47,62 17,31   36,86 

 

Tabela 4: Vrednosti za posamezne materiale 

 
 

5. STABILNOSTNE ANALIZE 
 

5.1. Uvod 

 
Obstoječi zidovi ne kažejo poškodb, ki bi lahko posledica plazenja zaledja ali pomanjkljivega 

temeljenja, zato lahko zidove obravnavamo kot stabilne. Ker pa bo ob zidovih izveden izkop 

za ureditev proge, je potrebno preveriti stabilnost zidov tudi v tem primeru.  

 

Zato sta v vsakem profilu izvedena dva izračuna, in sicer stabilnostna analiza trenutnega 

stanja z vhodnimi parametri, navedenimi zgoraj, in stabilnostna analiza v času izvedbe 

proge. Analize bodo izvedene v naslednjih profilih: 

 

 622+699,544 zid 3 

 622+725,553 zid 4 

 622+781,577 zid 4 

 622+892,628 zid 5 

 622+984,547 zid 6 
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Stabilnostne analize karakterističnih profilov smo izvedli skladno s priporočili EC 7,  po 
projektnem pristopu 3 (DA3): 
 

(A1 ali A2) +M2+R3, pri čemer so varnostni količniki za posamezne parametre: 
 

Parameter 

Simbol GEO/STR - Parcialni varnostni količniki 

  A1 A2 M2 R3 

Stalni vpliv (G) Neugodno γG, dst 1,35 1,0     

  Ugodno γG, stb 1,0 1,0     

Variabilni vpliv (Q) Neugodno γQ, dst 1,5 1,3     

  Ugodno - - -     

Naključni vpliv (A) Neugodno γA, dst 1,0 1,0     

  Ugodno - - -     

Koeficient za strižno odpornost  (tanφ') γφ'     1,25   

Efektivna kohezija  (c') γc'     1,25   

Nedrenirana strižna trdnost  (cu) γcu     1,4   

Enoosna tlačna trdnost  (qu) γqu     1,4   

Prostorninska teža  (γ) γγ     1,0   

Nosilna odpornost (Rv) γRv       1,0 

Odpor proti zdrsu (Rh) γRh       1,0 

Zemeljska odpornost (Rh) γRe       1,0 

 

Skladno s določili projektne pristopa 3 [DA3], reduciramo vrednosti strižnih karakteristik 
materialov z varnostnimi količniki γφ' =1,25 in γc' = 1,25, ter povečamo stalne in variabilne 
vplive. 
 
Stabilnost vkopnih brežin smo preverili z računalniškim programom Slide 7, Rocscience.  

 
 

5.2. Rezultati izračunov 

 
Stabilnostne analize smo izvedli po metodi poligonalnih porušnic,brez vpliva podzemne 
vode. S terenskimi raziskavami smo ugotovili, da je teren globalno stabilen in da ne 
opažamo poškodb podpornih zidov, ki bi bile posledica plazenja, oz. presežene strižne 
trdnosti AB konstrukcij. Zato smo, skladno z določili projektnega pristopa 3 [DA3] 
predpostavili minimalni varnostni količnik obstoječih konstrukcij Fmin= 1,00. V računih smo 
uporabili podatke terenskih raziskav z dinamičnim penetrometrom. 
 

Zid 3 622+699,544 

 

Pri privzeti vrednostih strižnih karakteristik je minimalna vrednost varnostnega količnika za 

obstoječe stanje zidu Z3, v profilu  km 622+699,544, Fmin= 1,507, kar ustreza dejanskim 

razmeram na terenu. 
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Slika 5: Stabilnostna analiza zidu Z3, v profilu km 622+699,544, obstoječe stanje 

 

Kritične razmere nastopijo v fazi sanacijskih del, pri odstranitvi grede, železniških tirov (slika 

6). 

 

 
Slika 6: Stabilnostna analiza zidu Z3, v profilu km 622+699,544, kritično stanje med 

izvedbo sanacijskih del 

 

V kritični fazi izvedbe sanacijskih del je minimalni varnostni količnik Fmin= 1,121, kar 

zagotavlja trajno stabilnost konstrukcije  tudi v fazi gradnje objekta. 

 



Projektiranje in svetovanje,   Vojkova 12 
Jurij Čadež S.P.  6230 Postojna  

 
 

 
17 

 

Zid 4 v profilu 622+725,553 

 

Pri enakih strižnih karakteristikah materialov je stabilnost zidu 4, v profili 622+725,553, 

izražena z minimalnim varnostnim količnikom Fmin= 1,379m kar ustreza djanskemu stanju na 

terenu (slika 7).  

 

 
Slika 7: Stabilnostna analiza zidu Z4, v profilu km 622+725,553, obstoječe stanje 

 

Ocenjujemo, da kritična faza nastopi po sanaciji krone zidu in odstranitvi grede. Minimalni 

varnostni količnik je v tem primeru Fmin= 1,079, kar zadošča (slika 8). 
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Slika 8: Stabilnostna analiza zidu Z4, v profilu km 622+725,553, kritično stanje med 

izvajanjem sanacijskih del 

 

 

Zid 4 v profilu 622+781,577 

 

V profilu 622+781,577 je v zaledju zidu približno 6 m visoka brežina, oblikovana v naklonu 2: 

3 (33°). Minimalni varnostni količnik je v tem primeru Fmin= 1,283, kritična potencialna 

porušnica pa zajema brežino nad zidom. Obstoječa brežina je stabilna. 

 
Slika 9: Stabilnostna analiza zidu Z4, v profilu km 622+781,577, obstoječe stanje 
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Med izvajanjem sanacijskih del bo odstranjena greda ob vznožju zidu, kar predstavlja kritično 

fazo sanacije. Minimalni varnostni količnik je v tem primeru Fmin= 1,219. Kritična potencialna 

porušnica zajame celoten zid s temelji. Varnostni količnik zadošča za trajno stabilnost. 

 
Slika 10: Stabilnostna analiza zidu Z4, v profilu km 622+781,577, kritično stanje med 

izvajanjem sanacijskih del 

 

 

Zid 5 v profilu 622+892,628 

 

V profilu 622+892,628 je v zaledju zidu približno 3 m visoka brežina, oblikovana v naklonu 2: 

3 (33°). Minimalni varnostni količnik je v tem primeru Fmin= 1,427, kritična potencialna 

porušnica pa zajema brežino nad zidom. Obstoječa brežina je stabilna. 
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Slika 11: Stabilnostna analiza zidu Z5, v profilu km 622+892,628, obstoječe stanje 

 

Med izvajanjem sanacijskih del bo odstranjena greda ob vznožju zidu, kar predstavlja kritično 

fazo sanacije. Minimalni varnostni količnik je v tem primeru Fmin= 1,172. Kritična potencialna 

porušnica zajame celoten zid s temelji. Varnostni količnik zadošča za trajno stabilnost. 

 

 
Slika 12: Stabilnostna analiza zidu Z5, v profilu km 622+892,628, kritično stanje med 

izvajanjem sanacijskih del 
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Zid 6 v profilu 622+984,547 

V profilu 622+984,547 je v zaledju zidu približno 3 m visoka brežina, oblikovana v naklonu 1: 

1 (45°). Minimalni varnostni količnik je v tem primeru Fmin= 1,159, kritična potencialna 

porušnica pa zajema brežino nad zidom. Obstoječa brežina je stabilna. 

 
Slika 13: Stabilnostna analiza zidu Z6, v profilu km 622+984,547, obstoječe stanje 

 

 
Slika 14: Stabilnostna analiza zidu Z6, v profilu km 622+984,547, kritično stanje med 

izvajanjem sanacijskih del 
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Med izvajanjem sanacijskih del bo odstranjena greda ob vznožju zidu, kar predstavlja kritično 

fazo sanacije. Minimalni varnostni količnik je v tem primeru Fmin= 1,021. Kritična potencialna 

porušnica zajame celoten zid s temelji. Varnostni količnik zadošča za trajno stabilnost. 

 

 

5.3. Ugotovitve 
 

Ugotovljeno je bilo, da v vseh profilih varnostni količnik zagotavlja trajno stabilnost zidu. Med 

izvajanjem sanacijskih del se odstrani greda, kar predstavlja kritično fazo. Varnostni količnik 

se zniža tudi do 20 %, vendar bodo zidovi ostali stabilni.  

 

 

6. PROJEKTNE OSNOVE 
 

Ker je bilo ugotovljeno, da so obstoječi zidovi stabilni, menimo, da bi zidovi 3,4,5 in 6 lahko 

nudili  zadostno oporo zaledju tudi v prihodnosti, in jih ni potrebno nadomestiti z novimi. 

Predlagamo pa  izvedbo po izvedbi sanacijskih ukrepov, ki bi izboljšali stanje zidov in 

preprečili ali vsaj upočasnili njihovo propadanje: 

 

 Pranje zidov z vodo pod visokim pritiskom.  

 Odstranitev grmovja in dreves, vključno s koreninami, na območju vsaj dva metra v 

zaledju zidov. 

 Sanacija ostenja zidov 

 Sanacija kron zidov 

 Odstranitev materiala iz kanalet.  

 Sanacija kanalet. 

 Prehod na mestu stebrov vozne mreže.  

 

6.1. Pranje zidov pod visokim pritiskom 

 

Pranje zidov se mora izvajati pod tako visokim pritiskom, da odstrani ves mah in nečiščoče z 

zidu, kot tudi material v razpokah, ter poškodovan oziroma degradiran beton. S kron zidov  je 

potrebno odstraniti vso zemljo in rastje, ter degradiran beton.  

 

 

6.2. Odstranitev grmovja in dreves, vključno s koreninami, na območju vsaj dva 

metra v zaledju zidov. 

 

V zaledju zidov se večinoma nahaja grmovje, ki je posekano oziroma odstranjeno v okviru 

vzdrževalnih del, niso pa odstranjene korenine in trava. Opažena škodo na zidu pa je 

večinoma posledica delovanja korenin in nizkega rastja, ki raste na kroni zidu na zemlji, ki je 

bila na krono zidu nanešena iz zaledja.  
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Najmanj 2 m v zaledju zidov je potrebno odstraniti vse rastje, vključno z koreninami grmovja 

in dreves. Ko je rastje odstranjeno, je potrebno brežine ponovno zatraviti.  

 

6.3. Sanacija ostenja zidov 

 

Dela obsegajo sanacijo razpok na površini zidov (dilatacij med deli zidov ni potrebno sanirati. 

in zaščito betonskih površin, ki so poškodovane. Predvidevamo sanacijo 5 razpok dolžine do 

10 cm na 10 m zidov.  Pred začetkom del mora biti s strani projektanta izveden pregled 

stanja po čiščenju in določitev območij za sanacijo.  

 

Razpoke saniramo tako, da najprej izvedemo čiščenje in poglobitev razpoke z rezkarji ali 

kotno brusilko v širini in globini ca 5 mm. Površino odprašimo.  Nato izvedemo površinsko 

zatesnitev razpoke z epoksidnim lepilom in v rastru 20 – 25 cm izvrtamo luknje preko razpok 

za vstavitev globinskih injecirnih nastavkov. Injektiranje razpok širokih do 0,3 mm izvedemo z 

epoksidno injecirno smolo. Izvedba injektiranja z epoksi maso, je potrebno prilagoditi 

navodilom proizvajalca. Nekaj dni po injektiranju odstranimo injecirne nastavke, površino 

razpoke pa pobrusimo z brusilko.  Material za sanacijo mora ustrezati zahtevam standardov 

SIST EN 1504-3:2013 in SIST EN 1504,  

 

Na poškodovanih površinah  bo izvedena hidrofobna impregnacija betona, kar bo omogočilo 

manjše vpijanje vode v konstrukcijo, hitrejše odtekanje vode, manjše prodiranje nečistoč v 

betonsko konstrukcijo in s tem zmanjšanje nastajanja ustreznih pogojev za rast mahu. 

Predvidena je   enoslojna impregnacija. Materiali morajo ustrezati zahtevam standarda SIST 

EN 1504-2:2004.   

 

Preostale površine betona bodo prekrite z zaščitnim premazom za ščitenje površin betona 

pred propadom. Izvajalec bo za to uporabil eno od standardnih zaščitnih sredstev. Izbrano 

sredstvo mora pred začetkom del odobriti projektant.  

 

 

6.4. Sanacija kron zidov 

 

Krone zidov se najprej izravnajo s sanacijsko maso. Nato se na krono zidov pritrdi 

prefabriciran element,  skladno z detajli. Prefabriciran element je sestavljen iz pravokotne 

plošče, ki preprečuje padanje materiala iz zaledja, ter zaščitne plošče z odkapjo.  
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6.5. Odstranitev materiala iz kanalet 

 

Iz obstoječih kanalet je potrebno odstraniti ves material, ki se je tam nabral, površine pa nato 

očistiti z visokotlačnim curkom vode. Pranje kanalet  se mora izvajati pod tako visokim 

pritiskom, da odstrani ves mah in nečiščoče, , kot tudi material v razpokah, ter poškodovan 

oziroma degradiran beton.  

 

6.6. Sanacija kanalet 

 

Dela obsegajo sanacijo razpok na površini in zaščito betonskih površin, ki so poškodovane. 

Predvidevamo sanacijo 2 razpok dolžine do 10 cm na 10 m zidov.  Pred začetkom del mora 

biti s strani projektanta izveden pregled stanja po čiščenju in določitev območij za sanacijo.  

 

Razpoke saniramo tako, da najprej izvedemo čiščenje in poglobitev razpoke z rezkarji ali 

kotno brusilko v širini in globini ca 5 mm. Površino odprašimo.  Nato izvedemo površinsko 

zatesnitev razpoke z epoksidnim lepilom in v rastru 20 – 25 cm izvrtamo luknje preko razpok 

za vstavitev globinskih injecirnih nastavkov. Injektiranje razpok širokih do 0,3 mm izvedemo z 

epoksidno injecirno smolo. Izvedba injektiranja z epoksi maso, je potrebno prilagoditi 

navodilom prozivajalca. Nekaj dni po injektiranju odstranimo injecirne nastavke, površino 

razpoke pa pobrusimo z brusilko.  Material za sanacijo mora ustrezati zahtevam standardov 

SIST EN 1504-3:2013 in SIST EN 1504,  

 

Na poškodovanih površinah  bo izvedena hidrofobna impregnacija betona, kar bo omogočilo 

manjše vpijanje vode v konstrukcijo, hitrejše odtekanje vode, manjše prodiranje nečistoč v 

betonsko konstrukcijo in s tem zmanjšanje nastajanja ustreznih pogojev za rast mahu. 

Predvidena je   enoslojna impregnacija. Materiali morajo ustrezati zahtevam standarda SIST 

EN 1504-2:2004.  Na kanaleto se vgradi  še pokrov, skladno z detajli.  

 

 

7. VARNOST IN POGOJI IZVAJANJA DEL 

 

Dela se bodo izvajala pod prekinitvijo prometa, zato ni potrebno izvajati posebnih varnostnih 

ukrepov.  Skladiščenje materiala in premike je treba izvesti tako, da ni možen padec 

materiala  na progo.  
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Objekt: IZVEDBENI NAČRT ZA NADGRADNJO GLAVNE ŽELEZNIŠKE PROGE ŠT. 20 

NA ODSEKIH KRANJ–LESCE BLED IN LESCE BLED–JESENICE TER 

PROGOVNO KABLIRANJE NA ŽELEZNIŠKI PROGI ŠT. 20 

– ODSEK ŽIROVNICA-S. JAVORNIK 

 
 

Vrsta projektne dokumentacije:          IZVEDBENI NAČRT 

 

Za gradnjo:      VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST 
 
 
 
 
 
 
 

Z.1.POPIS DEL Z PREDIZMERAMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Projektiranje in svetovanje,   Vojkova 12 
Jurij Čadež S.P.  6230 Postojna  

 
 

 
27 

 

 
 

Objekt: IZVEDBENI NAČRT ZA NADGRADNJO GLAVNE ŽELEZNIŠKE PROGE ŠT. 20 

NA ODSEKIH KRANJ–LESCE BLED IN LESCE BLED–JESENICE TER 

PROGOVNO KABLIRANJE NA ŽELEZNIŠKI PROGI ŠT. 20 

– ODSEK ŽIROVNICA-S. JAVORNIK 

 
 

Vrsta projektne dokumentacije:          IZVEDBENI NAČRT 

 

Za gradnjo:      VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST 
 

 
 
 
 
 
 
 

G.RISBE 
 

  Risbe G. 

  Pregledna situacija odseka med km 622+633 in km 622+873 G.1. 

  Situacija-obstoječe stanje G.1.2. 

  Situacija-končno stanje G.1.3. 

  Prečni profili-obstoječe stanje-zid 3 G.2.1.a. 

  Prečni profili-obstoječe stanje-zid 4 G.2.1.b. 

  Prečni profili-obstoječe stanje-zid 5 G.2.1.c. 

  Prečni profili-obstoječe stanje-zid 6 G.2.1.d. 

  Prečni profili-končno  stanje-zid 3 G.2.2.a. 

  Prečni profili-končno stanje-zid 4 G.2.2.b. 

  Prečni profili-končno stanje-zid 5 G.2.2.c. 

  Prečni profili-končno stanje-zid 6 G.2.2.d. 

  Pogledi na zidove-zidova 3 in 4 G.3.1.a 

  Pogledi na zidove-zidova 5 in 6 G.3.1.b 

  Detajl krone zidu G.4.1. 

  Karakteristični prečni profil zidu G.4.2. 

  Detajl zaščite kanalete pred tolčencem G.4.3. 

  Armaturni načrt krone zidu G.5.1. 

 
 
 
 
 
 
 





































Projektiranje in svetovanje,   Vojkova 12 
Jurij Čadež S.P.  6230 Postojna  

 
 

 
28 

 

 
 
 
 

Objekt: IZVEDBENI NAČRT ZA NADGRADNJO GLAVNE ŽELEZNIŠKE PROGE ŠT. 20 

NA ODSEKIH KRANJ–LESCE BLED IN LESCE BLED–JESENICE TER 

PROGOVNO KABLIRANJE NA ŽELEZNIŠKI PROGI ŠT. 20 

– ODSEK ŽIROVNICA-S. JAVORNIK 

 
 

Vrsta projektne dokumentacije:          IZVEDBENI NAČRT 

 

Za gradnjo:      VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

P.PRILOGE 
 
 
 

  Priloge P 

  Priloge-fotodokumentacija P.3. 

 



 

Zid 3 

 

Zid 4 

 



 

Zid 5 

 

Zid 6 

 


