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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 

 

Št.:  Dokument: 
Id. 
oznaka: 

  Naslovna stran S.1 

  Kazalo vsebine načrta S.2 

  Tehnično poročilo T. 

  Popis del s predizmerami  

  Projektantski popis del Z.1. 

  Projektantski predračun Z.2. 

  Risbe G. 

  Pregledna situacija odseka med  km  624+735,862 in  625+000,112 G.1. 

  Situacija-obstoječe stanje G.1.2. 

  Situacija-končno stanje G.1.3. 

  Prečni profili-obstoječe stanje-zid 8a G.2.1a 

  Prečni profili-obstoječe stanje-zid 8 G.2.1b 

  Prečni profili-obstoječe stanje-zid 9 G.2.1c 

  Prečni profili-končno  stanje-zid 8a G.2.2a 

  Prečni profili-končno  stanje-zid 8 G.2.2b 

  Prečni profili-končno  stanje-zid 9 G.2.2c 

  Pogled na zidove 8 in 8a G.3.1a 

  Pogled na zidove 9 G.3.1b 

  Karakteristični prečni profil zidu G.4.1. 

  Armaturni načrt-kampade 1,2,3,6 G.5.1. 

  Armaturni načrt-kampade 4,5 G.5.2. 

  Armaturni načrt-steber vozne mreže VM70A G.5.3. 

  Armaturni načrt-steber vozne mreže VM69 G.5.4. 

  Armaturni načrt-steber vozne mreže VM71A G.5.5. 

  Armaturni načrt-steber vozne mreže VM72 G.5.6. 

  Priloge P 

  Priloge-fotodokumentacija P.1. 
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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 zidove  med  km 

624+735,862 in 625+000,112  z oznakami  8a,8 in 9, vključno z novim zidom na levi strani 

med km 624+590,000 i n624+710,000 v dolžini 120 m, 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 z oznakami 8,8a in 9.  

 

 

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 8a 624530,000 624822,280 180,00 desno 625030,000 625220,000 

Zid 8 624735,862 624835,142 99,280 desno 625234,000 625333,280 

Zid 9 624799,048 625000,112 201,064 levo 625297,000 625498,064 

 

Tabela 1: podatki o zidovih 8a, 8 in 9 
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3.2. Zid 8a 

 

Oporni betonski zid se nahaja na levi strani proge oziroma na desni strani ceste. Na začetku 

je to nizek zid tik ob cesti vsaj 10 m oddaljen od proge strani proge, ki podpira brežino 

nasipa, izvedeno v nagibu približno 2:3.  Zid je sestavljen iz betonskih predelov, ki so vsake 

nekaj metrov pozidani. Na začetku je zid visok okoli 1 m, nato pa se začne višati na višino do 

3 m, ko se odmakne od ceste in približa progi, pa naraste na največjo višino 4 m. Zid je 

poraščen, krona ni vidna, in mestoma poškodovan.  

 

3.3. Zid 8 

 

Gre za kamnito zložbo na desni strani proge, na začetku visoka okoli 2 m, nato pa se dvigne 

na okoli 3 m.  Nad zložbo se nahaja manjši plato, nad njim pa kamnita stena. V zložbi je 

izvedenih več utorov, predvidenih za dreniranje in odvodnjevanje, vendar so cevi uničene in 

ne funkcionirajo.  

 

Zložba je v dobrem stanju, razen manjših poškodb ni večjih nepravilnosti. 

 

3.4. Zid 9 

 

Gre za nizek zid na levi strani, ki je betonski, krona zidu pa je bila naknadno nadzidana. V 

krono so vgrajeni stebri ograje, ki pa je uničena. Nekatere kampade so ponekod 

poškodovane na dilatacijah, ponekod je poškodovan spoj krone in originalnega zidu.  

 

Na splošnem je zid v dobrem stanju.  

 

 

4. OPIS PREDVIDENIH DEL NA TEM ODSEKU PROGE MED KM  
 

Na tem odseku je predvidena obnova planuma, ki nagnjen proti desni na območju zidov 8a 

in 8, nato pa proti levi na območju zidu 9. Tako  izkop za izvedbo planuma zelo verjetno ne 

bo segel pod peto obstoječega zidu 8, 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.  
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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 8a, 8 in 9.  

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

območju navedenih podpornih konstrukcij. 

 
Obravnavano območje, z geografskim imenom Soteska, leži v okolici grebena Spodnji rovt in 
je omejeno z hudournikom Sevnik na vzhodni strani in neimenovanim hudournikom na 
zahodni strani. Cesta in železniška proga sta na tem mestu stisnjeni k strugi reka Save.  
 

Teren je v glavnem gozdnat. 

 

 
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 na obravnavanem odseku 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 starosti. Litološka sestava teh kamnin je zelo 

pestra. Najstarejše so srednje triasni ploščasti apnenci (ladinijska stopnja), sledijo pa jim 

zgornje triasni masivni apnenci in zrnati dolomiti (karnijska stopnja). Matična kamnina izdanja 
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le na grebenu, medtem ko je na ostalih mesti prekrita z pobočnim gruščem in materialom 

vršajev, ter deluvijem. Ob cesti ni nižje na bregovih Save, površino prekrivajo aluvialni 

sedimenti - savski prodi.  

 

 
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, 

 Umetni nasipi: železniški in cestni, 

 

 
5.3. Morfološki opis trase 

 

Na obravnavanem odseku, od stacionaže km 624+735,862 do km 625+500,112, trasa 

železniške proge poteka najprej po aluvialni terasi reke Save, nato pa, po približno 200 m, 

preide v območje grebena Spodnji rovt, kjer poteka v dolžini naslednjih 200 m. Na zadnjem 

delu odseka, v dolžini približno 130 m, je trasa vkopana v jugozahodno pobočje Hrastnika. 
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Slika 3: Železniška proga Žirovnica – Jesenice, DMR območja podpornih konstrukcij Z8, 

Z8a, Z9 in Z10 

 

 

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. 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. 
Obravnavani podporni konstrukciji ležita izven dosega stoletnih voda (Q100). Zidova ne ležita 
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. 

 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: 
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 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 marca 2019. Raziskave so obsegale inženirsko 

geološko kartiranje in izvedbo sond dinamične penetracije (DPL). 

 

 

4.6.1. Inženirsko geološko kartiranje 

 

V prvem in v zadnjem delu obravnavanega odseka, teren v celoti prekriva vegetacija, tako da 

na površju ni izdankov. V osednjem delu, kjer je trasa vkopana v greben Spodnji rovt, pa so 

kamnine lepo vidne v subvetikalni steni vkopa.  

 

Na osnovi morfoloških znakov ugotavljamo, da prvi del trase leži na aluvialni ravnici. 

Debelina aluvialnih sedimentov je več metrov.  

 

V drugem delu je trasa vkopana delno v pobočne grušče in delno v skalo. Skalne brežine so 

visoke do 30 m. Greben gradijo apnenci, mestoma opažamo brečo. Apnenčeva skala j 

močno razpokana, opišemo jo z parametrom GSI= 27 – 35 (Geological Strength Index). 
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Ploskve plastovitosti imajo smer 70° in vpad 60° – 70°. Plasti so debele približno 1 m. Poleg 

plastovitosti opažamo še vsaj 3 sisteme razpok in sicer: 

 R1 90°/65°, razpoke so odprte, razdalja med njimi pa je približno 2 m, 

 R2 225°/50°, so odprte, razdalja med njimi pa je približno 1 m, 

 R3 350°/30° do 20°/40°. 

 

Skalna brežina je najslabša na odseku km 625+250 do km 625+310. To smo registrirali tudi 

razpoke R4= 120°/80° in 175°/80°. 

 

Velikost labilnih blokov ocenjujemo na 1 m x 1 m x 1 m. 

 

Poseben problem predstavljajo zaplate breče, velikosti do nekaj m3, ki so prilepljene na 

skalno pečino. Ocenjujemo, da so možni odkruški velikosti do 0,2 m x 0,2 m x 0,2 m, ki bi 

dosegli železniško progo. 

 

Tretji odsek poteka delno po pobočnem grušču in delno po deluvialnih sedimentih. Debelina 

grušča in deluvija je več metrov. 

 

 

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: 

 

 

(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 
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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. 

 

Na obravnavanemobmočju so bile izvedene 3 preiskave . Lokacije posameznih sond so 

prikazane v spodnji tabeli: 

 

No.: 

Stacionaža 
(Nove 

stacionaže) 

Stacionaža 
(Stare 

stacionaže) Y X Z Globina 

Lokacija 

1  625 + 470     1,5 Zid 3 

2  625 + 454     1,5 Zid 3 

3  625 + 540     2,0 Zid 3 

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. 

 

globina 
intervala 

izmerjeno 
število udarcev 

ekvivalentno 
število udarcev 

SPT 

točkovni odpor 
na enoto 

(upoštevano Er. 
=60%) 

dinamični 
točkovni odpor 
(upoštevano Er. 

=60%) 

nedrenirana 
strižna trdnost 
[Terzaghi&Pec

k] 
modul elast. 
[Begemann] 

d N10 (N1)60 rd qd su E 

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

GLINA             

N 85 85 85 85 85 85 

povprečje 7 8 4 2 53 4 

st.dev. 3,40 3,73 1,71 0,85 24,77 1,15 

zaupanje 0,72 0,79 0,36 0,18 5,27 0,25 

karakterist. 6,65 7,15 3,28 1,58 47,46 3,95 
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globina 
intervala 

izmerjeno 
število 

udarcev 

ekvivalentno 
število 

udarcev SPT 

točkovni 
odpor na 

enoto 
(upoštevano 

Er. =60%) 

dinamični 
točkovni 

odpor 
(upoštevano 

Er. =60%) 

indeks 
gostote 

[Skempton] 
strižni kot 

[po Gibbsu] 
modul elast. 
[Begemann] 

d N10 (N1)60 rd qd ID ϕ E 

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

GM               

N 29 29 29 29 29 29 29 

povprečje 21 15 7 3 48 32 18 

st.dev. 11,02 7,92 3,63 1,39 12,86 2,25 5,72 

zaupanje 4,01 2,88 1,32 0,51 4,68 0,82 2,08 

karakterist. 17,06 11,75 5,38 2,21 42,85 30,88 16,07 

                

GP, GW, konglomerat  

N 11 11 11 11 8 11 11 

povprečje 86 57 26 11 68 39 55 

st.dev. 77,20 50,33 23,06 10,77 12,68 6,23 49,70 

zaupanje 45,62 29,74 13,62 6,36 8,79 3,68 29,37 

karakterist. 40,56 26,84 12,29 4,37 59,28 35,25 25,93 

Tabela 4: Vrednosti za posamezne materiale 

 
 

4.6.2 Strižne karakteristike apnenca 
 
Strižne karakteristike apnenca določimo s pomočjo Hoek & Brown-ovega kriterija porušitve. Račun 
temelji na naslednjih parametrih: 

 GSI  Geological Strngth Index 

 scfliš  Enoosne tlačna trdnost 

 mi Hoek & Brownova konstanta za intaktno hribino 

 Ei modul elastičnosti intaktne hribinske mase 
 
 
Preglednica 19: strižne in elastične vrednosti dolomita, kot kamninske mase 

    apnenec 

    Spodnja meja Zgornja meja 

sc [MPa] 20 20 

GSI   27 35 

m   6 7 

Ei [MPa]  12.000 15.000 

D  0,75 0,70 

prostor. teža  g [kN/m3] 26 26 

globina [m] 10 10 

s3max [MPa] 0,204 0,2114 

c [kPa] 39 56 

f [°] 30 36 
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sig t [MPa] -0,004 -0,008 

sig c [MPa] 0,067 0,139 

sig cm [MPa] 0,675 1,003 

Erm [MPa] 372 508 

 
 
 

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. 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.  

 

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 
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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.  

 
Analize bodo izvedene v naslednjih profilih: 

 

 624+653,822-obstoječe stanje 

 624+653,822-stanje po izvedbi novega zidu 

 624+980,880  obstoječe stanje 

 

 

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 8 a 624+653,822 

 

Pri privzeti vrednostih strižnih karakteristik je minimalna vrednost varnostnega količnika za 
obstoječe stanje zidu Z8 a, v profilu  km 624+653,822, Fmin= 1,036, kar ustreza dejanskim 
razmeram na terenu. Zid je trajno stabilen in malo poškodovan. 
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Slika 5: Stabilnostna analiza zidu Z8 a, v profilu km 645+653,822, obstoječe stanje 

 

Zid 8 a 624+653,822 - stanje po izvedbi novega zidu 

 

 

 

 

Slika 6: Stabilnostna analiza zidu Z8 a, v profilu km 624+653,822, stanje po končanih 

sanacijskih delih 
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Za sanacijo bo zgrajen nov podporni zid in novi stebri voznega omrežja  Stabilnostna analiza 

kaže, da se bo, kljub večjim obremenitvam zaradi vozne mreže, varnostni količnik zelo malo 

poslabšal Fmin= 1,022. Trajna stabilnost objekta je zagotovljena. 

 

 

Zid 9 – km 624+980,880  obstoječe stanje 

 

 
Slika 7: Stabilnostna analiza zidu Z9, v profilu km 624+980,880, obstoječe stanje 
 

Glede na to, da se po izvedbi sanacijskih del, geološko geotehnične razmere ne bodo 

bistveno spremenile smo preverili stabilnost zidu za obstoječe stanje. Minimalni varnostni 

količnik, za obstoječe stanje je Fmin= 1,220, kar zagotavlja trajno stabilnost objekta. 

 
5.3. Ugotovitve 
 

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

zaključenih sanacijskih delih se varnostni količnik za zid 8 a, malo poslabša, vendar 

zagotavlja trajno stabilnost objekta. Pri zidu 9 se razmere ne spremenijo.  

 

6. PROJEKTNE OSNOVE 
 

Zidovi so sicer slabo vzdrževani, vendar niso poškodovani zaradi prevelikih pritiskov. Zid 8a 

je prenizek  v bližini proge, zato bi ga bilo treba nadvišati.  Zato predlagamo sanacijo 

obstoječih zidov in nadvišanje z novim zidom na območju, kjer je  nasip nezadostno podprt.  
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6.1. Zid 8a 

 

Zid 8a je potrebno očistiti in sanirati manjše razpoke in druge nepravilnosti na območju zidu, 

ki se nahaja ob cesti. Na območju zidu 8a v bližini proge je potrebno izvesti odstranitev 

rastja, ter sanacija stene zidu, ki ne bo odstranjen v okviru gradnje novega zidu. Dela naj 

potekajo na naslednji način: 

 

 Pranje zidu pod visokim pritiskom 

 

Pranje zidu se mora izvajati pod tako visokim pritiskom, da odstrani ves mah in nečistoče z 

zidu, kot tudi material v razpokah, ter poškodovan oziroma degradiran beton.  

 

 Odstranitev grmovja in dreves, vključno s koreninami povsod v okolici zidu 

 

V okolici zidu se  nahaja grmovje in drevje. V neposredni bližini  zidu je potrebno odstraniti 

vse rastje, vključno z koreninami grmovja in dreves.  

 

6.2. Sanacija ostenja zidu 8a  

 

Dela obsegajo sanacijo razpok na površini zidu (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 zidu.  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.   

 

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.  
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6.3. Zid 8 

 
Zid 8 je kamnita zložba, ki je v dobrem stanju. Zložbo je potrebno očistiti, popraviti manjše 

nepravilnosti z cementnimi plombami in očistiti barbakane. Poleg tega je potrebno odstraniti 

uničene odvodnjevalne cevi na območju zložbe.  Nad zložbo je potrebno izvesti kanaleto, ki 

bo pobirala vodo iz brežin nad  kamnito zložbo.  

 

Na območju zidu 8 poteka trasa železniške proge delno v vkopu. Trasa se na tem mestu 

zajeda v 30 m visok greben, ki ga gradijo masivni zgornje triasni apnenci. Naravno pobočje 

je oblikovano v naklonu do 35°, vkopne brežine, višine do 15 m, pa so generalno v naklonu 

2:1 (60°), mestoma so subvertikalne. 

 

Na osnivi inženirsko geološkega kartiranja ugotavljamo, da ima plastovitost generalno smer 

severovzhod (70°), plasti pa vpadajo pod kotom 60° do 70°. Plasti so debele približno 1 m.  

 

  
Slika 8: Schmidtov diagram diskontinuitet  in Marklandov test kinmatično prostih smeri zdrsa 

labilnih blokov in klinov 

 

Poleg plastovitosti, kamnino sekajo še vsaj trije sistemi diskontinuitet: 

 R1 90°/65° 

 R2 225°/50° 

 R3 20° – 350°/30° – 40°. 

 

Ti sistemi diskontinuitet krojijo skalno brežino na bloke velikosti 1 m x 1  x 1m. Marklandov 

test (slika 8) kaže, da obstaja več kombinacij diskontinuitet, ki tvorijo skupaj z vkopno 

brežino, labilne lkine in bloke. Najbolj tipične kombinacije so: 
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 R2( 225/50) v kombinaciji s plastovitostjo in z ostalimi subvertikalnimi 

diskontinuitetami. 

 

Na osnovi pregleda pobočja in vkopne brežine smo ocenili GSI (Geological Strength Index) 

matične kamnine na GSI= 27 – 35, kar uvršča hribino v razred IV – slaba hribina. 

 

Poleg razpokanosti hribinske mase moramo opozoriti še na ostanke konglomerata, ki so 

mestoma še »prilepljeni na skalno brežino in predstavljajo potencialno nestabilen material. 

 

Na občasno krušenje skalnih brežin kaže tudi nabiranje gruščnatega materiala ob vznožju 

vkopne brežine in/ali pobočja.  

 

 

Glede na to, da je brežina nad zidom 8   nestabilna, možno je odpadanje manjših skal po 

pobočju, zato predlagamo izvedbo varovalne mreže na brežini nad zidom, kot sledi: 

 

 Zavesna zaščita brežine z dvojno zavito (heksagonalno) mrežo, debeline 2.7 mm, 

velikost oken 8/10 cm, natezne trdnosti žice 280-550 N/mm2, protikorozijska zaščita 

Zn razred A po EN 10224-2, natezna trdnost mreže znaša 55+-5 N/mm2 po ASTM A 

975-97 

 Jeklena sidra premera 14 mm dolžine 0.5 m, v razmaku 1 m.  

 Tipske betonske uteži, v razmaku 2 m.  

 

Dela naj se izvajajo tako, da se najprej vgradi sidra dolžine 0.5 m po robu brežine približno 

na predvidenem mestu tako, da je možno posamezne plasti mreže med seboj povezati. Sledi 

vgradnja mrež ter na koncu še obešanje uteži.  

 

Ker se med zidom 8a  in progo nagaja plato, redno čiščenje odpadlega materiala ne bo 

potrebno.  

 

6.4. Zid 9 

 

 

Zid 9  je potrebno očistiti in sanirati manjše razpoke in druge nepravilnosti. Dela naj potekajo 

na naslednji način: 

 

 Pranje zidu pod visokim pritiskom 

 

Pranje zidu 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.  
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 Odstranitev ograje 

 

Potrebno je odstraniti ograjo v zidu.  

 

6.5. Sanacija ostenja zidu 9 

 

Dela obsegajo sanacijo razpok na površini zidu (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 zidu.  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.   

 

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.  

 

6.6. Gradnja novega zidu med km 24+590 in 24+710 v dolžini 120 m.  

 

Gradnja novega AB zidu višine 2.5 m s peto širine 4 m bo potekala na naslednji način: 

 

 Izkop nasipa do globine 2.5 m in odstranitev krone zidu 

 

Izkop se bo izvedel tako, da bo možno izvesti peto zidu širine 4 m. Nagib brežine nasipane 

sme biti več kot 1:1. Krono zidu na globini 2.5 m je potrebno odstraniti z horizontalnim 

rezanjem, ne da bi se poškodoval obstoječi zid. Ostanke zidu je potrebno odpeljati na 

deponijo, material iz nasipa pa deponirati v bližini.  
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 Izvedba AB zidu višine 2.5 m s peto širine 4 m.  

 

Dela je potrebno izvesti skladno z armaturnimi načrti. Betoniranje  se bo izvedlo z betonom 

C 25/30.  

 

 Izvedba temeljev vozne mreže 

 

V okviru zidu bo izvedenih 5 temeljev vozne mreže, in sicer: 

 

 Temelj širine 1.5 m  

 2x temelja širine 3.5 m.  

 2x temelja z temeljem dvojnega sidra.  

 

Vsi temelji bodo ojačeni z trajnimi IBO sidri dolžine 6 m, ki bodo vgrajeni na razdalji 20 cm od 

oboda  posameznega temelja vozne mreže, na medsebojni razdalji 50 cm, če je le mogoče, 

po vseh mejnih ploskvah posameznega temelja.  

 

 Zasutje in končna ureditev 

 

Po končanih delih se zid zasuje, nasip pa mora iti komprimiran.  

 

 

 

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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