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1.

SPLOŠNO

Ministrstvo za infrastrukturo oz. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je naročila izdelavo izvedbenega načrta
za nadgradnjo železniške proge Kranj-Jesenice na progi št. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m. Ukrepe nadgradnje je potrebno
v največji meri realizirati že v drugi polovici leta 2020, ko bo omogočena stalna zapora proge na odseku Ljubljana–
Jesenice–d.m., zaradi stalne zapore karavanškega predora, kjer je predvidena modernizacija železniške infrastrukture,
signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav ter elektro energetskih naprav. Zaradi kratkega obdobja do
predvidene zapore, je možno izvesti le ukrepe nadgradnje, ki se lahko izvajajo znotraj zemljišč JŽI po postopku VDJK
in ki so opredeljeni v DIIP pod varianto 2 in sicer le del aktivnosti navedenih pod varianto 2 in sicer le na odseku proge
med Kranjem (vključno z izvozno kretnico na B strani postaje) in Jesenicami (vključno z uvozno kretnico na A strani
postaje) vključno z izvedbo protihrupnih ukrepov, progovnega kabliranja na celotnem odseku Ljubljana-Jesenice.
Predvidena so obsežnejša investicijska dela, ki bodo v okviru investicije omogočale zagotovitev kategorije D4, doseči
maksimalno možno povečanje hitrosti glede na omejen prostor, ureditev cestno-železniških križanj, povečanje
prepustne zmogljivosti proge, skrajšanje potovalnih časov ter zagotovitev interoperabilnosti. Projekt izdelave
predvideva obnovo 5 medpostajnih odsekov in dveh postaj (Žirovnica in Slovenski Javornik), postaje Kranj, Podnart,
Lesce Bled in Jesenice pa se v sklopu tega projekta ne obnavljajo.
Po projektni nalogi je na obravnavanem odseku potrebno upoštevati še naslednje zahteve:
 obnoviti v celoti tir na medpostajnem odseku, tako zgornji kot spodnji ustroj;
 zgraditi novo vozno omrežje med ločiščema;
 nadgraditi ENP Kranj;
 ustrezno preurediti SVTK naprave ter izdelati načrte prestavitve in ščitenja;
 ustrezno sanirati vse premostitvene objekte in prepuste, ki ne dosegajo kategorije D4 oz. ne ustrezajo
veljavnim predpisom;
 upoštevati svetli profil GC
 izdelati rešitve protihrupnih ukrepov
Dodatne zahteve so zapisane v projektni nalogi, ki je vložena v vodilni mapi tega projekta.
1.1

OBSTOJEČE STANJE

Elektrificirana proga št. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m., je kategorizirana kot glavna proga. Proga med Ljubljano in
Jesenicami je enotirna med Jesenicami in državno mejo pa dvotirna. Proga med Ljubljano in Jesenicami, dolžine 63,1
km, je bila zgrajena leta 1870 v sklopu »Rudolfove železnice« (Trbiž-Jesenice-Ljubljana). Gradbeni elementi se od
takrat niso bistveno spremenili. V letih 1963 in 1964 je bila proga v celoti elektrificirana z 3kV enosmernim sistemom
vleke. V skladu z UIC 700 je proga deklarirana za osni pritisk 22,5t/os in 7,2t/m (kategorija D3).
Proga na odseku Kranj – Jesenice, ki je predmet te projektne dokumentacije je razdeljena na 5 medpostajnih odsekov:
1_Kranj – Podnart:
Odsek Kranj-Podnart je omejen s postajama Kranj v km 594+514 in Podnart v km 605+305. Gradbena dolžina odseka
po stari stacionaži med začetki kretnic postaj Kranj in Podnart je 9437,76 m. Postajališč na odseku ni, se pa nahajajo
ostanki ukinjenih postajališč Jošt in Besnica. Na tem odseku sta uvedena pogrešna profila:
 v km 595+799,11 je pogrešni profil razdalje d = -500,89 m (km 595+799,11 = 596+300),
 v km 601+904,83 je pogrešni profil razdalje d = 4,83 m (601+904,83 = 601+900)
Na odseku se nahajajo trije nivojski prehodi in sicer:
 NPr 604.6 v km 604+587,92
 ANPr 604.8 v km 604+789,01
 ANPr 605.1 v km 605+116,60
Vzpostavljen je avtomatski progovni blok (APB) v obe smeri in sicer:
 APB 11 v km 596+944
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APB 12 v km 599+467
APB 13 v km 601+451
APB 14 v km 603+712

Sistem ERTMS/ETCS na tem odseku še ni vzpostavljen. Na odseku se nahaja tudi ENP Kranj v km 595+540.
Na tem odseku je zagotovljen svetli profil GC. Aktivna protihrupna zaščita ni nameščena. Obstoječa hitrost vlakov na
progi sega med 75 do 100 km/h. Zaradi zemeljskega plazu je med km 598+300 in 598+400 uvedena počasna vožnja
na 50 km/h. Na obravnavanem odseku proge se nahaja 1 jekleni most v km 604+698 dolžine 15m. Poleg njega se na
odseku nahaja še 56 prepustov, 1 podvoz in 3 mostovi, vsi so armiranobetonski ali kamniti.
Proga je bila zgrajena leta 1870. Zadnje večje obnove proge na odseku Kranj-Podnart so bile izvedene v letih med
1965 in 1972, kar izkazuje veliko povprečno starost proge glede na obnovitve – okoli 50 let. Vgrajene so tirnice sistema
49E1 na lesenih pragih s K ali SKL pritrditvijo. Stanje pragov je zelo slabo, ponekod pragi praktično že trohnijo in je
nujna njihova zamenjava, saj je vzdrževanje proge postalo neekonomično. Zaradi starosti proge in nezmožnosti
izvajanja sanacijskih del v obsegu, kot bi bil potreben, se slabo stanje proge odraža tudi v stanju tirne grede, ki je
zablatena v ocenjeno cca 30 % dolžine, kar se posledično odraža tudi na stanju pragov in pritrdilnega materiala. Na
najbolj kritičnih mestih je bila v omejeni dolžini izvedena sanacija spodnjega ustroja z vgradnjo tamponskega sloja, na
zgornjem ustroju pa je bila izvedena »posamična« zamenjava najbolj dotrajanih pragov in pritrdilnega materiala, da se
je zagotavljala varnost prometa. Odvodnjavanje vzdolž trase v večjem delu ni urejeno, kar se odraža tudi v slabem
stanju tako spodnjega kot zgornjega ustroja. Železniška proga na odseku od Kranja do Podnarta poteka več ali manj
v blagem vzponu, ki pa po podatkih SŽ-Infrastruktura nikjer ne presega 4,1 ‰. Na obravnavanem odseku so polmeri
5 krožnih lokov manjši od s Pravilnikom o zgornjem ustroju železniških prog predpisanih minimalnih polmerov, ki so za
novogradnje in nadgradnje obstoječih prog 300 m za odprto progo.
2_Podnart – Lesce:
Začetek odseka je postaja Podnart, ki ni predmet obdelave tega projekta. Izvozna kretnica št. 9 (oblika 49E1-300-6° desna), ki je v km 605+032,01 bila vgrajena okoli leta 1980. Konec odseka je na postaji Lesce Bled, ki tudi ni predmet
obdelave tega projekta. Uvozna kretnica št. 1 (oblika 49E1-200-6° - desna), je vgrajena v km 616+724,36. Vgradnja
kretnice št. 1 datira v leto 1977. Obravnavani odsek je dolžine cca. 11,7 km.
Velik del obstoječe proge leži v neugodni geografski legi, kar je tudi posredni vzrok za nastalo slabo stanje, saj do
nekaterih delov proge ni moč dostopati drugače kot po progi (visoki useki, reka Sava, …). Kot dodatni razlog k
nastalemu stanju lahko štejemo tudi dejstvo, da je proga enotirna in je zato izredno težko dobiti (več) dnevno zaporo
za izvedbo vzdrževalnih in sanacijskih del.
Na obravnavanem odseku proge se nahajajo naslednji objekti (postajališča, nivojski prehodi, predori, prepusti, mostovi,
podvozi, nadvozi, zidovi in pogrešni profili).
Proga, ki je bila zgrajena leta 1870, zadnje večje obnove pa so se izvajale v letih med 1959 in 1977, izkazuje veliko
povprečno starost proge glede na obnovitve – preko 40 let. Tirnice so sistema 49E1 na lesenih pragih s K ali SKL
pritrditvijo. Na odsekih proge se lokalno pojavlja močna stranska in višinska obrabljenost tirnic, kar se posledično
odraža v povečani tirni širini. Železniški pragi so leseni, njihovo stanje je zelo slabo, ponekod pragi praktično že trohnijo
in je nujna njihova zamenjava, saj je vzdrževanje proge postalo neekonomično. Zaradi starosti proge in nezmožnosti
izvajanja sanacijskih del v obsegu, kot bi bil potreben, se slabo stanje proge odraža tudi v stanju tirne grede, ki je
zablatena v ocenjeno cca 30% dolžine, kar se posledično odraža tudi na stanju pragov in pritrdilnega materiala. Na
najbolj kritičnih mestih je bila v omejeni dolžini izvedena sanacija spodnjega ustroja z vgradnjo tamponskega sloja, na
zgornjem ustroju pa je bila izvedena »posamična« zamenjava najbolj dotrajanih pragov in pritrdilnega materiala, da se
je zagotavljala varnost prometa. Proga na odseku od Kranja do Jesenic in državne meje z Avstrijo poteka več ali manj
v vzponu, največji nagib znaša 16,58‰ (za postajališčem Radovljica). Nekateri polmeri krožnih lokov so manjši od s
Pravilnikom o zgornjem ustroju železniških prog predpisanih minimalnih polmerov, ki so za novogradnje in nadgradnje
obstoječih prog 300 m za odprto progo in 500 m za glavne postajne prevozne tire. Zagotovljen je minimalni svetli profil.
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Zaradi slabega stanja obstoječe proge je potrebna rekonstrukcija spodnjega ustroja v celoti na progi Kranj – Jesenice,
ki bo vključevala gradnjo novih osnovnih plasti »zemeljskega telesa« - tampon, ki bo določen na podlagi geotehničnih
lastnosti terena (raziskave bodo izvedene v fazi izvedbe projekta). Prav tako je potrebna rekonstrukcija (obnova)
nekaterih podpornih in opornih konstrukcij. Odvodnjavanje vzdolž trase ni urejeno, kar se odraža tudi v slabem stanju
tirne grede.
Obstoječa peronska infrastruktura na postajališčih je v najosnovnejši obliki in ne zagotavlja uporabnikom železniških
storitev vseh osnovnih storitev in možnosti.
Obstoječa hitrost (po programu omrežja) znaša na odseku od km 605.3 do km 615.8 (od konca postaje Podnart do
preme med postajališčem Radovljica in postajo Lesce Bled) 75 km/h za klasične in lahke vlake, ter 80 km/h za vlake z
nagibno tehniko (teoretični izračun). Od km 615.8 do km 622.9 (konec postaje Žirovnica) pa znaša hitrost 100 km/h za
vse vrste vlakov. Ob tem je potrebno poudariti, da obstoječi smerni elementi za zgoraj omenjeno hitrost niso ustrezni
oz. ne ustrezajo današnjim standardom in predpisom, problematične so predvsem prekratke dolžine prehodnic.
3_Lesce - Žirovnica:
Na obravnavanem odseku proge se nahajajo naslednji objekti (nivojski prehodi, prepusti, mostovi, podvozi, nadvozi in
zidovi).
Proga, ki je bila zgrajena leta 1870, je imela zadnjo večjo obnovo leta 1997, ko je bilo izvedeno strojno sejanje tirne
grede ob zamenjavi tirnic sistema 49E1 s sistemom 60E1, s Pandrol pritrditvijo na betonskih pragih. Lokalno so
betonski pragi ponekod zamenjani z lesenimi. Omenjena obnova se je izvršila na odseku proge Lesce Bled – Žirovnica.
Na odsekih proge se lokalno pojavlja močna stranska in višinska obrabljenost tirnic, kar se posledično odraža v
povečani tirni širini. Zaradi starosti proge in nezmožnosti izvajanja sanacijskih del v obsegu, kot bi bil potreben, se
slabo stanje proge odraža tudi v stanju tirne grede, ki je zablatena v ocenjeno cca 30% dolžine, kar se posledično
odraža tudi na stanju pragov in pritrdilnega materiala. Na najbolj kritičnih mestih je bila v omejeni dolžini izvedena
sanacija spodnjega ustroja z vgradnjo tamponskega sloja, na zgornjem ustroju pa je bila izvedena »posamična«
zamenjava najbolj dotrajanih pragov in pritrdilnega materiala, da se je zagotavljala varnost prometa. Proga na odseku
od Kranja do Jesenic in državne meje z Avstrijo poteka več ali manj v vzponu, največji nagib na obravnavanem odseku
proge znaša 14,19‰ (pred postajo Žirovnica), na postaji Žirovnica pa znaša 11,18‰ na A strani in 12,70‰ na B strani
postaje. Zagotovljen je minimalni svetli profil.
Zaradi slabega stanja obstoječe proge je potrebna rekonstrukcija spodnjega ustroja v celoti na progi Kranj – Jesenice,
ki bo vključevala gradnjo novih osnovnih plasti »zemeljskega telesa« - tampon, ki bo določen na podlagi geotehničnih
lastnosti terena (raziskave bodo izvedene v fazi izvedbe projekta). Prav tako je potrebna rekonstrukcija (obnova)
nekaterih podpornih in opornih konstrukcij. Odvodnjavanje vzdolž trase ni urejeno, kar se odraža tudi v slabem stanju
tirne grede.
Obstoječa peronska infrastruktura na postaji Žirovnica je v najosnovnejši obliki in ne zagotavlja uporabnikom
železniških storitev vseh osnovnih storitev in možnosti, zato je v celoti potrebna zamenjave.
Obstoječa hitrost (po programu omrežja) znaša 100 km/h za vse vrste vlakov, na odseku od km 615.8 do km 622.9.
Na začetnem delu, do km 619.2 so locirane tri “S” krivine s križno prehodno klančino, nato pa proga poteka v premi
čez postajo Žirovnica (vmesno je v km 621.8 locirana krivina s polmerom R2000, brez nadvišanja in dolžine 13 m, ki
je verjetno posledica vzdrževalnih del).
4_Žirovnica – Slovenski Javornik:
Odsek Žirovnica – S.Javornik je dolg ca 4.5 km. Postaja Slovenski Javornik je vmesna postaja na železniški progi št.
20, Ljubljana – Jesenice d.m. Dolžina postaje znaša ca 600 m. Na območju postaje se nahajata 2 tira in 5 kretnic ter
industrijski tir Acroni. Na odseku in postaji so polmeri nekaterih krožnih lokov manjši od s Pravilnikom o zgornjem
ustroju železniških prog predpisanih minimalnih polmerov, ki so za novogradnje in nadgradnje obstoječih prog 300 m
za odprto progo in 500 m za glavne postajne prevozne tire. Železniška proga na odseku od Kranja do Jesenic in
državne meje z R. Avstrijo poteka več ali manj v vzponu. Na posameznih odsekih zaradi zahtevnih terenskih razmer
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obstoječa proga dosega vzdolžni naklon 15‰. Obstoječa dovoljena vozna hitrost na odseku je 75 km/h. Obstoječa
proga ima zagotovljen minimalni svetli profil.
Tirnice so sistema 49E1 na lesenih pragih s K ali SKL pritrditvijo. Sistem tirnic 60E1 je vgrajen lokalno npr. izvozna
kretnica na p. Slovenski Javornik (kr. št. 5 - vgrajena nova kretnica na betonskih pragih leta 2016). Na odseku proge
se lokalno pojavlja močna stranska in višinska obrabljenost tirnic, kar se posledično odraža v povečani tirni širini.
Železniški pragi so leseni. Stanje pragov je zelo slabo, ponekod pragi praktično že trohnijo in je nujna njihova
zamenjava, saj je vzdrževanje proge postalo neekonomično. Zaradi starosti proge in nezmožnosti izvajanja sanacijskih
del v obsegu, kot bi bil potreben, se slabo stanje proge odraža tudi v stanju tirne grede, ki je zablatena v ocenjeno cca
30% dolžine, kar se posledično odraža tudi na stanju pragov in pritrdilnega materiala. Na najbolj kritičnih mestih je bila
v omejeni dolžini izvedena sanacija spodnjega ustroja z vgradnjo tamponskega sloja, na zgornjem ustroju pa je bila
izvedena »posamična« zamenjava najbolj dotrajanih pragov in pritrdilnega materiala, da se je zagotavljala varnost
prometa.
Na obravnavanem odseku proge se nahajajo naslednji objekti (nivojski prehodi, prepusti, mostovi, podvozi, nadvozi in
zidovi ter predor Žirovnica).
Odsek predviden za obnovo je elektrificiran in opremljen s signalno varnostno ureditvijo. Drogovi vozne mreže ne
segajo v normalni profil tira (pod 2.20 m). Problematični so parapeti obstoječih ploščatih prepustov, ki niso na ustrezni
oddaljenosti od osi tira in ograja, ki ne ustreza zahtevam Pravilnika o spodnjem ustroju. Nekateri zidovi nad progo so
na meji GC profila.
5_Slovenski Javornik - Jesenice:
Odsek Slovenski Javornik - Jesenice je omejen s postajama Slovenski Javornik v km 627+408 in Jesenice v km
630+209. Gradbena dolžina odseka po stari stacionaži med začetki kretnic postaj Slovenski Javornik in Jesenice je
2200,0 m. Postajališč na odseku ni.Prav tako ni nivojskih prehodov – vsa križanja so izven nivojska.
Vzpostavljen je avtomatski progovni blok (APB) v obe smeri in sicer:
 APB 25 v km 628,868
Sistem ERTMS/ETCS na tem odseku še ni vzpostavljen. Glavni signal B se nahaja v km 628+247.
Na tem odseku je zagotovljen svetli profil GC. Aktivna protihrupna zaščita ni nameščena. Obstoječa hitrost vlakov na
odseku Slovenski Javornik – Jesenice znaša 75 km/h.
Proga je bila zgrajena leta 1870. Zadnje večje obnove proge na odseku Slovenski Javornik – Jesenice so bile izvedene
v letih med 1965 in 1972, kar izkazuje veliko povprečno starost proge glede na obnovitve – okoli 50 let. Vgrajene so
tirnice sistema 49E1 na lesenih pragih s K ali SKL pritrditvijo. Stanje pragov je zelo slabo, ponekod pragi praktično že
trohnijo in je nujna njihova zamenjava, saj je vzdrževanje proge postalo neekonomično. Zaradi starosti proge in
nezmožnosti izvajanja sanacijskih del v obsegu, kot bi bil potreben, se slabo stanje proge odraža tudi v stanju tirne
grede, ki je zablatena v ocenjeno cca 30 % dolžine, kar se posledično odraža tudi na stanju pragov in pritrdilnega
materiala. Na najbolj kritičnih mestih je bila v omejeni dolžini izvedena sanacija spodnjega ustroja z vgradnjo
tamponskega sloja, na zgornjem ustroju pa je bila izvedena »posamična« zamenjava najbolj dotrajanih pragov in
pritrdilnega materiala, da se je zagotavljala varnost prometa. Odvodnjavanje vzdolž trase v večjem delu ni urejeno, kar
se odraža tudi v slabem stanju tako spodnjega kot zgornjega ustroja. Železniška proga na odseku od Slovenskega
Javornika do Jesenice poteka v prvi polovici v vzponu ca 15‰, na drugi polovici se pa poteka v zelo blagem naklonu
malo več kot 1‰. Na obravnavanem odseku je 5 krožnih lokov, od tega prvi trije tvorijo dvojno S krivino. Pred
Jesenicami proga poteka v premi dolgi 660m.
Na obravnavanem odseku proge se nahajajo 2 podvoza, 2 podhoda, 9 prepustov ter 1 nadvoz.
Zaščita pred hrupom:
V letu 2012 je bila zaradi železniškega prometa po progi št. 20 Ljubljana – Jesenice mejna vrednost kazalca nočnega
hrupa presežena pri skupno 1.102 stavbah z varovanimi prostori z 8.003 prebivalci, kritična vrednost kazalca nočnega
hrupa je bila presežena pri 687 stavbah s 5.053 prebivalci. Obremenitev s hrupom zaradi železniškega prometa je
Nadgradnja železniške proge G20 Kranj-Jesenice - IZN

4 od 37

9/12 Predlog oblikovanja aktivne protihrupne zaščite

največja na območju Ljubljane in Jesenic ter na območjih naselij Kranj, Koroška Bela, Slovenski Javornik, Žirovnica,
Radovljica, Medvode, Podnart, Škofja Loka, Gorenja vas, Reteče, Spodnja in Zgornja Senica, Lesce, Moste:
Ljubljana s 1.659 prebivalci (189 stavb),
Jesenice s 1.517 prebivalci (94 stavb),
Kranj z 248 prebivalcev (59 stavb),
Koroška Bela z 246 prebivalci (12 stavb),
Radovljica s 156 prebivalci (35 stavb),
Slovenski Javornik s 151 prebivalci (19 stavb).
Zaradi obstoječega prometa je že danes mejna vrednost kazalca nočnega hrupa presežena pri skupno 1.102 stavbah
z varovanimi prostori zato je nujna izvedba aktivnih protihrupnih ukrepov.
Na obravnavanem odseku proge Kranj – Jesenice, ki je predmet tega načrta, kljub ugotovljenim preseganjem mejnih
ravni kazalcev nočnega hrupa že zaradi obstoječega prometa in neposredne bližine obstoječe pozidave, ni obstoječe
aktivne protihrupne zaščite.
1.2

ZAHTEVE PROJEKTNE NALOGE

Osnova za predmetno projektno dokumentacijo je projektna naloga Direkcije RS za infrastrukturo. V skladu s projektno
nalogo je potrebno za področje protihrupnih ukrepov upoštevati naslednje zahteve:
 Projektant mora izdelati Študijo obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov in opredeliti s
hrupom prekomerno obremenjena območja ob glavni železniški progi št. 20 Ljubljana – Jesenice. Na odseku
proge Kranj-Jesenice mora izdelati v skladu s projektno nalogo tudi izvedbene načrte protihrupne zaščite.
 Projektant mora protihrupne ukrepe sprojektirati tako, da bodo le ti vezani na posamezne odseke, ki so
predvideni za nadgradnjo, in da je omogočena možnost neodvisne izvedbe protihrupne zaščite od izvedbe
del na nadgradnji železniške infrastrukture. Morajo pa biti izvedeni odseki protihrupne zaščite funkcionalni.
Projekt protihrupne zaščite se izdela za odsek železniške proge med ž. p. Kranj in ž. p. Jesenice, posamezni
načrti pa so vezani na posamezne odseke.
Posebnih zahtev v zvezi z oblikovanjem in s konstrukcijskimi sistemi PH ograj naročnik v projektni nalogi ni predpisal.
1.3

PREDVIDENE PROJEKTNE REŠITEVE

V skladu z Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 je
upoštevati parametre zmogljivosti za prometni kodi P4 in F1. Dovoljene obremenitve morajo ustrezati kategoriji proge
D4 (22.5 t/os in 8.0 t/m), svetlem profilu GC (minimalno DE3) vsi posegi pa morajo biti v skladu z veljavnimi TSI
(infrastruktura, energija, funkcionalno ovirane osebe…). Projekt predvideva obnovo 5 medpostajnih odsekov in dveh
postaj (Žirovnica in Slovenski Javornik), postaje Kranj, Podnart, Lesce Bled in Jesenice pa se v sklopu tega projekta
ne obnavljajo. Skladno s prostorskimi omejitvami mora obnovljena proga zagotavljati maksimalne možne hitrosti
vlakov. Predvideno je, da se bodo vsa dela, ki se bodo izvajala po tem projektu, izvajala po postopku vzdrževalnih del
v javno korist (VDJK), kar pomeni, da morajo biti vsi posegi znotraj meje javne železniške infrastrukture (JŽI).
Po projektni nalogi je na celotni progi potrebno zamenjati zgornji ustroj, po potrebi pa obnoviti spodnji ustroj proge
vključno z ureditvami ali ukinitvami nivojskih prehodov in na obravnavanih postajah ureditvami postajnih tirov ter
peronov. V sklopu projekta je potrebno sanirati številne premostitvene objekte in podporne ter oporne konstrukcije.
Potrebno je obnoviti vse sisteme za odvodnjo spodnjega in zgornjega ustroja proge. Hkrati je potrebno tudi zamenjati
vozno mrežo ter večino SVTK naprav.
Poleg navedenih ureditev, je skladno z rezultati izdelane študije hrupa, predvideva izvedba aktivne in pasivne
protihrupne zaščite za zaščito pred vplivi proge na varovanih območjih in objektih. V sklopu tega je obdelana izvedba
aktivne protihrupne zaščite oz. postavitev protihrupnih ograj, ki je podrobneje opisana v nadaljevanju tega poročila.
Predmet tega elaborata pa je oblikovanje protihrupnih ograj za zagotovitev kar se da ustrezne umeščenosti sicer
vpadljivih elementov PH ograj v prostor s ciljem uporabe preizkušenih in robustnih sistemov PH ograj za ohranjanja
prehodov, dostopov in pogledov na arhitektonsko stanje urbanega prostora ob progi ter njegovega neposrednega stika
s progo.

Nadgradnja železniške proge G20 Kranj-Jesenice - IZN

5 od 37

9/12 Predlog oblikovanja aktivne protihrupne zaščite

1.4

SPLOŠNA IZHODIŠČA

V tem elaboratu je obravnavano oblikovanje protihrupnih ograj, ob upoštevanju naslednjih izhodišč:
-

Projektna naloga za izdelavo izvedbenih načrtov za »Nadgradnjo odseka proge Kranj-Jesenice na progi št. 20
Ljubljana-Jesenice-d.m.« (DRSI, št. 0034 - V08, oktober 2017);
Elaborat: Študija obremenitev s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov (PNZ d.o.o., št. 17_756/ŠH, avgust
2019)
geodetski načrt za potrebe te dokumentacije
načrti gradbenih konstrukcij tirnih naprav in drugih ureditev na območju preureditve proge,
pregleda terena in analize okolja in prostora opravljene v okviru priprave načrta.

V sklopu projekta je že izdelana Študija obremenitev s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov, ki opredeljuje obseg
potrebne protihrupne zaščite glede na usklajena prometna izhodišča in glede na potrjene gabarite predvidenega
posega ter potrjene variante gradbenih ureditev na progovnem odseku. Obseg potrebne protihrupne zaščite je definiran
glede na predvidene gradbene ureditve in glede na prostorske zmožnosti in v skladu z zakonsko določenimi mejnimi
ravnmi hrupa na vplivnem območju nameravane gradnje.
Glede na določila projektne naloge posebnih poudarkov ali pričakovanj naročnika pri oblikovanju protihrupnih ograj ni
navedenih, tako da je oblikovanje PH ograj osnovano glede na ostale predvidene gradbene ukrepe na obravnavanem
območju in glede na arhitektonsko stanje urbanega prostora ob progi ter njegovega neposrednega stika s progo samo
v smislu ohranjanja prehodov, dostopov in pogledov. Izbrani so klasični tipski detajli ureditve PH ograj s predvidenimi
montažnimi elementi vgradnje, s čimer je zagotovljena racionalna zasnova ureditve PH ograj.

2.

IZSEK ŠTUDIJE OBREMENITVE S HRUPOM
Povzetek tehničnega poročila iz elaborata »Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite za
nadgradnjo progovnega odseka od postaje Kranj do postaje Jesenice na progi G20 Ljubljana-Jesenice-d.m,« št.
elaborata: 17_756/ŠH, avgust 2019.
(sestavil: Miha Zupančič, u.d.i.g.)

Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite za nadgradnjo progovnega odseka od postaje Kranj
do postaje Jesenice na progi G20 Ljubljana-Jesenice-d.m. skladno z zahtevami Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa
v okolju, Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem
monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje obsega računsko oceno obremenitve okolja s hrupom
zaradi železniškega prometa pri rekonstruirani železniški progi za leto 2030. Študija obsega situacijo brez protihrupne
zaščite ter situacijo s predvideno protihrupno zaščito.
Študija je sestavni del izvedbenih načrtov za namen del vzdrževanja v javno korist. Načrti so izdelani za progovni odsek
med postajo Kranj (stan B) in postajo Jesenice (stran A), izdelani pa so za več sklopov, ti so:
 odsek Kranj – Podnart, od km 595+188 do km 604+603,
 odsek Podnart – Lesce – Bled od km 605+491 do km 616+225,
 odsek Lesce – Bled – Žirovnica od km 617+036 do km 622+077,
 odsek Žirovnica – s. Javornik od km 622+077 do km 627+281in
 odsek S. Javornik – Jesenice od km 627+281 do km 629+360.
Študija obremenitev s hrupom obsega celotno območje med postajo Kranj (stan B) v km 594+843 (obstoječa
stacionaža) in postajo Jesenice (stran A) v km 629+360 (projektna stacionaža). Študija tako obsega tudi predlog
protihrupne zaščite na območjih postaj Kranj (stran B), Podnart in Lesce, ki so sicer iz načrtovanih ureditev izločene.
Za postaji se bodo ukrepi za preprečevanje širjenja hrupa v okolje (protihrupne ograje) načrtovale v kasnejših fazah,
v okviru celovitih ureditev postaj.
Ukrepi za zmanjšanje obremenitve s hrupom so:
 ukrepi na viru hrupa (zmenjava zgornjega ustroja (betonski pragovi, tirnice 60E1) na odprti progi in glavnih
prevoznih tirih na postajah, vključno z zamenjavo uvoznih kretnic na postajah)
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 ukrepi za preprečevanje širjenja hrupa v okolje (izvedba protihrupnih ograj) in
 dodatno še ukrepi za zmanjšanje obremenitve s hrupom v stavbah z varovanimi prostori (pasivna zaščita).
Slednji ukrepi se izvedejo na tistih stavbah kjer ukrepi na viru hupa in ukrepi za preprečevanje širjenja hrupa v okolje
niso zadostni.
Eno od pomembnih izhodišč pri izvedbi načrtov protihrupnih ograj v okviru del vzdrževanja v javno korist je, da
protihrupne ograje ne posegajo izven območja javne železniške infrastrukture JŽI. Na posameznih mestih ob železnici
je območje JŽI zelo omejeno na mejo zgornjega ustroja, kar dejansko onemogoča postavitev protihrupnih ograj. V
okviru Študije je bila za takšna območja, kljub poseganju izven območje JŽI, preverjena izvedba protihrupnih ograj. V
kolikor so se ti ukrepi izkazali kot učinkoviti, smo jih predlagali kot rezervacijo prostora za morebitno kasnejšo izvedbo
ob odkupu bližnjih zemljišč. Posamezne rezervacije pa so predvidene tudi za območja namenske rabe prostora za
gradnjo stavb z varovanimi prostori, ki pa v obstoječem stanju še niso pozidane.
Predlog protihrupnih ukrepov za nadgradnjo progovnega odseka od postaje Kranj do postaje Jesenice obsega:
 izvedbo protihrupnih ograj, ki so predvidene na območjih, kjer bi bile v planskem letu 2030 pri upoštevanju
obstoječe emisijske baze presežene mejne vrednosti za celotno obremenitev hrupa. Predlagana je postavitev
33 sklopov protihrupnih ograj v skupni dolžini 12.203 m, skupna površina ograj je 24.244 m2. Višine ograj so
med 1,0 m in 3,0 m, povprečna višina pa je cca 2,0 m.
 predvidena je tudi rezervacija prostora na 7-ih sklopih v skupni dolžini 1.133 m. Slednja je predvidena na
območjih kjer je prišlo do poseganja v zasebna zemljišča in na območjih nepozidane namenske rabe prostora,
ki je predvidena za gradnjo stanovanj.
Po odsekih načrtov za nadgradnjo je obseg izvedbe protihrupnih ograj sledeč
 Območje postaje Kranj
Predvidena je ena protihrupna obojestransko absorpcijska protihrupna ograja višine 3,0 m in dolžine 433,2 .
Skupna površina ograj je 1300 m2.
 Odsek Kranj - Podnart
Predvidenih je pet sklopov protihrupnih ograj višine 1,5 - 3,0 m v skupni dolžini 1.379,9 m, skupne površine
2.228 m2. V predlog so vključeni sklopi APO-02, OAPO-03, APO-04 a in b, OAPO-04c in APO-05a in b. Del
protihrupne ograje OAPO-04c v dolžini cca 61 m je bila iz predloga izločena zaradi poseganja v privatno
zemljišče, ta del ograje je razvrščen v rezervacijo za morebitno kasnejšo izvedbo.
 Območje postaje Podnart
Predvidena sta dva sklopa protihrupnih ograj višine 2,0 – 2,5 m v skupni dolžini 607,5 m, skupne površine
1.284 m2. V predlog so vključeni sklopi APO-04d in APO06a in b.
 Odsek postaje Podnart – postaja Lesce
Predvidenih je šest sklopov protihrupnih ograj višine 1,5 – 3,0 m v skupni dolžini 3367,3 m, skupne površine
6.407 m2. V predlog so vključeni celotni sklopi APO-07, APO-08, APO-09, APO-10, APO-11, APO-12 in APO14. Opozoriti je potrebno, da mora biti protihrupna ograja APO-14f ob železniški progi pred izvedbo bodočega
OPPN-ja občine Radovljica v celoti izvedena. Izvedba slednje se lahko zaradi poseganja v zasebna stavbna
zemljišča zakasni. Sklop APO-13 ni predviden za izvedbo. Segment protihrupne ograje OAPO-08a v dolžini cca
144 m je bila iz predloga izločena zaradi poseganja v privatno-občinsko zemljišče, ta del ograje je razvrščen v
rezervacijo za morebitno kasnejšo izvedbo.
 Območje postaje Lesce,
Predvidena sta dva sklopa protihrupnih ograj višine 2,0 m v skupni dolžini 463,4 m, skupne površine 927 m2. V
predlog so vključeni sklopi APO-15 in APO-16.
 Odsek postaje Lesce – postaja Žirovnica
Predvideni so trije sklopi protihrupnih ograj višine 1,5 – 2,5 m v skupni dolžini 1.681,5 m, skupne površine
3.297 m2. V predlog so vključeni celotni sklopi APO-17, OAPO-19 in APO-20. Protihrupna ograja APO-18 v
dolžini cca 276 m je bila iz predloga izločena zaradi slabše učinkovitosti, saj je ta predvidena za bodočo
pozidavo na območju namenske rabe s predvideno gradnjo stavb z varovanimi prostori. Ta ograja je razvrščen
v rezervacijo prostora za morebitno kasnejšo izvedbo.
 Odsek postaje Žirovnica – Slovenski Javornik
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Predvidenih je deset sklopov protihrupnih ograj višine 1,0 – 3,0 m v skupni dolžini 2.288,3 m, skupne površine
4.192 m2. V predlog so vključeni celotni sklopi APO-21, APO-22, APO-23, APO-25, APO-26, APO-27, APO28a in OAPO-28d. Protihrupna ograja OAPO-24 v dolžini cca 156 m je bila iz predloga izločena zaradi
poseganja v privatno zemljišče, ta del graja je razvrščen v rezervacijo prostora za morebitno kasnejšo izvedbo.
Prav tako na območju postaje Slovenski Javornik sta segmenta protihrupne ograje APO-28b in APO-28c v
skupni dolžini 192,1 m izločena iz končnega predloga zaradi poseganja v zemljišča izven javne železniške
infrastrukture. Ta dva segmenta sta tudi razvrščena v rezervacijo prostora za morebitno kasnejšo izvedbo v
okviru celovite rešitve postajnega območja.
 Odsek postaje Slovenski Javornik – postaja Jesenice
Predvidenih je pet sklopov protihrupnih ograj višine 1,5 – 3,0 m v skupni dolžini 2.120,0 m, skupne površine
4.608 m2. V predlog so vključeni celotni sklopi APO-29, APO-30, APO-31, OAPO-32 in celotni sklop APO-33.
Protihrupne ograje so predlagane v izvedbi kot absorpcijske (APO), na posameznih mestih zaradi drugih virov
hrupa tudi kot obojestransko absorpcijske (OAPO). Na notranji strani naj dosegajo stopnjo absorpcije A3 (nad
8 dB) v skladu s standardom SIST EN 1793-1:2013, v kolikor niso obojestransko absorpcijske pa naj na zunanji
strani dosegajo stopnjo absorpcije A2, oziroma naj bodo primerno krajinsko oblikovane - barvane. Tehnične
karakteristike protihrupne ograje glede izolativnosti morajo ustrezati standardu SIST EN 1793-2:2013 in sicer
kategoriji B3, to je nad 28 dB.
Potrebno je poudariti, da so za zmanjšanje emisije hrupa na viru na mednarodni ravni sprejeti predpisi o dovoljenih
emisijah novih tirnih vozil glede na njihove kategorije in podana so priporočila in usmeritve za zmanjšanje emisije
obstoječih vozil (tehnični ukrepi na vozilih) ter z ukrepi za zmanjšanje emisije železniške infrastrukture. To problematiko
obravnavajo na ravni Evropske unije predpisi o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost vseevropskega
železniškega sistema (Direktiva 2008/57/ES o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti) in ukrepi za
zmanjšanje hrupa železniškega prometa za obstoječi vozni park in infrastrukturo (Sklep Komisije 2011/229/EU o
tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom »železniški vozni park – hrup« vseevropskega
železniškega sistema za konvencionalne hitrosti). Implementacija teh dokumentov poteka na ravni EU in bo dolgoročno
prispevala k zmanjšanju obremenjevanja okolja s hrupom zaradi železniškega prometa po letu 2024. Ocenjeno je
zmanjšanje emisje zaradi vira tovornih tirnih vozil na do 10 dB(A). Posledično smo za določitev obsega pasivne zaščite
določili tri stopnje nujnosti izvedbe. Te so:
 1 - obseg pasivne zaščite z upoštevanjem obstoječe emisijske baze in prometa za plansko leto 2030 za stavbe
s čezmerno obremenitvijo za linijske vire hrupa,
 2 - obseg pasivne zaščite z upoštevanjem obstoječe emisijske baze in prometa za plansko leto 2030 za stavbe
s čezmerno obremenitvijo za celotno obremenitev s hrupom in
 3 - obseg pasivne zaščite z upoštevanjem bodoče emisijske baze (ta je 8 dB nižja od obstoječe) in prometa za
plansko leto 2030 za stavbe s čezmerno obremenitvijo za linijske vire hrupa.
V prvi fazi se predlaga preveritev stavb za izvedbo pasivne protihrupne zaščite za tretjo stopnjo nujnosti izvedbe, to je
obseg pasivne zaščite z upoštevanjem bodoče emisijske baze (ta je 8 dB nižja od obstoječe) in prometa za plansko
leto 2030 za stavbe s čezmerno obremenitvijo za linijske vire hrupa. Akustična izolirnost fasadnih elementov se
dimenzionira na obremenitve za plansko leto 2030, z upoštevanjem obstoječe emisijske baze. Naslednja tabela
prikazuje število stavb po odsekih, ki so predvidene za preveritev pasivne protihrupne zaščite glede na stopnjo nujnosti.
Preglednica 1: Predlog pasivne PH zaščite
Odsek / stopnja nujnosti
1
postaja Kranj
3
Kranj-Podnart
24
postaja Podnart
3
Podnart-Lesce
45
postaja Lesce
10
Lesce-Žirovnica
27
Žirovnica – S. Javornik
27
S. Javornik - Jesenice
44
SKUPAJ
183
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3.

OBLIKOVANJE PH OGRAJ

3.1

UMEŠČENOST PROGE SKOZI URBANO IN NEURBANO OBMOČJE

Obravnavano območje ureditve železniške proge G20 med železniškima postajama Kranj in Jesenice se nahaja
osrednjem in zgornjesavskem delu Gorenjske. Obstoječa železniška proga poteka na južnem delu odseka od Kranja
do Radovljice pretežno po desni strani doline reke Save in sicer neposredno ob sami strugi reke (na odseku KranjGloboko po njenem desnem bregu, na odseku Globoko-Radovljica pa po njenem levem bregu) na številnih opornih ter
podpornih zidovih ter premostitvenih objektih in na krajšem delu pri Mošnjah celo v predoru. Na severnem delu odseka
pa obstoječa proga poteka najprej poteka po jugo-zahodnem robu Radovljice in skozi Lesce, nato pa po ravnicah mimo
Vrbe in z nadvozom preko avtoceste ter skozi Žirovnico tudi s krajšim predorom in viaduktom preide povsem na levo
stran doline reke Save tik pod pobočje Karavank, kjer poteka do Jesenic. Skozi Jesenice proga poteka večinoma ob
glavni cesti z obširno pozidavo neposredno ob progi n glavni cesti. Tik pred navezavo na železniško postajo glavna
cesta prečka progo z nadvozom.
Obstoječa železniška proga na obravnavanem odseku poteka skozi naslednja naselja z različnimi tipi pozidave ob
progi:
 Kranj
~ Proga od strani B postaje naprej poteka med reko Savo in Gornjesavsko cesto, ki jo tik za postajo prečka.
~ Ob južni in zahodni strani proge ter neposredno ob cesti je gručasta po večini enovrstna stanovanjska pozidava
v hišah
~ Med progo in reko Savo ob severni in vzhodni strani proge, razen tik pri postajnem območju, ni stanovanjske
pozidave. Se pa tik za B stranjo postaje severo-vzhodno od proge nahaja večji kompleks poslovnih objektov.
 Rakovica
~ Proga poteka ob Gornjesavski cesti ob kateri so od proge nekoliko južneje odmaknjene posamezne
stanovanjske hiše.
 Spodnja Besnica
~ Proga poteka tik ob reki Savi na vmesni terasi njenega desnega brega na eni strani proge in ob večjem
stanovanjskem zaselku Senožeti na drugi strani proge.
~ Zaselek Senožeti z večino enodružinskimi hišami jugo-zahodno od proge je višinsko nad progo. Na skrajno
severnem delu tega zaselka pa so tudi poslovni objekti.
 Zgornja Besnica in Poljšica pri Podnartu
~ Proga poteka tik ob reki Savi na njenem desnem bregu strani in v teh dveh naseljih nima pozidave v njeni
neposredni bližini razen ene stanovanjske hiše.
 Ovsiše
~ Proga poteka ob reki Savi na njenem desnem bregu.
~ Zahodno od proge so posamezne stanovanjske hiše v območju izliva potoka Lipnica v Savo. Pozidave vzhodno
od proge ni.
 Podnart
~ Proga poteka ob reki Savi na njenem desnem bregu in skozi samo naselje.
~ Ob progi je skozi celotno naselje obojestranska pozidava posameznih stanovanjskih hiš in nekaj večjih
poslovnih objektov.
 Zaloše
~ Proga poteka odmaknjena od reke Savi na njenem desnem bregu.
~ Ob južni strani proge je manjše gručasto naselje Zaloše s pozidavo posameznih stanovanjskih hiš. Severno od
proge ni stanovanjske pozidave, so pa posamezni pomožni kmetijski objekti.
 Otoče
~ Proga poteka delno v neposredni bližini skozi naselje pa odmaknjena od meandra reke Save na njenem desnem
bregu.
~ Ob progi je skozi zaselek Otoče obojestranska pozidava posameznih stanovanjskih hiš in delno poslovni objekti
vzhodno od proge.
 Mišače
~ Proga poteka po večini pa odmaknjena od meandra reke Save na njenem desnem bregu.
~ Ob progi je na njeni vzhodni strani ena stanovanjska hiša, ostala pozidava pa je bolj odmaknjena.
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Globoko
~ Proga poteka delno neposredno ob in delno odmaknjena od reke Save na njenem levem bregu.
~ Ob progi so na območju zaselka Globoko gručasta pozidava posameznih stanovanjskih hiš s pomožnimi objekti.
Mošnje
~ Proga poteka po večini odmaknjena od reke Save na njenem levem bregu, delno skozi predor.
~ Ob progi in v njeni bližini ni pozidave.
Radovljica
~ Na območju Radovljice se proga odmakne od struge reke Save in poteka na terasi na njenem levem bregu.
~ Ob progi je ob njenem severo-vzhodnem robu po celotnem naselju Radovljica pozidava stanovanjskih hiš in
večstanovanjskih objektov delno neposredno ob progi delno pa malo odmaknjena, po večini pa locirana višinsko
nad progo. Poleg tega pa je tudi posamezna pozidava stanovanjskih hiš po južni strani proge ob lokalnih cestah.
Lesce
~ Na območju Lesc proga poteka skozi samo naselje in ga na nek način deli na dva dela.
~ Ob progi je ob njenem severo-vzhodnem in jugo-zahodnem robu po celotnem naselju Lesce posamezna ali
skupna pozidava stanovanjskih hiš in večstanovanjskih objektov delno neposredno ob progi delno pa malo
odmaknjena. Poleg tega pa je ob progi tudi pozidava poslovnih objektov. Severno od naselja ob progi poteka
regionalna cesta.
Studenčice
~ Na območju naselja Studenčice proga poteka v bližini državne ceste na vzhodni strani proge in golf igrišča na
zahodni strani proge izven območja pozidave.
Vrba
~ Na območju naselja Vrba proga poteka najprej severo-vzhodno od golf igrišča, ki ga proga omejuje. Nato poteka
preko kmetijskih zemljišč ter z nadvozoma pride na severno stran avtoceste A1 in državne ceste LesceŽirovnica, kjer se na relativni oddaljenosti približa naselju Vrba.
~ Neposredno ob progi tik za nadvozom nad regionalno cesto pa se nahaja ena stanovanjska hiša.
Selo pri Žirovnici
~ Proga poteka po samem jugo-zahodnem robu naselja ob kmetijskih zemljiščih brez pozidave.
Žirovnica
~ Proga poteka skozi naselje ob regionalni cesti na njeni jugo-zahodni strani in naseljem na njeni severo-vzhodni
strani.
~ Na obeh straneh proge je skozi naselje pozidava stanovanjskih hiš in nekaj poslovnih objektov.
Moste
~ Proga zaobjame naselje Moste po njegovem vzhodnem robu.
~ Najprej poteka ob poslovnih objektih in posameznih hišah, nato skozi krajši predor in viadukt ter mimo
stanovanjskih hiš na severnem delu naselja ob obeh straneh proge preide zopet ob regionalno cesto ŽirovnicaJesenice na njeni južni strani. Tudi tu poteka ob posameznih stanovanjskih hišah severno od proge.
Potoki
~ Proga skozi naselje poteka povsem ob regionalni cesti na njeni južni strani.
~ V ožjem območju naselja so v gruči stanovanjske hiše s pomožnimi in kmetijskimi objekti na obeh straneh
proge.
Koroška Bela
~ Proga skozi naselje poteka povsem ob regionalni cesti na njeni južni strani.
~ Južno od proge in državne ceste so skoraj izključno poslovni objekti, razen nekaj stanovanjskih hiš južno od
državne ceste. Severno od proge pa je večje naselje eno in več stanovanjskih hiš skoraj neposredno ob progi.
Slovenski Javornik
~ Proga skozi naselje poteka v bližini državne ceste južno od proge, ki ga obe delita na južni in severni del.
~ Na obeh straneh proge je skozi naselje posamezna stanovanjska pozidava, v začetnem delu severno od proge
tudi večji poslovni objekti.
Jesenice
~ Proga skozi naselje poteka nekoliko odmaknjena od državne ceste, ki je južno od proge.
~ Na obeh straneh proge je tako eno kot več stanovanjska pozidave, upravni in poslovni objekti.
~ Tik pred železniško postajo progo z nadvozom prečka državna cesta.
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Slika 1: območje APO-02 – pogled na progo z juga in ščitene objekte v zaselku Struževo na levem bregu Save severno od proge

Slika 2: območje APO-03 – pogled na progo z jugo zahoda in ščitene objekte v zaselku Rakovica južno od proge
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Slika 3: območje APO-04a – pogled na progo s severa in ščitene objekte v zaselku Ovsiše južno od proge

Slika 4: območje APO-04b – pogled na progo z zahoda v Podnartu, ščiteni objekti zahodno od proge
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Slika 5: območje APO-05ab – pogled na progo z jugo zahoda v Podnartu, ščiteni objekti vzhodno od proge

Slika 6: območje APO-07cd – pogled na progo s severa v zaselku Zaloše, ščiteni objekti južno od proge
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Slika 7: območje APO-08d – pogled na progo z juga v zaselku Otoče, ščiteni objekti severno od proge

Slika 8: območje APO-08bce in APO-08e – pogled na progo s sevro zahoda v zaselku Otoče, ščiteni objekti na obeh straneh proge
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Slika 10: območje APO-09a – pogled z nadvoza na progo z zahoda v zaselku Globoko, ščiteni objekti južno in pod progo

Slika 11: območje APO-09bc in APO-10 – pogled na progo z vzhoda v zaselku Globoko, ščiteni objekti na obeh straneh in pod
progo
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Slika 12: območje APO-09c – pogled na progo z vzhoda v zaselku Globoko, ščiteni objekti južno in pod progo

Slika 13: območje APO-11abcde – pogled na progo z vzhoda na ščitene objekte v ozadju in desno v Radovljici
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Slika 14: območje APO-11de – pogled na progo z jugo vzhoda na ščitene objekte v severno od proge v Radovljici

Slika 15: območje APO-11de – pogled na progo z nadvoza z jugo zahoda na ščitene objekte v severno od proge v Radovljici
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Slika 16: območje APO-12 – pogled na progo z zahoda v Radovljici, ščiteni objekti južno in pod progo

Slika 17: območje APO-14abc – pogled na progo s severo zahoda v Radovljici, ščiteni objekti severno in nad progo
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Slika 18: območje APO-14cde – pogled na progo s severo zahoda v Radovljici, ščiteni objekti severno in nad progo

Slika 19: območje APO-14e – pogled na progo z jugo vzhoda v Radovljici, ščiteni objekti severno in nad progo
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Slika 20: območje APO-14f – pogled na progo s severo zahoda v Radovljici, ščiteni objekti v ozadju severno in nad progo

Slika 21: območje APO-17 – pogled na progo s severo zahoda v Lescah, ščiteni objekti južno od proge
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Slika 22: območje APO-19ab in APO-20 – pogled na progo z juga v Žirovnici, ščiteni objekti na obeh straneh proge

Slika 23: območje APO-19b in APO-20 – pogled na progo s severa v Žirovnici, ščiteni objekti na obeh straneh proge
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Slika 24: območje APO-21 in APO-22a – pogled na progo z juga v Žirovnici, ščiteni objekti na obeh straneh in delno pod progo

Slika 25: območje APO-21 in APO-22b – pogled na progo s severa v Žirovnici, ščiteni objekti na obeh straneh in delno pod progo
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Slika 26: območje APO-23 – pogled na progo s severo vzhoda v Mostah, ščiteni objekti na severni strani in nad progo

Slika 27: območje APO-25a – pogled na progo z vzhoda v zaselku Potoki, ščiteni objekti na severni strani in nad progo
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Slika 28: območje APO-25ab – pogled na progo z vzhoda v zaselku Potoki, ščiteni objekti na severni strani in nad progo

Slika 29: območje APO-26ab – pogled na progo z zahoda v Koroški Beli, ščiteni objekti na severni strani in pod progo
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Slika 30: območje APO-26c – pogled na progo z vzhoda v Koroški Beli, ščiteni objekti na severni strani proge

Slika 31: območje APO-27abc – pogled na progo s severo vzhoda v Koroški Beli, ščiteni objekti na severni strani in nad progo
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Slika 32: območje APO-27abc – pogled na progo z jugo zahoda v Koroški Beli, ščiteni objekti na severni strani in nad progo

Slika 33: območje APO-28a – pogled na progo z vzhoda v Slovenskem Javorniku, ščiteni objekti na južni strani proge
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Slika 34: območje APO-28d – pogled na progo z zahoda v Slovenskem Javorniku, ščiteni objekti na južni strani in pod progo

Slika 35: območje APO-29 – pogled na progo z jugo zahoda v Slovenskem Javorniku, ščiteni objekti na severni strani in nad progo
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Slika 36: območje APO-30 – pogled na progo z jugo vzhoda v Jesenicah, ščiteni objekti na severni strani in nad progo

Slika 37: območje APO-31 in APO-33a – pogled na progo z zahoda v Jesenicah, ščiteni objekti na obeh straneh pod in nad progo
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Slika 38: območje APO-32 in APO-33ab – pogled na progo z zahoda v Jesenicah, ščiteni objekti na obeh straneh pod in nad progo

Slika 39: območje APO-32 in APO-33bc – pogled na progo z vzhoda v Jesenicah, ščiteni objekti na obeh straneh pod in nad progo
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Slika 40: območje APO-32 in APO-33bc – pogled na progo z zahoda v Jesenicah, ščiteni objekti na obeh straneh pod in nad progo

Slika 41: območje APO-32 in APO-33cd – pogled na progo z zahoda v Jesenicah, ščiteni objekti na obeh straneh in nad progo
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3.2

OBLIKOVALSKA IZHODIŠČA

Na celotnem obravnavanem območju proge ni obstoječih protihrupnih ukrepov ali protihrupnih ograj ob železniški progi.
Oblikovanje protihrupnih ograj smo zato zasnovali na osnovi racionalnih in tipskih rešitev z montažnimi elementi, ki se
sestavljajo v skupen sistem PH ograje. Strukture na površinah PH ograj so izbrane na način, da poudarki strukture
površin optično zmanjšujejo velikosti PH ograj in površin le te. Barvno se odtenke PH ograj prilagodi barvam
prevladujočih odtenkov obstoječih stavb na območju posameznih naselij stanovanjske ali poslovne pozidave, tako da
so uporabljeni videzi v naravnem sivem odtenku betona ali variacijah tega odtenka, pastelnih rjavih odtenkih, ki
poudarjajo značilno gorenjsko dediščino kozolca s senom oz. odtenkih fasad okoliških objektov, kjer so PH ograje
umeščene.
3.3

ZASNOVA OBLIKOVANJA PROTIHRUPNIH OGRAJ

3.3.1

KONSTRUKCIJA PH OGRAJ

Pri zasnovi oblikovanja PH ograj se upoštevajo zadnji veljavni principi tehnologije gradnje PH ograj in racionalno izbrani
sistemi PH ograj skladno z veljavnimi certifikati vgrajenih elementov.
Protihrupne ograje se izvede po klasičnem detajlu s točkovnimi temelji v rastru 4,00m na katere so vgrajeni jekleni
kovinski stebri HEA, med njih pa so vgrajeni elementi PH ograje. Ta je sestavljena iz spodnjega dela – AB parapetnega
elementa oz. grede višine 50 cm ter zgornjega dela PH ograje, visoko absorpcijskih lesocementnih panelov montiranih
na AB nosilnih elementih. PH ograje se izvedejo v vertikalni izvedbi.
Splošni opis uporabljenih elementov
Predvidena je izvedba nosilne konstrukcije PHO z jeklenimi nosilnimi stebri in AB polnilnimi elementi PH ograje. Jekleni
nosilni stebri HEA 160 ali HEA 180 so temeljeni na točkovnih vtisnjenih jeklenih mikro pilotih z betonskim polnilom na
vrhu pilota oz. uvtranih AB prilotih za zagotovitev sidranja jeklenega stebrička. Med jeklene HEA stebričke se vgradi
AB parapetna greda in leso cementni visoko absorpcijski protihrupni paneli vgrajeni na AB nosilnem elementu.
Temeljenje
Jekleni stebri so temeljeni na točkovnih zabitih jeklenih ali uvrtanih armiranobetonskih mikro pilotih dolžine 3m z
betonskim polnilom na vrhu pilota za zagotovitev sidranja jeklenega stebrička. Medsebojni osni raster temeljev in
stebričkov je 4m, na premostitvenih objektih 2m.
Odvodnjavanje
Obdrži se obstoječ način odvodnjavanja železniške proge preko zalednega jarka oz. predvidi način kot je opredeljen z
načrtom ureditve proge. Prehod padavinske vode preko PH ograje je predviden skozi drenažni sloj v območju
spodnjega AB elementa PH ograje.
Demontažnost konstrukcije
Izbrana konstrukcija PH ograj, ki omogoča enostavno in hitro demontažo posameznih elementov z ustrezno
mehanizacijo. Za demontažo temeljev so potrebna zemeljska dela.
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3.3.2

OBLIKOVNE ZNAČILNOSTI PH OGRAJ

Glede na to da na obravnavanem odseku ni obstoječih protihrupnih ograj je uporabljen tip oblikovanja PHO, kjer so
absorpcijski elementi vstavljeni med nosilno konstrukcijo in prerez PHO, sestava panelov pa je vgrajena na način, da
se zagotovi vidnost vmesnih stikov oz. stebričkov. Uporabijo se naravni in trajni materiali, ki zagotavljajo dolgo
življenjsko dobo in minimalne stroške vzdrževanja PH ograje.
Površine
Površina protihrupnih panelov naj ima predvsem horizontalno strukturo oz. vzorčenje s čimer se ustvari z barvno
lestvico s horizontalno členitvijo. Na zaledni strani PH ograj se tako kot na sprednji (na strani železniške proge) strani
skladno z rezultati študije hrupa predvidi absorpcijske panele z nižjo ali enako absorpcijsko sposobnostjo in v enakih
strukturnih in barvnih odtenkih kot na sprednji strani. Neglede na usmeritve akustičnih zahtev iz študije hrupa, se na
območjih postavitve PH ograj v naseljih in na odprtih delih travnikov in območjih s širšim kotom pogleda na PH ograje
predvidi obojestranska absorpcijska obloga, ki zagotavlja enake poglede na PH ograjo z obeh strani. Na območjih brez
večjih kotov pogledov na PH ograjo (potek ob reki Savi ali bo visokih strmih brežinah ali območjih z gosto obstoječo
zasaditvijo gozda) se zaledne obloge ne predvidi, ampak se površina izvede v naravni barvi betona.
Ker so predvidene PH ograje umeščene v območja poselitve z omejenimi pogledi na krajino in na mestih, kjer ne
zastirajo posebnih vedut ali pogledov in ker so se izvedbe transparentnih PH ograj v preteklosti izkazale za manj
primerne, saj se že v nekaj letih transparentni paneli ob železniški progi zameglijo in zaprašijo z jeklenimi odkruški in
prahom ter tako ne omogoča več transparentnosti in ostrih pogledov na krajino, na obravnavanem odseku ni
predvidenih transparentnih PH ograj.
Jekleni deli nosilnih HEA stebričkov so vidni na obeh straneh PH ograje, saj tako v enakomernem rastru členijo in
optično zmanjšujejo velikost celotne površine PH ograje.
Zaključki in poravnave
PH ograje se zasnujejo in izvedejo na način, da so višinski prehodi čim bolj zvezni (sprememba višine do 50cm na
polje), če je le možno pa zgornji rob PH ograje vzporedno sledi višinskemu poteku tira. Temu pogoju se prilagodi tudi
oblikovne značilnosti PH ograj (struktura in barve). Na zaključkih PH ograj se višine polj postopno znižujejo ali se
prilagodijo poteku terena (na primer zaključek v vkopno brežino).
Zasaditev
Enakovreden del oblikovanja protihrupnih ograj je zasaditev, ki ima dvojno vlogo. Prva je, da na dolgih horizontalno
potezah dodatno členi uniformnost ograj in blaži geometrijske poteze zgornjih zaključnih linij. Druga vloga je povezava
z obstoječim okoljem. V sklopu zasaditve se predlaga zasaditev zalednega dela ograj, ki so v stalnem vidnem polju
bližnjih stanovalcev, kot zasaditev zaključkov ograj, ki naj se začnejo in končajo v zelenju, posebno še tam, kjer
obstoječega zalednega zelenja ni. Zasaditve se izvedejo s popenjavkami oz. trajnicami ki so značilne za ožjo lokacijo
zasaditve. Zasaditev protihrupnih ograj se podrobneje odela v načrtu krajinske arhitekture.
Barve
Za barvne odtenke površin PH ograj je bilo pripravljenih več variant barvnih lestvic glede na umeščenost posameznih
PH ograj v okoliško strukturo in pozidavo in so podrobneje opisane v nadaljevanju. Okviri morebitnih transparentih
panelov se barva v odtenku RAL 7036. Vrata za vzdrževalce in vrata izhoda v sili se zaradi večje opaznosti izvede v
signalno rdeči barvi RAL 3001 in z ustrezno prometno signalizacijo na strani proge in ustreznimi opozorili na zaledni
strani.
Varianta 1 – barve naravnega betona
PH ograje se izvedejo v barvah naravnega betona z barvno gradacijo, ki izhaja iz že uporabljenih barv objektov in
struktur na širšem območju postavljene PH ograje. Spodnji AB element se izvede v naravni barvi betona. Za zgornji
del PH ograje z absorpcijsko oblogo so predvideni odtenki barve RAL 7030 in RAL 7032. Barve si tako po odtenkih
sledi od temnejše (RAL 7030) na spodnji polovici PH ograje proti svetlejši (RAL 7032) na zgornji polovici PH ograje
gledano od vznožja proti vrhu ograje. Struktura površine absorpcijskih panelov je po celotni površini absorpcijskih
panelov horizontalna. Na premostitvenih objektih se zaradi manjših obtežb lahko uporabi lažji ALU absorpcijski paneli
v enakih odtenkih. Jeklenih delov se ne barva in so predvideni v naravnih barvah cinkanja. Takšen tip barvanja PH
ograj se uporabi na območjih proge, ob kateri je več grajene poslovne pozidave oz. v območju večjih naselij tudi z
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večstanovanjskimi in višjimi stavbami, kjer že v obstoječih barvnih odtenkov stavb in struktur v prostoru prevladujejo
naravne barve betona ali odtenki sive barve grajenih struktur.

Slika 42: pogled na zasnovo PH ograj po variant 1

Varianta 2 – barve kozolca s suhim senom
PH ograje se izvedejo v barvah, ki poudarjajo gorenjsko dediščino enovrstnega kozolca s suhim senom z značilno
horizontalno strukturo in sovpada s strukturami na širšem območju postavljene PH ograje. Spodnji AB element se
izvede v naravni barvi betona. Za zgornji del PH ograje z absorpcijsko oblogo so predvideni odtenki barve RAL 7030
in RAL 7032. Barve površin PH ograje se izmenjujejo po odtenkih sive in sivo-rjave barve (temnejše sive barve - RAL
7030 za ponazoritev horizontalnih letev kozolca in svetlejše sivo-rjave RAL 7032 za ponazoritev vmesnega prostora
zapolnjenega s senom. Predlaga se tudi temnejši oz. sivi RAL 7030 odtenek zgornjega pol metra PH ograj, ki ponazarja
leseno streho kozolca. Struktura površine absorpcijskih panelov je na spodnjem delu izmenjave odtenkov RAL 7030
in RAL 7032 za ponazoritev letev in sena v kozolcu horizontalna, medtem ko ima zgornji 50cm protihrupni panel
vertikalno strukturo površine zaradi ponazoritve lesene strehe kozolca. Na premostitvenih objektih se zaradi manjših
obtežb lahko uporabi lažji ALU absorpcijski paneli v enakih odtenkih. Jeklenih delov se ne barva in so predvideni v
naravnih barvah cinkanja, kar predstavlja stebre kozolca. Takšen tip barvanja PH ograj se uporabi na območjih proge,
ob kateri je manj grajene pozidave in so po večini posamezne hiše ali stanovanjske hiše v gručah, prevladujejo pa
kmetijska zemljišča z izrazitimi strukturami kmetijskih in pomožnih kmetijskih objektov kot so kozolci.
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Slika 43: pogled na zasnovo PH ograj po variant 2

Varianta 3 – barve grajenih struktur večjih objektov v Slovenskem Javorniku in na Jesenicah
PH ograje se izvedejo v barvah, ki poudarjajo značilne barvne poteze struktur večjih objektov na širšem območju
Jesenic, kjer prevladujejo odtenki in kombinacije pastelne rdeče-sive ali deloma tudi rjavo-sive barve. Spodnji AB
element se izvede v naravni barvi betona. Za zgornji del PH ograje z absorpcijsko oblogo so predvideni odtenki barve
RAL design 490-M in RAL design 490-6. Barve površin PH ograje se izmenjujejo po odtenkih rdeče-sive barve
(temnejši odtenki rdeče-sive barve RAL design 490-M na spodnjih delih in svetlejše rdeče-sive barve RAL design 4906 na zgornjih delih PH ograje. Struktura površine absorpcijskih panelov je po celotni površini absorpcijskih panelov
horizontalna. Na premostitvenih objektih se zaradi manjših obtežb lahko uporabi lažji ALU absorpcijski paneli v enakih
odtenkih. Jeklenih delov se ne barva in so predvideni v naravnih barvah cinkanja. Takšen tip barvanja PH ograj se
uporabi na območjih proge, skozi naselji Slovenski Javornik in Jesenice, ob kateri je več grajene pozidave več
stanovanjskih in poslovnih objektov v značilnih barvnih potezah v odtenkih rdečih in sivih barv.
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Slika 44: pogled na zasnovo PH ograj po variant 3
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3.4

KONČNI PREDLOG OBLIKOVANJA PH OGRAJ

Na podlagi oblikovalskih izhodišč vplivnega območja urejanja železniške proge na odseku Kranj - Jesenice, zasnove
konstrukcije PH ograj in predlaganih oblikovalskih značilnosti PH ograj so bile določeni končni predlogi oblikovanja po
posameznih PH ograji, ki so razvidni iz spodnje preglednice:
Preglednica 2:

Predlog oblikovanja PH ograj

1_Kranj - Podnart

APO-02,
APO-03,
APO-04a,
APO-04b,
APO-05a,
APO-05b

2_Podnart - Lesce

PH ograja

APO-07a,
APO-07b,
APO-07c,
APO-07d,
APO-08b,
APO-08c,
APO-08d,
APO-08e,
APO-08f,
APO-08g,
APO-09a,
APO-09b,
APO-09c,
APO-10,
APO-11a,
APO-11b,
APO-11c,
APO-11d,
APO-11e,
APO-12,
APO-14a,
APO-14b,
APO-14c,
APO-14d,
APO-14e,
APO-14f

3_Lesce - Žirovnica

Odsek
proge

APO-17,
APO-19a,
APO-19b,
APO-19c,
APO-20

H dej
[m]

Opis oblikovanja

2,5 – 4,0

Barve in strukture površine od vznožja proti vrhu:
 1,0m AB ploh naravna barva betona brez strukture površine
 0,5m segmenti absorpcijskih panelov 0,1m RAL 7030 in 0,4m RAL 0730
horizontalna struktura površine panelov
 0,5 m RAL 7030 vertikalna struktura površine panelov,
Vidni HEA stebrički odtenku cinkanja

1,5 – 4,5

Barve in strukture površine od vznožja proti vrhu:
 0,5m oz. 1,0m AB ploh naravna barva betona brez strukture površine
 0,5m segmenti absorpcijskih panelov 0,1m RAL 7030 in 0,4m RAL 0730
horizontalna struktura površine panelov
 0,5 m RAL 7030 vertikalna struktura površine panelov
Vidni HEA stebrički odtenku cinkanja

2,0– 3,5

Barve in strukture površine od vznožja proti vrhu:
 0,5 oz. 1,0m AB ploh naravna barva betona brez strukture površine
 0,5m segmenti absorpcijskih panelov 0,1m RAL 7030 in 0,4m RAL 0730
horizontalna struktura površine panelov
 0,5 m RAL 7030 vertikalna struktura površine panelov
Vidni HEA stebrički odtenku cinkanja
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APO-21,
APO-22a,
APO-22b,
APO-23,
APO-25a,
APO-25b
APO-26a,
APO-26b,
APO-26c,
APO-27a,
APO-27b,
APO-27c

5_Slovenski Javornik Jesenice

APO-28a,
APO-28d,

APO-29,
APO-30,
APO-31,
APO-32,
APO-33a,
APO-33b,
APO-33c,
APO-33d

1,5 - 3,0

Barve in strukture površine od vznožja proti vrhu:
 0,5m oz. 1,0m AB ploh naravna barva betona brez strukture površine
 0,5m segmenti absorpcijskih panelov 0,1m RAL 7030 in 0,4m RAL 0730
horizontalna struktura površine panelov
 0,5 m RAL 7030 vertikalna struktura površine panelov
Vidni HEA stebrički odtenku cinkanja

2,5 - 3,0

Barve in strukture površine od vznožja proti vrhu:
 0,5m oz. 1,0m AB ploh naravna barva betona brez strukture površine
 0,5m oz. 1,0m segmenti absorpcijskih panelov RAL 7030, horizontalna
struktura površine panelov
 0,5m oz. 1,0m RAL 7032 horizontalna struktura površine panelov
Vidni HEA stebrički odtenku cinkanja

2,0 - 4,0

Barve in strukture površine od vznožja proti vrhu:
 0,5m oz. 1,0m AB ploh naravna barva betona brez strukture površine
 0,5m oz. 1,0m segmenti absorpcijskih panelov RAL design 490-6,
horizontalna struktura površine panelov
 0,5m oz. 1,0m RAL design 490-M horizontalna struktura površine panelov
Vidni HEA stebrički odtenku cinkanja

1,0 – 3,5

Barve in strukture površine od vznožja proti vrhu:
 0,5m oz. 1,0m AB ploh naravna barva betona brez strukture površine
 0,5m oz. 1,0m segmenti absorpcijskih panelov RAL design 490-6,
horizontalna struktura površine panelov
 0,5m oz. 1,0m RAL design 490-M horizontalna struktura površine panelov
Vidni HEA stebrički odtenku cinkanja

Ljubljana, junij 2019, dopolnjeno avgust 2019

sestavili:
Igor Trdin, u.d.i.g.
Jure Mlakar, u.d.i.g.
Karmen Režun, i.g.
Odgovorni projektant:
Igor Trdin, u.d.i.g.
IZS G-3346

V prilogi:
 Pregledna situacija PH ograj
 Karakteristični prečni prerez PH ograj
 Pogled na PH ograje, varianta 1, 2 in 3
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Varianta 1 - SIVINE (od APO-26a do APO-27c)
Vzdolžni pogled protihrupnih ograj

AP, RAL 7032

AP, RAL 7032

AP, RAL 7032

AP, RAL 7032

HEA160

HEA160
AP, RAL 7032
AP, RAL 7032

AP, RAL 7032
AP, RAL 7032

AP, RAL 7032
AP, RAL 7032

HEA160

HEA160

HEA160

HEA160

HEA160

HEA160

M 1:50

AP, RAL 7032

Republika Slovenija
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo

Republika
Slovenija

AP, RAL 7032

Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23
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AP, RAL 7030

AP, RAL 7030

AP, RAL 7030
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AB element; 0.50/3.96/0.12m

AB element; 0.50/3.96/0.12m
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ODSEK KRANJ-JESENICE
Elaborat oblikovanja
G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inž.grad.
Kranj-Podnart
PHO

pilot Ø60

pilot Ø60

pilot Ø60

pilot Ø60

pilot Ø60

pilot Ø60

pilot Ø60

pilot Ø60
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3684/KP

Podnart-Lesce

G-0160 Staško Humar, univ.dipl.inž.grad.

8431

Lesce-Žirovnica

G-0136 Stipe Šošo, inž.grad.

8432

Žirovnica-Javornik

G-0133 Edvin Hadžiahmetovič, univ.dipl.inž.grad.
3684/ZJ

Javornik-Jesenice

G-2867 Boris Glušac, univ.dipl.inž.grad.

3684/JJ

G-3346 Igor Trdin, univ.dipl.inž.grad.
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Varianta 2 - KOZOLEC (vse ostale PH ograje)
Vzdolžni pogled protihrupnih ograj
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AP, RAL 7032/7030

pilot Ø60

AP, RAL 7030
AP, RAL 7032/7030
AP, RAL 7032/7030
AP, RAL 7032/7030

AP, RAL 7030
AP, RAL 7032/7030
AP, RAL 7032/7030
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HEA160

HEA160

HEA160

HEA160

M 1:50

4.00

3684/KP

Podnart-Lesce

G-0160 Staško Humar, univ.dipl.inž.grad.

8431

Lesce-Žirovnica

G-0136 Stipe Šošo, inž.grad.

8432

Žirovnica-Javornik

G-0133 Edvin Hadžiahmetovič, univ.dipl.inž.grad.
3684/ZJ

Javornik-Jesenice

G-2867 Boris Glušac, univ.dipl.inž.grad.

3684/JJ

G-3346 Igor Trdin, univ.dipl.inž.grad.

9/12 ELABORAT oblikovanja PHO
Pogled na PH ograje
20

ZG20

IZN

0108

1:50

junij 2019

007.2111 G.142

Karmen Režun, inž.grad.

18756/ZJ/OPHO

G.3.2

Varianta 3 -JESENICE (od APO-28a dalje)
Vzdolžni pogled protihrupnih ograj

AP, RAL 490-6
AP, RAL 490-6

HEA160

HEA160

HEA160

AP, RAL 490-6
AP, RAL 490-6

HEA160

HEA160

HEA160

HEA160

HEA160

M 1:50
AP, RAL 490-6
AP, RAL 490-6

AP, RAL 490-6

AP, RAL 490-6

AP, RAL 490-6

AP, RAL 490-6

AP, RAL 490-6

AP, RAL 490-6

AP, RAL 490-M

AP, RAL 490-M

AP, RAL 490-M

AP, RAL 490-M

AP, RAL 490-M

AP, RAL 490-M

Republika Slovenija
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo

Republika
Slovenija

Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23

Ukmarjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana
tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36

Motnica 11, 1236 Trzin
tel./fax: 01 562 35 55

AB element; 0.50/3.96/0.12m

AB element; 0.50/3.96/0.12m

AB element; 0.50/3.96/0.12m

AB element; 0.50/3.96/0.12m

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

AB element; 0.50/3.96/0.12m

Vojkova cesta 65, SI - 1000 Ljubljana
tel.: 01 589 65 00, fax.: 01 568 33 39

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

IZDELAVAIZVEDBENIHNAČRTOVZANADGRADNJOGLAVNEŽELEZNIŠKEPROGEŠT.20NAODSEKIHKRANJ
-LESCEBLEDINLESCEBLED-JESENICETERPROGOVNOKABLIRANJENAŽELEZNIŠKIPROGIŠT.20
ODSEK KRANJ-JESENICE
Elaborat oblikovanja
G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inž.grad.
Kranj-Podnart
PHO

pilot Ø60

pilot Ø60

pilot Ø60

pilot Ø60

pilot Ø60

pilot Ø60

pilot Ø60

PNZsvetovanje
projektiranjed.o.o.

pilot Ø60
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AB element; 0.50/3.96/0.12m
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3684/KP

Podnart-Lesce

G-0160 Staško Humar, univ.dipl.inž.grad.

8431

Lesce-Žirovnica

G-0136 Stipe Šošo, inž.grad.

8432

Žirovnica-Javornik

G-0133 Edvin Hadžiahmetovič, univ.dipl.inž.grad.
3684/ZJ

Javornik-Jesenice

G-2867 Boris Glušac, univ.dipl.inž.grad.

3684/JJ

G-3346 Igor Trdin, univ.dipl.inž.grad.
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Karmen Režun, inž.grad.
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