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JE GRADNJA PREDOROV V SLOVENIJI RACIONALNA? 
 
 
 
POVZETEK: Pospešena gradnja avtocestnega križa v zadnjih dvajsetih letih je vklju evala tudi 
gradnjo cestnih predorov v razli nih bolj ali manj zahtevnih hribinskih okoljih. Že dalj  asa se 
postavlja vprašanje racionalnosti gradnje predorov, predvsem cestnih, saj so primerjalno gledano 
na druge premostitvene objekte, ti dražji in v mnogih primerih tudi tehni no in tehnološko bolj 
zahtevni. Med drugim se ta zahtevnost kaže v zagotavljanju celovitega stika z okoliškimi hribinami 
vzdolž celih dolžin vklju no s prehodi iz odprte trase v podzemne objekte. 
V pripevku so podani osnovni principi na rtovanja in gradnje predorov s poudarkom na vrednotenju 
geološko geotehni nih razmer in medsebojnem u inkovanju hribina- podporni sistem. Nadalje so v 
kratkem prikazani prakti ni primeri gradnje predorov na AC s pripadajo imi komentarji, ki se 
nanašajo na reševanje zahtevnejših primerov med potekom samih gradenj. Kriti na presoja je bila 
osnova za izdelavo povzetkov in javno dostopnih podatkov cen gradnje v primerjavi z nekaterimi 
državami v Evropi z namenom, da se prikaže realne ocene stroškov gradnje.  
 
 
 
ABSTRACT: Construction of the motorway in Slovenia which was accelerated in the last twenty 
years, has included the construction of road tunnels in various more or less difficult rock 
environments. For a long time, the question of rationality of construction of tunnels, in particular 
road tunnels, as seen in other comparative constructions such as viaducts, bridges ect. are 
expensive and in many cases, more technically and technologically demanding. Among other 
things, this complexity is reflected in the full contact with the surrounding ground layers along the 
whole length of the each object including the portals which connect the transitions from an open 
route for underground facilities. 
In present paper the basic principles of design and construction of tunnels are given, with an 
emphasis on evaluation of geological and geotechnical conditions of the interactions of rock-
support system. Furthermore, in short, practical examples show the construction of tunnels in the 
Slovenian Motorways with the corresponding comments relating to the solve of complex cases in 
the course of the execution works during period of construction. A critical assessment is the basis 
for the production of summaries of publicly available data and prices of construction compared to 
some countries in Europe in order to display the real construction cost estimates. 
 
 
 

UVOD 
 
V preteklih štirinajstih letih, odkar poteka pospešena gradnja slovenskih avtocest, je tudi gradnja 
cestnih predorov v Republiki Sloveniji zaživela in poskušala dohiteti razvite evropske države tudi na 
tem majhnem, a pomembnem podro ju. Uspešno sodelovanje z razli nimi strokovnjaki je dalo 
spodbudne rezultate na podro ju na rtovanja in ne nazadnje same gradnje tovrstnih objektov v 
vseh segmentih vklju no z vgrajenimi varnostnimi sistemi, ki presegajo kriterije EU. 
V  asu na rtovanja in gradnje so bile upoštevane nekatere posebnosti povezane z razli nimi in 
pestrimi geološko geotehni nimi razmerami, ki so prisotne na obmo jih, kjer so danes že zgrajeni 
predori kot npr. obmo je Trojan, odsek Klanec – Srmin s predoroma Kastelec in Dekani, ipd. V 
vseh primerih je bila posebna pozornost namenjena na inu izvajanja del in obvladovanju zahtevnih 
hribinskih razmer v  asu izkopa in vgradnje primarne obloge. Kontrasti v na inu gradnje 
posameznih predorov, ki potekajo v geološko spremenljivih kamninskih obmo jih z zelo razli nimi 
geotehni nimi lastnostmi z bolj ali manj tektonsko poškodovano strukturo in vsemi spremljajo imi 
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hribinskimi anomalijami, so bili prisotni pri vsakem objektu posebej. Sprotna in skrbna geološka 
spremljava ter strokovno izvedene geotehni ne meritve in opazovanja so pripomogle k uspešnemu 
prilagajanju na ina gradnje dejanskim hribinskim razmeram na posameznem gradbiš u. 
Vzporeden razvoj ra unskih numeri nih modelov in dragocene izkušnje, ki so se pridobivale v 
preteklih letih, so prav tako pripomogle k vedno boljšemu na rtovanju in visoko kakovostni gradnji 
predorov v naši državi. 
 

  
Slika 1. Primera gradnje predorov na obmo ju Trojan. 
 
 
GEOMEHANSKE OSNOVE NA RTOVANJA PREDOROV 
 
Osnovni principi racionalne gradnje podzemnih prostorov slonijo na še sprejemljivem izkoristku 
nosilnih sposobnosti hribinskih plasti, ki so v vplivnem obmo ju izkopa in primarnega podpiranja. 
Ta, na prvi pogled enostavna zahteva, se je uveljavila v ve ini sodobnih metod gradnje podzemnih 
prostorov z dolo enimi modifikacijami in prilagoditvami na inu interpretacije sprememb in 
prerazporeditve napetosti in deformacij v okolici izkopnega  ela. Na splošno pa velja, da govorimo 
o racionalnosti takrat, ko so v realnem stanju izpolnjene te zahteve in zagotovljena predpisana 
in/ali dolgoro na  asovna stabilnost podzemnega objekta. V zvezi s temi zahtevami se odpira 
vprašanje  asovne obstojnosti vgrajenih podpornih elementov in vpliva reoloških lastnosti 
hribinskih ogrodij, ki v spremenljivih napetostnih poljih povzro ajo obtežbe v kompleksnem sistemu 
hribina podporje. Osnova za razumevanje vzajemnega delovanja hribina podporje je povezana s 
prerazporeditvijo primarnega napetostnega stanja v hribini, ki je posledica umetno izdelane ali 
izdelanih odprtin v hribinskem okolju. V shematski obliki je vzajemno delovanje sistema hribina - 
podporni sistem prikazano na sliki 2. Ra unsko dolo anje prerazporejanja primarnega 
napetostnega polja v idealiziranem hribinskem okolju pri napredovanju izkopa podzemnega 
prostora je vezano na reševanje eksplicitnih ena b za dolo anje komponent napetosti in deformacij 
ter pomikov (Kirsch 1898). U inek podpornega sistema, prav tako za idealizirano obliko, je v 
velikosti reaktivnega tlaka prikazan na sliki 2.   
 
Pri tem se upošteva linearno obnašanje podpornega sistema, kar v veliki meri poenostavi celoten 
sistem vzajemnega delovanja hribina – podporje. 
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Slika 2. Posodobljen na in predstavitve odnosa med samonosilnostjo hribine oz. reaktivnimi tlaki 
podporja  in radialnimi pomiki ostenja podzemnega prostora v obliki Fenner-Pacherjeve sovisnice. 
 
V preteklosti so na rtovalci uporabljali starejše teorije t.i. hribinskih pritiskov (Terzaghi, 1946; 
Deere, 1970), ki so slonele na upoštevanju višine in velikosti razrušene cone nad podzemnim 
prostorom. 
 

 
 

Slika 3. Prikaz uporabe starejše teorije hribinskih pritiskov (vir: M. Kavvadas). 
 

ri – polmer izkopa predora 

 

G – strižni modul hribine 

 

po – primarno napetostno stanje 

 
!i – radialni pomiki ostenja 

predora 
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Podobno je v strokovni literaturi ve  empiri nih metod, ki upoštevajo lastnosti razli nih hribinskih 
gmot s poudarki na enoosni tla ni trdnosti intaktne kamnine, razdalji med razpokami, stanju razpok, 
stopnji primarne poškodovanosti, stanju podzemnih vod, ipd. (Bieniawski, 1989). Pri analizi teh 
metod je treba pojasniti, da so nekateri principi njihove uporabe tudi v današnjem  asu osnova za 
vrednotenje geomehanskih lastnosti hribinskih obmo ij ob primerni interpretaciji. Principi 
ra unskega vrednotenja prerazporeditve napetostnega polja so zasnovani na analizi dolo ene 
dolžine, ki vklju uje tri lo nice, kot je prikazano na sliki 4. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Slika 4. Shematski prikaz faz napredovanja izkopa in primarnega podpiranja podzemnega prostora 
krožnega pre nega profila. 
 
Pretvorba iz 3D v 2D ravninsko deformacijsko stanje je omogo eno z vpeljavo koeficienta 
prerazporeditve napetosti " z naslednjo ena bo: 
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p = reaktivni tlak podporja 
p0 = primarni hidrostatski tlak v hribini 
! = koeficient prerazporeditve napetosti 
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Za izvedbo prerazporeditve napetosti, ki je dolo ena s koeficentom !, se pogosto uporabljata dva 
postopka in sicer: 
 
- redukcija  reaktivnega tlaka: 
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- redukcija sekantnega modula:  

 !  !
 ! oEE &

'

(
)
*

+
"35#
"#5#

$
21

121
 (3) 

 
kjer pomeni:  
 
E0 = elasti ni modul hribine. 
 
Slednji postopek ima prednost v primerih, ko je primarno napetostno polje anizotropno (Kavvadas, 
2001). 
 

 
 
 
       (4) 
 
 
 
 
 

 
 
Na obodu predora velja: 

 
 
           (5) 
 
 
         (6) 

 
(7) 

 
 
 
 
 

Slika 5. Razpored radialnih in cirkularnih napetosti v hribini okrog podzemnega prostora krožnega profila. 
 
Iz navedenega sledi ena ba za izra un kriterija plasti nega te enja na ostenju predora (pojav 
plasti ne cone): 
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Predorski indeks stabilnosti (PIS)  je dolo en z ena bo: 
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Definicija koeficienta kriti ne prerazporeditve napetosti pa je: 
 

,,
-

.
//
0

1 #
,
-

.
/
0

1
3

#$
s

s
cr

N

N

k

1

1

2
1"  (10) 

 
kjer pomeni: 

ocrcr pp )1( "#$       o

s

s
cr p

N

N

k
p ,,

-

.
//
0

1 #
,
-

.
/
0

1
3

$
1

1

2
 (11) 

      
Iz navedenih ena b sledi: 
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Slika 6. Razvoj plasti nega obmo ja okrog podzemnega prostora za razli ne vrednosti predorskega 
indeksa stabilnosti Ns. 
 
Dolo itev radija plasti ne cone v hribini okrog podzemnega prostora krožnega prereza je možna z 
naslednjo ena bo: 
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Za razli ne vrednosti predorskega indeksa stabilnosti  Ns so na sliki 6 prikazane plasti ne cone. 
 
Navedeni principi na rtovanja podzemnih prostorov so osnova za razumevanje dogajanj v hribinah 
in podpornih sistemih pri izdelavi razli nih podzemnih prostorov. V razpokanih in trdnih kamninah, 
za katere je zna ilna visoka trdnost intaktne kamnine, ki sestavlja kamninsko gmoto - hribino, je 
oblika porušitve vezana na primarno napetostno stanje, geometri no razporeditev prelomnih con, 
trdnostne in deformabilnostne lastnosti diskontinuitet. 
 

 

Slika 7. Potencialna oblika porušitve v obliki tetraedra v kamnini s tremi sistemi razpok. 
 
Geotehni no projektiranje se v praksi pogosto naslanja na osnovne fizikalne principe, ki upoštevajo 
ve  na inov obnašanje hribinskih gmot v smislu uveljavljanja na el kontinuuma oz. diskontinuuma. 
#eprav so danes na voljo kompleksni modeli porušitve hribin, je priporo ljivo upoštevati razdelitev, 
ki je podana na sliki 8 (Hoek, Brown 2004). Primerjave med izra unanimi in izmerjenimi parametri 
pokažejo, da je pri razpokani hribini in hribini z veliko koli ino diskontinuitet smiselno upoštevati 
model kontinuuma, medtem ko je v primerih z nižjo vsebnostjo razpok realnejša uporaba modela 
diskontinuuma. Elasti ne in plasti ne lastnosti hribin so dolo ljive z uporabo standardnih ena b, kar 
je za prakti no uporabo prikladna rešitev. 
 
Elasti ne lastnosti (E, $): 
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Poissonov koli nik $ se dolo i na osnovi preglednic. Za ve ino hribin je njegova vrednost              
0.1 <  " <  0.3. 
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Kjer pomeni: 
                         #ci = enoosna tla na trdnost intaktne kamnine  
                         #cm = enoosna tla na trdnost hribinske mase  
                         GSI = Geološki indeks trdnosti hribinske mase 
 
 

Slika 8. Na ini modeliranja razpokane hribinske mase v geoinženirstvu. 
 
 

 
Slika 9. Primer elasti nega-perfektno plasti nega in elasti nega deformacijsko utrjujo ega in 
popuš ujo ega  modela, ki sta uporabna za hribine. 
 
Podani ena bi omogo ata izra una klju nih parametrov, ki jih rabimo za izdelavo klasi nih oz. 
numeri nih analiz stabilnosti podzemnih prostorov. Na sliki 10 je prikazana sovisnost med 
razmerjem enoosne tla ne trdnosti hribine in intaktne kamnine ter GSI (geološkim trdnostnim 
indeksom), s katerim je omogo ena hitra ocena enoosne tla ne trdnosti hribinske gmote, saj je 
dolo itev enoosne tla ne trdnosti intaktne kamnine pogosto podatek, ki je na voljo v okviru 
laboratorijskih raziskav trdnostnih in deformabilnostnih lastnosti intaktnih vzorcev kamnin.  
 
 
 
 

MODEL 
KONTINUUMA MODEL 

DISKONTINUUMA 

MODEL 
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Slika 10. Odvisnost med razmerjem enoosne tla ne trdnosti hribine in intaktne kamnine ter GSI 
(geološki trdnostni indeks). 
 
V praksi sta pri projektiranju najpogosteje uporabljena dobro poznana Mohr-Coulombov (slika 11) 
in Hoek-Brownov (slika 12) porušni kriterij, ki pa dejansko predstavljata vsak zase zelo 
poenostavljen približek dejanskemu dogajanju v kamninah v procesu porušitve oz. pri prehodu iz 
linearnega v nelinearno obmo je obnašanja v dolo enih napetostnih stanjih. Pri tem se pogosto 
pojavlja vprašanje uporabe kompleksnejših geomehanskih modelov porušitve, saj se postavlja pod 
vprašaj verodostojnost vhodnih parametrov za hribine glede na njihovo kompleksno zgradbo in 
obnašanje v naravi. 
 

 
 
 
 
 
 
   (17) 
 
 
  
 
 
 

c = kohezija 
$ = kot notranjega trenja hribine 
#cm = enoosna tla na trdnost hribine 
 
Slika 11. Osnova Mohr – Coulombovega modela porušitve hribin s pripadajo imi ena bami. 
 
Na prvi pogled je Hoek – Brownov kriterij porušitve hribin (slika 12) bolj prilagojen dejanskim 
procesom, ki se dogajajo v hribinah pri prehodih iz enega v drugo napetostno stanje. Ker je to 
empiri ni kriterij, ki je zasnovan na veliki koli ini trdnostnih in deformabilnostnih raziskav razli nih 
tipov hribin predvsem kamnin, je njegova uporaba še vedno vezana na izkušnje, pridobljene pri 
analiziranju prakti nih primerov. Primerjave, ki so bile narejene, so bile osnova za izdelavo 
priporo il, ki so na voljo v strokovni literaturi (Hoek, E. and Marinos, P. 2007 ). 
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#ci  =enoosna tla na trdnost intaktne kamnine 
mi = trdnostni parameter intaktne kamnine 
m, s = trdnostna parametra hribine 
GSI = Geološki trdnostni indeks hribine 
 
Slika 12. Osnovni princip Hoek – Brownovega porušitvenega kriterija s pripadajo imi osnovnimi 
ena bami. 
 
V zadnjem  asu so pri na rtovanju podzemnih objektov pogosto uporabljeni Eurokodi (EC), 
predvsem EC7 in EC2. Analize, ki so bile narejene v smislu možnih aplikacij na podzemne 
prostore, so pokazale, da sta principa preverjanja mejnega stanja nosilnosi (MSN) in mejnega 
stanja uporabnosti (MSU) predorske konstrukcije uporabna za plitve predore t.j. predore do globine 
H<5D,  e je D ekvivalentni premer pre nega profila podzemnega prostora oz. predorske cevi. Za 
globoke predore pa se izkaže, da so stati ni izra uni podpornega sistema manj racionalni, oz. da je 
togost primarne obloge previsoka, kar pomeni zmanjšanje izkoristka samonosilnih sposobnosti 
okoliških hribin. V obdelavi in prou evanju je ve  predlogov, ki bi v prihodnosti bolj realno omogo ili 
ra unske postopke na rtovanja globokih podzemnih prostorov. To pomeni, da bi bilo smiselno 
razmišljati o dodatku k EC7, ki bi posebej obravnaval postopke preverjanja stati ne nosilnosti 
primarne obloge pri globokih podzemnih prostorih. 
 
 
POVZETKI PRAKTI NIH PRIMEROV GRADNJE NEKATERIH CESTNIH PREDOROV V 
REPUBLIKI SLOVENIJI V ZADNJIH ŠESTNAJSTIH LETIH 
 
Intenzivna gradnja avtocestnega križa je za sabo potegnila tudi pospešeno gradnjo cestnih 
predorov ne samo na AC ampak delno tudi na državnih cestah (slika 13). V tem  asu je bil zgrajen 
tudi en železniški predor na progi Ormož – Hodoš ter rekonstruiranih ve  predorov na obstoje ih 
železniških progah. V nadaljevanju so podane nekatere posebnosti gradnje cestnih predorov z 
namenom, da se kriti no preveri uspešnost posamezne gradnje ob upoštevanju dejanskih 
geoloških in geotehni nih razmer, ki so bile prisotne v  asu gradnje. Delno je ta analiza, ki je 
podana v nadaljevanju, namenjena tudi strokovni javnosti, ki bo sama presodila,  e je odgovor na 
vprašanje v naslovu prispevka, pritrdilen. 
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 Slika 13. Predori na slovenskih avtocestah. 
 
 
Predor V ZIDEH 
 
Geotehni ni pogoji izkopa predora V Zideh so bili ocenjeni na osnovi prognoznih inženirsko 
geoloških in geotehni nih raziskav, kot je prikazano na sliki 14. Pove ane deformacije ostenja 
predora in pobo ja nad njim, ki so bile izrazite pri izkopu predora na južnem delu, so posredno 
zahtevale prilagoditev izkopnih in podpiralnih postopkov spremenljivim hribinskim razmeram. Z 
vgradnjo pomožnih podpornih ukrepov, kot so za asni talni obok, cevni š it v stropu predorske cevi 
in razširjena peta kalote, so bili vzpostavljeni takšni pogoji, da je bil izkop uspešen, kljub dodatnim 
težavam, ki so jih povzro ali dotoki hribinske vode. Ta je dotekala v izkopni prostor s stropa in 
bokov iz plasti peš enjaka in meljevca s pove ano razpoklinsko in makro poroznostjo. Dotoki niso 
bili povezani s širšim zaledjem oz. z vodonosnikom, ki bi stalno napajal prepustne plasti z vodo. 
Geotehni ne meritve, ki so bile izvajane v predoru in na širšem obmo ju južnega in severnega 
portala, so omogo ale stalno spremljanje dogajanj. 
 

 
Slika 14. Vzdolžni geološki prerez predora V Zideh ( adež, Simšek 1997). 
 
Na osnovi teh opazovanj – primer navajamo na sliki 15,  so bili tehnološki postopki izkopa usklajeni 
z zahtevami po sprožanju  im manjših deformacij na površini nad predorom. Izpolnjevanje teh 
zahtev je bilo po eni strani vezano na ohranjanje primernih stabilnostnih razmer na potencialno 
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plazovitem obmo ju in po drugi strani prepre evanju posedanja stanovanjskih objektov in 
plinovoda nad predorsko cevjo. Na obmo ju severnega portala so bile razmere pri izkopu podobne 
tistim na južnem portalu. Stabilizacija brežin, izvedena s pomo jo AB sidranih gred v razporedu je 
bila geostati no preverjena. Izkop in vgradnja podpornih elementov v predorski cevi sta potekala 
po tehnoloških postopkih, ki so bili posredno dolo eni za posamezne hribinske kategorije PC, B2, 
C2 in delno za C3. Hitrost izkopa v kalotnem delu je znašala od 1m/dan do najve  5 m/dan, 
odvisno od specifi nih pogojev na gradbiš u, ki so bili dolo eni glede na v naprej dovoljene 
deformacije površine v vplivnem obmo ju predora. 
 

 
Slika 15. Podporni ukrepi za hribinsko kategorijo B2 in rezultati meritev pomikov v predoru v 
profilu brez in s cevnim š!itom in za!asnim talnim obokom. 
 
Vgradnja notranje obloge in ureditev portalnih obmo ij sta bila izvedena tako, da je bil na južnem 
delu podaljšan pokriti vkop za 8 m in na ta na in so bile dosežene izboljšane stabilnostne razmere 
na širšem obmo ju. !eprav se je gradnja predora zavlekla iz najrazli nejših vzrokov, je bilo jasno 
dokazano, da so bili vsi na rtovani tehni ni elementi gradnje uresni eni, in da ni bilo bistvenih 
odstopanj od podanih projektnih rešitev. 
 
 
Predor GOLOVEC 
 
Dvocevni avtocestni predor Golovec, s tremi voznimi pasovi in skupne dolžine 595 m in 530 m, je 
del avtocestnega obro a okoli Ljubljane. Predor je bil zgrajen v nizkonosilnih permokarbonskih 
kamninah, ki jih sestavljajo zdrobljeni ali druga e tektonsko poškodovani peš enjaki, skrilavci, 
meljevci in glinavci. 
 
Zaradi velikosti pre nega profila predora in neugodnih geološko geotehni nih razmer, je bil izkop 
razdeljen na kaloto, stopnico in talni obok. Geotehni ni pogoji gradnje in na ini podpiranja 
predorskih cevi, so temeljili na upoštevanju principov nove avstrijske metode gradnje predorov 
(NATM) in priporo il avstrijske hribinske klasifikacije ONORM B 2203. To je omogo alo sprotno 
prilagajanje izkopa in na ina podpiranja predora dejanskim geotehni nim razmeram.  
 
Potek gradnje predora se je mo no razlikoval od predvidenega, saj so se hribinski parametri na 
južnem portalu, kjer je bil prisoten velik aktivni plaz, mo no razlikovali od predvidenih (slika 16). 
Zahtevne geološke razmere (heterogene in skrilave kamnine) in velik izkopni profil skupaj z 



Jakob Likar 
Je gradnja predorov v Sloveniji racionalna? 

 

 

 

 

77

nestabilnim pobo jem in hitrimi spremembami primarnega napetostnega stanja v okoliški hribini, so 
v  asu gradnje povzro ale velike deformacije ostenja predorskih cevi. Te so v povpre ju znašale 
okoli 50 cm, v nekaterih odsekih pa tudi ve . Problem velikih deformacij je bil rešen s prilagoditvijo 
podpornih ukrepov, ki so bili dolo eni glede na dejanske geotehni ne razmere, ugotovljene med 
samo gradnjo (slika 17). Po tem ukrepu so bili rezultati gradnje precej boljši, napredki izkopa in 
primarnega podpiranja pa so bili precej ve ji. 
 

 
Slika 16. Prognozirani vzdolžni geološko geotehni!ni profil predora Golovec (Budkovi! 1997) in 
zna!ilna pre!na geološka prereza izkopa (Beguš 1998). 
 

Slika 17.Rezultati meritev pomikov v predoru in povratnih stati!nih analiz z MKE. 
 
Stabilnost  ela izkopa je bila primerjalno gledano bistveno boljša pri izkopu predorskih cevi od 
severa proti jugu, kar je bilo pogojeno z lego plasti in skrilavosti. Zagotavljanje primernih 
stabilnostnih razmer je bilo pogojeno z uporabo cevnega š ita in sidranjem izkopnega  ela v 
hribinski steber pred njim z uporabo IBO sider dolžine 9 m ali ve . 
 
Za kvaliteten in neoviran potek izvajanja predpisanih tehnoloških faz izkopa in postopkov vgradnje 
primarnega podporja (slika 18) je bila uporabljena kakovostna predorska oprema, ki je omogo ala 
pravo asno vgradnjo zadostnih koli in brizganega cementnega betona, sider itd. Na tak na in so 
bili doseženi dnevni napredki izkopa, ki so primerljivi z napredki v podobnih in manj zahtevnih 
pogojih gradnje na širšem Evropskem prostoru in so znašali tudi ve  kot 3 m na enem gradbiš u. 
Korektno sodelovanje partnerjev na zahtevnem projektu je poleg ostalih izpolnjenih zahtev 
omogo ilo kakovostno gradnjo in doseganje predpisanih dnevnih napredkov v izjemno zahtevnih 
razmerah gradnje. 
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Slika 18. Standardni podporni sistem za hribinsko kategorijo C3 in vgradnja brizganega cementnega 
betona v talni obok. 
 

Predor LO ICA in predor JASOVNIK 
 
Predor Lo ica in predor Jasovnik sta umeš ena v prostor v bližini predora Trojane. Zna ilnost vseh 
treh predorov so izjemno spremenljive geološko geotehni ne razmere, ki so bile še posebej 
zahtevne pri gradnji predora Trojane. V predoru Jasovnik in delno v predoru Lo ica, se je v kaloti in 
stopnici uporabljalo vrtanje in razstreljevanje, kar je omogo alo relativno velike dnevne napredke. 
Geološko geotehni ne razmere gradnje predora Lo ica so bile analizirane po koncu primarnih 
raziskovalnih del. Prognoziran geološko geotehni ni vzdolžni prerez predora je podan na sliki 19. 
Nekaj problemov, povezanih s stabilnostjo okoli portalov, je bilo potrebno analizirati podrobneje. 
Slednje je vklju evalo dodatne preiskave, ki so zajemale geodetske in inklinometerske meritve. Cilj 
obojih je bil dolo iti morebitna nestabilna obmo ja, kar je omogo ilo izdelavo ustreznih projektov 
portalov na vzhodni in zahodni strani predora. 
 

 
Slika 19. Splošni pre!ni profil predorske cevi z dvema voznima pasovoma. 
 
Tako predor Lo ica, ki je dolg 810 m in 750 m, kot tudi predor Jasovnik, dolg 1612 m in 1633 m, 
sta bila zgrajena relativno hitro, z manj problemi, kot je bilo to v primeru predora Trojane. 
 
Poudariti je treba, da je bila pri pripravi projektov predora Jasovnik posve ena posebna pozornost 
širšemu obmo ju zahodnih portalov. Monitoring obmo ja, ki se je izvajal skladno z ostalimi 
preiskavami, je vklju eval geodetske in inklinometerske meritve. Rezultati omenjenih meritev, ki so 
vklju evali razpored in velikost pomikov v odvisnosti od  asa, so se nato uporabili za izdelavo 
povratnih analiz, s katerimi so bili pridobljeni nekateri pomembni geomehanski parametri hribin. 
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Slednji so se nato uporabili pri projektiranju podporne konstrukcije na zahodnem portalu predora 
(slika 22). 
 

 
Slika 20. Vzdolžni geološki profil predora Lo!ica in gradnja pokritega vkopa na zahodnem 
portalu desne (severne) predorske cevi predora in vgradnja hribinskih sider v bok kalote. 
 

 
Slika 21. Standardni podporni elementi uporabljeni v hribinskih kategorijah B2 in C2 med gradnjo 
predorov Lo!ica in Jasovnik. 
 
V predoru Jasovnik je potekal izkop z vrtanjem in miniranjem ter predorskim bagerjem na zadnji 
tretjini predorskih cevi na zahodnem delu z izjemo portalnega dela desne (severne) cevi in 
podpiranje z uporabo standardnih podpornih elementov. Posebna pozornost je bila namenjena 
obmo ju zahodnega portala leve (južne) predoske cevi, ker je potekala gradnja v obmo ju 
aktivnega zemeljskega plazu (slika 22). 
 
V splošnem lahko zaklju imo, da sta bila predor Jasovnik in predor Lo ica izvedena uspešno in 
pravo asno. Velike zasluge za to gre pripisati odli nemu sodelovanju med glavnim izvajalcem del 
SCT d.d., skupino projektantov, ki so sodelovali pri tem projektu in nadzoru DDC d.o.o. 
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Slika 22. Vzdolžni geološki profil predora Jasovnik z vzhodnima in vzhodnima portaloma med gradnjo. 
 
 
Predor TROJANE 
  
Predor Trojane, kot najdaljši dvocevni dvopasovni cestni predor v Republiki Sloveniji (2840 m in 
2931 m), je do danes ocenjen kot eden najzahtevnejših predorov za gradnjo na širšem obmo ju, 
vsekakor pa najzahtevnejši v okviru gradnje avtocestnega križa pri nas. Fizikalne in mehanske 
lastnosti hribin na obmo ju Trojan, ki jih v pretežni meri sestavljajo permokarbonske plasti, so v 
širokem vrednostnem razponu, tako v pogledu trdnosti, deformabilnosti kot tudi glede  asovno 
odvisnih pojavov. Obravnavano obmo je sestavljajo zna ilne plasti t.i. skrilavca to je glinavca in 
meljevca ter peš enjaka v razli nih oblikah in primarne poškodovanosti z nizkimi nosilnostnimi 
lastnostmi. 
 

 

Slika 23.Tlorisni potek predora Trojane in pogled na zahodna portala v za!etni in kon!ni fazi izgradnje. 

AKTIVNI PLAZ 

ZAHODNA 

PORTALA 

VZHODNA 

PORTALA 
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Posebej je poudarjena reološka komponenta v tistih hribinah, ki vsebujejo ve je koli ine mineralov 
glin in skrilavost z vsemi spremljajo imi pojavi nestabilnosti. Geotehni ne lastnosti kamnin in 
zemljin na obmo ju Trojan so spremenljive in v mnogih primerih neugodne za gradnjo, saj so zelo 
tektonsko poškodovane in pretrte ter ponekod zasi ene s hribinsko vodo. Te lastnosti so bile prav 
tako pomembne pri izbiri izkopne mehanizacije in opreme za vgradnjo podpornih elementov.Glede 
na nizke trdnostne lastnosti hribin, skozi katere poteka predor Trojane, so bila v kaloti, stopnici in 
talnem oboku ve inoma uporabljena hidravli na odkopna kladiva in bagerji, tako da je enkratni 
izkop trajal od ene, v trših in žilavih odsekih pa tudi do šest ur. 
 
Na mnogih odsekih so bile trdnostne lastnosti hribin izjemno nizke, zato je bilo treba vgraditi 
debelejšo primarno oblogo iz brizganega cementnega betona in pove ati gostoto ter dolžino 
hribinskih sider, da so bili vzpostavljeni tolikšni reaktivni tlaki, ki so zagotavljali ravnotežje z 
dodatnimi napetostmi v hribini. Te so bile intenzivnejše na tistih odsekih, kjer so bile prisotne 
izrazito neugodne geološko geotehni ne razmere in vpliv hribinske vode. 
 

 
Slika 24. Podporni ukrepi pri gradnji predora Trojane in rezultati izra!unov v 3D z MKE. 
 
Med gradnjo predora so bili uporabljeni standardni podporni elementi kot so jekleni loki in segmenti 
(TH21, K24, IPE), armaturne mreže (Q189, Q283), brizgani cementni beton C20/25, pasivna 
hribinska sidra (SN, IBO) z nosilnostjo 250 kN in 350 kN. Poleg navedenih so bili uporabljeni tudi 
pomožni podporni elementi kot so jeklene sulice, jekleni cevni š it, za asni talni obok, slonova 
noga, mikropiloti, sidra iz steklenih vlaken ipd. Vsi navedeni podporni elementi so bili vgrajeni z 
uporabo razpoložljive mehanizacije na gradbiš u. 
 
Na osnovi geološko geotehni ne spremljave gradnje in rezultatov meritev pomikov in drugih 
parametrov, pridobljenih z merskimi sidri, ekstenzometri, itd., je bil na in izkopa in vgradnje 
podpornih elementov stalno prilagajan dejanskim hribinskim razmeram. 
 

 
Slika 25. Podporni ukrepi pri gradnji predora Trojane na obmo!ju nizkega nadkritja. 
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Pogosto so bile spremembe sekundarnih napetostnih polj hitre, kar je posredno pogojevalo 
obvladovanje anizotropnih deformacij ostenja predorskih cevi in diferen ne posedke v predoru. 
Pogosto je bilo to možno uravnotežiti z asimetri nim vgrajevanjem hribinskih sider (slika 24. in slika 
25). 
 

Slika 26. Vgradnja talnega oboka iz brizganega cementnega betona in mikropilotov v peto 
kalote. 

 
 
Pri gradnji odsekov predora, ki so potekali plitvo pod površino, kot npr. na vzhodnem obmo ju 
Trojan, je bilo ugotovljeno, da so se pred izkopnim  elom razvili posedki, ki so znašali od 40% do 
50% skupnih posedkov na površini. To je zahtevalo dopolnitev tehnologije gradnje z uvedbo 
najve je možne togosti primarnega podporja in varovanje izkopnega  ela z injekcijskimi hribinskimi 
sidri dolžine tudi do 15 m ter oblogo iz brizganega cementnega betona z vklju no faznim izkopom 
pri dolžini koraka 0.8 m. !eprav so bile deformacije na površini obmo ja, kjer se nahajajo objekti 
vasi Trojane, ve je od predhodno ocenjenih, so bile na objektih povzro ene poškodbe predvsem 
kot posledica razvoja horizontalnih pomikov pri izkopu leve (južne) predorske cevi. Delno je bil 
razvoj horizontalnih komponent premikov prepre en z vgradnjo podpornega sistema, ki je prikazan 
na sliki 25. 
 
 
Predor KASTELEC 
 
Dvocevni predor Kastelec dolžine 2292 m in 2240 m je umeš en v prostor na kraškem obmo ju, 
kjer avtocesta poteka iz notranjosti Slovenije proti morju. Obmo je krasa sestavljajo relativno trdne 
in nosilne kamnine preprežene s kraškimi pojavi in drugimi zna ilnimi oblikami, kar je zahtevalo 
prilagajanje gradnje predora specifi nim razmeram. !eprav je intaktna trdnost kamnin za 
slovenske razmere relativno visoka (enoosna tla na trdnost znaša do 70 MPa) so anomalije v 
kamninski zgradbi v razli nih pojavnih oblikah kot so kaverne, odprte prelomnice, prelomne cone, 
glinasti vložki ipd. zahtevale pri gradnji veliko mero opreznosti, saj bi morebitni spregled dolo ene 
praznine lahko povzro il veliko materialno škodo ali celo povzro il poškodbe ljudi, ki so izvajali 
izkopna in podpiralna dela. V  asu gradnje so bile v neposredni bližini predora odkrite kraške jame 
s  udovitimi kapniki (Sl. 28), ki so tudi sedaj dostopne iz predora. Vsi ti vplivni faktorji so zahtevali 
na rtovanje in izvedbo ukrepov, ki so se razlikovali od standardnih faz klasi ne gradnje predorov. 
 
Faze gradnje predorskih cevi so potekale v principu tako, da je bil izkopni profil razdeljen na kaloto 
in stopnico ali pa je potekal izkop v celotnem profilu, kot je prikazano na sliki 27. Na tej sliki je tudi 
prikazana vrtalno minerska shema s pahlja astim zalomom. Hitrost napredovanja izkopa je bila 
relativno visoka (okrog 5 m/dan) ob zagotavljanju primernih razmer za vgradnjo primarnega 
podpornega sistema, ki je vklju eval standardne podporne elemente kot so jekleni loki, armaturne 
mreže, brizgani cementni beton in hribinska sidra. Izkopu so na primerni oddaljenosti sukcesivno 
sledile faze vgradnje betonskih temeljev, drenažnega in odvodnjevalnega sistema, itd. Ostala 
gradbena dela so v nadaljevanju zajemala izvedbo spodnjega ustroja cestiš a, hidroizolacije, 
notranje betonske obloge, robnikov, kinet itd. 
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VRTALNA SHEMA IN POLNITEV VRTIN

 

 

Slika 27. Vrtalno minerska shema za izkop       
celotnega profila predorske cevi. 

Slika 28. Kraška kaverna s kapniki v neposredni 
bližini predora Kastelec. 

 
 
Predor DEKANI 
 
Na odseku Klanec-Srmin, na primorski avtocesti, je zgrajen dvocevni dvopasovni predor Dekani 
dolžine 2190 m in 2175 m. Predor poteka v flišnih kamninah, za katere je zna ilna plastovita 
struktura s sloji laporja in peš enjaka razli nih debelin (od nekaj cm do ve  kot m debeline) in leg v 
prostoru. Predor je bil zgrajen z uporabo klasi ne metode gradnje z vrtanjem in razstreljevanjem ter 
vgrajevanjem standardnih podpornih elementov, ko so jekleni loki, armaturne mreže, brizgani 
cementni beton in hribinska sidra. Sprotna geološko geotehni na spremljava primerjana s 
prognozirano hribinsko klasifikacijo obmo ja je omogo ala prilagajanje gradnje dejanskim 
hribinskim razmeram in na ta na in zagotavljala smotrno in strokovno utemeljeno napredovanje 
izkopa skupaj z vgradnjo podpornih sistemov. 
 
 

Slika 29. Tloris predora Dekani z  zahodnima portaloma v !asu gradnje. 
 
Posebej uspešno je bila uporabljena tehnologija gradnje z uporabo mikroarmiranega brizganega 
betona, kar je omogo ilo hitrejše napredovanje izkopa in obenem podpiranja. Tehni no dobro 
usposobljen izvajalec z izkušeno delovno ekipo, je dosegel skrajšanje predvidenega roka 
dokon anja del za štiri mesece, kar je bil vsekakor lep uspeh in zadovoljstvo vseh partnerjev, ki so 
sodelovali na zahtevnem projektu. 
 
Potek predorskih cevi v prostoru in debelina nadkritja do 6 m, sta na nekaterih mestih zahtevala 
posebno pozornost pri izkopu in primarnem podpiranju, da ni prišlo do porušitev v predorskih ceveh 
in s tem posledi no porušitev na površini. Posebnost gradnje tega predora je bila povezana z 
gradnjo pokritega vkopa Zamatavinec (slika 30), ki je v  asu gradnje omogo al odvoz izkopanega 
materiala na deponijo in po drugi strani zagotavljal štiri dodatne napadne to ke in s tem ve jo 
hitrost gradnje. 

ZAHOD 

VZHOD 
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Slika 30. Pokriti vkop Zamatavinec je bil po           
kon!ani gradnji zasut z naravnim materialom. 

Slika 31. Priprava na vgradnjo notranje obloge v 
odstavni niši. 

 
Pri obravnavanem objektu je potrebno omeniti izvedbo dveh povoznih pre nikov, za vozila, med 
obema predorskima cevema, ki služita izboljšanju prometne varnosti, v primeru požara v predoru. 
Na ta na in je namre  možen prehod v drugo predorsko cev ne samo gasilcem ali reševalnim 
vozilom, temve  tudi vsem drugim dolgim tovornim vozilom, ki so udeležena v prometu. Zahtevnost 
gradbenih del je bila povezana s širokimi razponi, ki so sicer izvedeni v srednje nosilni osnovni 
kamnini, ob tem da je morala biti poleg hidroizolacijske folije vgrajena tudi armirana notranja obloga 
na prehodih iz predorskih cevi v pre nike. 
 
 
Predor CENKOVA 
 
Predor Cenkova je del AC odseka Lenart - Beltinci, oz. pododseka Sp. Senarska – Cogetinci. Na 
tem delu poteka bodo a AC najprej skozi galerijo in nato skozi predor ter naprej v odprti trasi. 
Na rtovana gradnja dvopasovnega dvocevnega predora pri medosni razdalji predorskih cevi 12.00 
m je specifi na glede same konstrukcijske zasnove z vmesno AB steno. Dolžina desne predorske 
cevi znaša 370 m, leve pa 363.80 m. Na sliki 32 je prikazana situacija predora skupaj z galerijo. 
 

Slika 32. Situacija predora  in galerije Cenkova.izgradnje. 
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Predor Cenkova bo na zahodnem portalu spojen z galerijo tako, da bodo izpolnjene vse prometno 
tehni ne zahteve. Zaradi kratke razdalje med obema objektoma, sta bila objekta združena,  eprav 
konfiguracija terena tega ne zahteva. Predor in galerija sta gradbeno sicer dva lo ena objekta, ob 
tem da sta funkcionalno združena v en objekt glede strojnih, elektro in drugih inštalacij. Nad 
predorom Cenkova se nahajajo tudi stanovanjski in gospodarski objekti, traso pa na tem odseku 
pre ka še regionalna cesta. Glede na navedeno je posebna pozornost namenjena možnim vplivom 
gradnje predora na površino. 
 
Skladno s pri akovano zahtevnostjo gradnje na rtovanih objektov na širšem obmo ju predora, so 
bile izvedene tudi obsežne geološko geotehni ne preiskave, ki so obsegale  geološko kartiranje, 
vrtanje sondažnih vrtin, SPT, presiometrske meritve v vrtinah ter laboratorijske raziskave vzorcev 
zemljin. Širše obmo je, kjer sta zgrajena galerija in predor, v celoti sestavljajo zgornji miocenski 
klasti ni sedimenti. V pretežni meri jih sestavljajo gline, peski in prodi v razli nih konsisten nih 
stanjih ter slabo litificirani peš eni laporji, sive in rjavkaste barve.  
 
Rezultati podrobnih analiz, ki so bile narejene pred gradnjo, so omogo ili dolo itev tistih predelov, 
kjer je bil predor zgrajen v nestabilnih oz. plazovitih obmo jih. Dosedanje izkušnje pri gradnji 
predora v podobnih geološko geotehni nih razmerah, so v primerjavi z gradnjo v odprti trasi 
pozitivne, kar je prakti no pomenilo, da se je bilo ve jemu delu teh težav s stabilnostjo brežin mo  
ogniti ravno s predorsko gradnjo. Na sliki 33 je prikazan vzdolžni geološko-geotehni ni profil. Med 
gradnjo, ki je potekala z obeh strani predora, je bila stalno izvajana geološka spremljava izkopnih 
 el v kaloti, stopnici in talnem oboku. Odstopanja, ki so bila ugotovljena med gradnjo, niso bila 
ve ja od tistih, ki se dogajajo v podobnih hribinskih razmerah. Izstopala so le obmo ja z 
drobnozrnatimi peski, ki so se pogosteje pojavljala v obmo ju kalote in povzro ala vsipanje 
nekoherentne zemljine v izkopni prostor, kar je imelo za posledico nadprofil izkopa, kot je 
prikazano na sliki 34. 
 

 
Slika 33. Vzdolžni geološko-geotehni!ni profil predora Cenkova. 
 
Tehni na rešitev gradnje predora je bila v prvi vrsti dolo ena z medosno razdaljo obeh predorskih 
cevi, kar je posredno zahtevalo gradnjo z vmesno armirano betonsko (AB) steno. Zaradi kratke 
razdalje med osema predorskih cevi je bilo treba najprej izvesti takšno konstrukcijo, ki je 
zagotavljala stabilnost obeh cevi tako v  asu gradnje kot tudi v fazi obratovanja. Tej zahtevi ustreza 
vgradnja AB stene, ki je na najtanjšem delu debela 1.05 m ter visoka okrog 3.50 m. AB stena je 
torej vgrajena v vmesnem rovu z izkopnim profilom okrog 16 m2 po celi dolžini predora. Na sliki 35 
je prikazan karakteristi ni pre ni profil predora z vmesno AB steno. 
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Slika 34. Pogosta geološka slika izkopnega !ela predora v kaloti in vsipanje drobnozrnatega peska v 
izkopni prostor. 
 

 
Slika 35. Karakteristi!ni pre!ni profil predora Cenkova. 
 
Izkopi predvkopov, predvsem na vzhodnem portalu, so bili izvedeni postopoma od zgoraj navzdol z 
vsemi spremljajo imi opazovanji in meritvami ter sprotnimi analizami, ker je predvkop na 
potencialno nestabilnem terenu. Prav tako so bila dela na vzhodnem portalu izvedena v ve   fazah 
tako, da ni prihajalo do destabilizacije širšega obmo ja, kar bi lahko povzro ilo resne posledice za 
dokon anje gradbenih del v na rtovanih  asovnih okvirih. Ta dela so obsegala zasutje obmo ja z 
nizkim nadkritjem s cementno stabilizacijo ter izvedbo koroškega pokrova na za asnem vzhodnem 
portalu. Ker na rtovani ukrepi niso zahtevali obsežnejših posegov v prostor oz. so bila izkopna dela 
izvedena pred za etkom gradnje predora, pove anih deformacij širšega obmo ja ni bilo. Na 
obmo ju zahodnega portala je potekala gradnja galerije tako, da sta bila po preboju vmesnega 
rova, preboja desne in leve predorske cevi izvedena v že zgrajeno galerijo. Za potrebe 
zagotavljanja predpisanih stabilnostnih razmer, je bil pred prebojem iz galerije v stropno obmo je 
predora vgrajen jekleni cevni š it, tako da ni prihajalo do porušitev v nizko nosilni zemljini. Zaradi 
tega je bila na zadnjem odseku proti predoru galerija nekoliko razširjena, kar je omogo alo izvedbo 
jeklenega cevnega š ita v predpisanih dimenzijah. Na sliki 36 je prikazan prehod iz galerije v 
predor z navedeno razširitvijo na zahodnem portalu. Posebna pozornost je bila namenjena 
odvodnjevanju hribinske vode na obmo ju spoja predora in galerije. 
 
!eprav je predor razmeroma kratek, ga je bilo treba glede na tehni ne zna ilnosti, graditi v ve  
fazah ter dela uskladiti z gradnjo galerije. Zaporedje del je potekalo ob upoštevanju tehnoloških 
zakonitosti gradnje z uporabo brizganega cementnega betona predpisane kakovosti. 
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Slika 36. Stik med galerijo in predorom. 
 
Najprej se je z vzhodnega portala za ela gradnja vmesnega rova, v katerega je bila sukcesivno 
vgrajena armirano betonska (AB) stena. Vmesni rov je obenem služil tudi kot raziskovalni rov, saj 
so bili na osnovi geoloških opazovanj in geotehni nih meritev zbrani dodatni podatki o geološki 
zgradbi in geotehni nih zna ilnostih v trasi predora. Preboj vmesnega rova je bil izveden kasneje, 
potem ko je bila vgradnja AB temelja AB stene po kampadah dolžine 6 m že delno izvedena na 
vzhodni strani predora. V  asu gradnje vmesnega rova in betoniranja vmesne AB stene so bile 
izvedene portalne konstrukcije na vzhodnem delu objekta. Na odseku z nizkim nadkritjem je bila 
pred za etkom izkopa predora  vgrajena cementna stabilizacija, na samem za asnem  portalu pa 
AB koroški pokrov preko obeh predorskih cevi dolžine 10 m, ki je bil zaradi nizke nosilnosti 
temeljnih tal temeljen na uvrtanih AB pilotih dolžine 10 m. S tem je bilo prepre eno posedanje 
koroškega pokrova. Po zasutju omenjenih konstrukcij je bil izveden izkop platoja za gradnjo kalote 
desne in leve predorske cevi. Izkop kalote se je izvajal v celotni dolžini predora tako v desni in levi 
cevi, vendar z zamikom med 25 m in 30  m med  eli izkopa kalote leve in desne predorske cevi. S 
tem je bilo zagotovljeno dovolj  asa, da so se deformacije umirile in vzpostavljena bolj enakomerna 
obtežba na vmesno AB steno. Na podoben na in je bil izveden izkop stopnice in talnega oboka 
tako, da je bil  imprej sklenjen nosilni obro  primarnega podporja v povezavi z vmesnim AB 
stebrom. Na sliki 37 je prikazana faznost gradnje predorskih cevi. 
 

 
Slika 37. Faznost gradnje predora Cenkova. 
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Stati na kompleksnost na rtovanega objekta, ki je zgrajen v relativno zahtevnih geološko 
geotehni nih razmerah, in preverjanje možnega vpliva gradbenih del na objekte v vplivnem 
obmo ju na površini nad predorom, sta narekovala poglobljene geostati ne analize. Te so bile 
narejene s pomo jo prostorskega modela kon nih diferenc ob upoštevanju predhodno dolo enih 
faz gradnje. Izra un je bil izveden s programom FLAC3D.  Mrežo kon nih diferenc (MKD) je 
sestavljalo približno 50000 elementov in ve  tiso  t.i. »shell« elementov, s katerimi je bila narejena 
ra unska simulacija u inkovanja podpornih elementov (brizgani cementni beton) v zemljinskem 
okolju. Na sliki 36 je prikazana MKD za obe predorski cevi in vmesni rov. 
 

Slika 38. Mreža kon!nih diferenc, obe predorski cevi, vmesni rov in AB stena. 
 
Vmesna AB stena je pri izkopu kalote leve predorske cevi najprej obremenjena asimetri no. 
Najve ja tla na obremenitev je znašala okrog 10 MPa, in je najve ja pri spoju v temenu vmesne 
stene ter v spodnji polovici stene. Povpre na napetost v AB steni na levi strani ni presegala 6 MPa. 
Na desni strani je bila približno tretjina AB stene prakti no neobremenjena, medtem ko nateznih 
obremenitev prakti no ni bilo. Obremenitev vmesne AB stene je prikazana na sliki 39. 
 

 
Slika 39. Glavne napetosti v vmesnem AB stebru po izkopu leve predorske cevi. 

 
Prav tako je bila izvedena 3D numeri na analiza preboja predora v galerijo. Treba je bilo ugotoviti, 
ali lahko takšen preboj ogrozi stabilnost širšega obmo ja. Izra uni so pokazali, da po izkopu in 
vgradnji podpornih elementov v obeh predorskih ceveh, deformacije dosežejo v predoru vrednosti 
do okrog 2.5 cm in do 1.5 cm na površini, kar je bilo v dopustnih mejah. 
 
Deformacije v predoru in površini nad njim 
 
Ra unsko ocenjene deformacije so bile po izkopu vmesnega rova ocenjene na vrednosti do 1.5 
cm, po izkopu leve predorske cevi pa do 4 cm v stropu in 6 cm boku oz. v za asnem talnem oboku. 
Nadalje je bilo iz navedenih ra unskih analiz mo  povzeti, da so najve je deformacije posledica 
izkopa kalote leve in desne predorske cevi, medtem ko ostale faze izkopa nimajo znatnega vpliva 
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na deformacijsko polje na površini nad predorom. V  asu gradnje predora je bilo na osnovi 
geometri ne in geotehni ne spremljave dolo eno, da se ne vgrajuje v dolo enih odsekih niti 
za asni talni obok niti talni obok iz brizganega betona, kar je povzro ilo delno pove anje deformacij 
v boku predorske cevi, ki se ne naslanja na vmesno AB steno. Pri tem niso bile prekora ene 
dopustne deformacije niti v predoru niti na površini nad predorom. V grafi ni obliki so na sliki 40 
prikazani rezultati teh meritev.  Izra uni so pokazali, da po izkopu obeh predorskih cevi deformacije 
površine narastejo do okrog 3 cm, medtem ko pod objekti znašajo do 1.5 cm. Na sliki 41 so 
prikazani rezultati izra unov s 3D modelom MKD. 
 

 
 

Slika 40: Rezultati meritev pomikov v levi predorski cevi v pre!nem profilu CS 231757. 
 

 
Slika 41. Ra!unsko dolo!ene deformacije na površini in vpliv na objekte (tloris) niso bile 
prekora!ene med gradnjo predora. 
 
 
Predor LJUBNO 
 
Na trasi avtocestne povezave A2 Karavanke–Obrežje se ob novozgrajeni (levi) predorski cevi 
dolžine 232 m nahaja stara (desna) predorska cev. Trasa obstoje e ceste na tem odseku se po 
viaduktu Pera ica zahodno od predora nadaljuje v predor Ljubno in na vzhodni strani preko 
viadukta Ljubno premoš a globel Ljubno. Stara (desna) predorska cev je bila zgrajena pred 
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štiridesetimi leti in je bila v uporabi vse do izgradnje oz. predaje nove (leve) predorske cevi v 
promet, ko je bil promet s stare cestne povezave konec leta 2007 preusmerjen na novozgrajeni 
odsek. 
 

 
Slika 42.  Vzdolžni geološko geotehni!ni profil predora Ljubno. 
 
Geološko-geotehni ne terenske raziskave so obsegale geološko kartiranje, vrtanje sondažnih vrtin, 
SPT ter presiometrske raziskave. Laboratorijske preiskave so med drugim obsegale preiskave 
vlage, enoosne tla ne trdnosti, triosne strižne trdnosti ter pritiskov nabrekanja. Pokazale so, da ima 
sivica solidne  trdnostne lastnosti, dokler ne pride v stik z vodo in/ali zra no vlago. Nekatere 
raziskave nabrekljivosti so podale pritiske nabrekanja velikosti pnab = 200-350 kPa in nabrekalne 
deformacije do 10%, nekatere druge pa tudi pnab = 1200 kPa. Nadalje je bilo ugotovljeno, da bi bile 
lahko deformacije bolj posledica relaksacije in/ali sukcije kot pa posledica spremembe volumna 
hribine z nabrekljivimi minerali. Zaradi pri akovanega obnašanja sivice, so bili v  asu gradnje 
izvedeni tehnološki ukrepi tako, da je bila zaš itena vsaka prosta izkopna površina z brizganim 
cementnim betonom takoj po izkopu, kar je prepre ilo vpliv vode in zra ne vlage na trdnost intaktne 
sivice.  
 
Glavni podporni elementi, kot so jekleni loki K24 in brizgani cementni beton debeline med 30 in 35 
cm, so ustrezali dejanskim geotehni nim razmeram. V celotni dolžini predora je bil vgrajen talni 
obok v skladu z rezultati stati ne presoje stabilnosti predorske cevi ob upoštevanju t.i. toge rešitve 
obloge. To je bilo možno izvesti pri nizkem nadkritju nad predorom, saj so bile primarne napetosti 
relativno nizke. Podporni ukrepi so bili verificirani tako,  da sta bili izvedeni dve 3D numeri ni analizi 
za oba mejna primera, in sicer za primer upoštevanja dodatnih tlakov zaradi  nabrekanja (1200 
kPa), in za primer brez nabrekanja. 
 

 
Slika 43. Splošni pre!ni profil predora Ljubno. 
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Na sliki 44 so kot rezultati izra una podane deformacije z upoštevanjem nabrekanja in deformacije 
brez upoštevanja nabrekanja. V prvem primeru deformacije dosežejo velikost do 15 cm, v drugem 
pa ne dosežejo velikosti 10 cm. Vplivno obmo je izkopa predora je v najslabšem primeru segalo do 
15 m levo in desno od osi novo na rtovanega predora, kar pomeni, da izkop nove predorske cevi 
na obstoje o predorsko cev, prakti no nima nobenega vpliva. To je bilo potrjeno tudi v  asu 
gradnje nove predorske cevi. 
 

 
Slika 44. Izra!unane deformacije z upoštevanjem in brez upoštevanja nabrekanja. 
 
Dodatni numeri ni izra uni so bili izvedeni za predvideno konstrukcijo pokritega vkopa na 
severnem portalu. Le-ta je s konstrukcijskega vidika nekaj novega v Sloveniji. Gre za razmeroma 
kratko AB konstrukcijo, katere  elna stran ni nagnjena proti pobo ju, ampak pod kotom 75° 
navzven. Zaradi kratke dolžine predora okrog 232 m ni bilo smiselno izvajati izkopa v ve  fazah 
hkrati, zato je bil najprej predviden in izveden izkop kalote, ter nato stopnice in talnega oboka 
skupaj. Ker severni portal ni bil dostopen, se je celoten izkop izvajal z južnega portala proti 
severnemu, kjer je bil izveden tudi preboj direktno na površino, brez uporabe kakršnihkoli 
predhodnih zaš itnih ukrepov na obmo ju severnega portal (slika 46). Na sliki 45 je prikazan preboj 
kalote na nedostopno površino terena. 
 

  
Slika 45.  elo izkopa kalote predora Slika 46. Preboj predora na severnem portalu 
 
Izmerjene deformacije pri izkopu kalote predora so bile manjše od pri akovanih in so znašale manj 
kot 3 cm, kar je delno posledica ugodnih geološko-geotehn nih razmer in spoštovanja tehnološke 
discipline s strani Izvajalca del SCT, d.d. (slika 47). !asovni razvoji pomikov, izmerjenih v merskih 
profilih, so bili prakti no umirjeni v enem tednu po izkopu, brez ve jih odstopanj. Izkopu stopnice je 
sledil izkop talnega oboka ter vgradnja temeljev in talnega oboka iz cementnega betona na 
primerni razdalji, ki je dolo ena na osnovi uporabljene tehnologije. 
 
V  asu izkopa nove predorske cevi so tudi v desni t.j. obstoje i predorski cevi potekale meritve 
pomikov obloge. Ugotovljene so bile minimalne deformacije, ki pa so bolj posledica vibracij in 
natan nosti meritev zaradi nedostopnosti merskih to k. Rezultati meritev so pokazali, da gradnja 
nove predorske cevi ne vpliva na obstoje o oz. ob pogostih vizualnih pregledih obstoje e 
predorske cevi vplivi niti niso bili ugotovljeni. Raziskave sivice so tudi pokazale, da vsebnost pirita 



Jakob Likar 
Je gradnja predorov v Sloveniji racionalna? 

 

 

 

 

92 

lahko povzro a sulfatno korozijo, kar negativno vpliva na trajnost betona. Da je bilo to prepre eno, 
so bili nosilni deli konstrukcije, ki so izpostavljeni, ter kriti ni spoji, izvedeni iz sulfatno odpornega 
cementnega betona. 
 

 
Slika 47. Rezultati meritev 3D pomikov, radialnih in cirkularnih (tangencialnih) napetosti v predoru. 
 
Ocenjeno je bilo, da bodo morebitni negativni vplivi nabrekanja sivice opazni v daljšem  asovnem 
obdobju, zato bodo meritve tlakov v oblogi in na kontaktu s hribino omogo ene tudi v  asu, ko bo 
nova predorska cev v fazi obratovanja. Dosedanje meritve v predoru še niso potrdile, da je 
nabrekanje prisotno. 
 
 
Predor ŠENTVID 
 
Avtocesta med Kranjem in Obrežjem je sestavni del prometne povezave med severozahodom in 
jugovzhodom Republike Slovenije in je isto asno vklju ena v prometno omrežje med srednjo in 
jugovzhodno Evropo. Del te povezave, odsek AC Šentvid – Koseze v dolžini 5,550 km predstavlja 
dvocevni predor Šentvid, ki se pri ne na stacionaži km 0,6+60,00 od priklju ka Brod s pokritim 
vkopom dolžine 420 m. Trasa vstopi v rudarski del predora na km 1.0 + 80.00, ki se dober 
kilometer kasneje na km 2,1+ 40,00 kon a na južnem portalu v Pržanju. Na osnovi Uredbe o 
lokacijskem na rtu, ki je bila sprejeta v avgustu 2003, je bil na rtovan predor Šentvid kot dvocevni 
dvopasovni predor, prav tako tudi trasa avtoceste Šentvid - Koseze. !e bi bil zgrajen kot 
dvopasovni dvocevni predor, ne bi povzro il toliko pozornosti v strokovni in drugi javnosti kot sedaj, 
ko je zgrajen s polnim priklju kom na Celovški cesti, priklju nimi rampami v predoru, dvema 
kavernama, dvopasovnem in tripasovnem predoru.  
 

Geološka zgradba Šentviškega hriba je zelo raznolika in za gradnjo predora relativno zahtevna saj 
obmo je gradijo permokarbonske kamnine. Za dolo itev lokacij priklju nih kavern s pre nimi profili 
izkopa ve  kot 330 m2, se je Naro nik DARS d.d. odlo il za izdelavo Raziskovalnega rova, kar je 
omogo ilo projektantu ELEA iC d.o.o., da je posamezne podzemne objekte predorskega 
kompleksa, optimalno umestil v prostor, kot je prikazano na sliki 48. 
 
V  asu projektiranja so rezultati ve  vrst 3D numeri nih analiz izvedljivosti za celotni predorski 
kompleks pokazali, da ima hribina zadostno nosilnost za zagotovitev stabilnih razmer med izkopom 
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na rtovanih objektov s posebnim poudarkom na priklju nih kavernah. Obseg pri akovanih 
deformacij je bil v razponu, ki ga je mogo e v praksi kontrolirati z izvedljivimi podpornimi ukrepi. 
Zaradi velikosti kavern je projektant ELEA iC d.o.o., s projektom dolo il gradbene faze izkopov in 
vgradnje primarne obloge v priklju ni kaverni. 
 

 
Slika 48. Predorski kompleks Šentvid ( repinšek 2007). 
 
Približno polovica profila kaverne je bila izdelana po klasi nem principu NATM s kaloto, stopnico in 
talnim obokom (faza 1 - 3). Pri izvedbi te faze so se namesto obi ajnih IBO sider vgrajevala IBI 
sidra ter deformacijski elementi. Dnevni napredek izkopa in primarnega podpiranja v kaverni je 
znašal 0,6 m/dan. S fazo 4 je bil izveden vstop v II. del kaverne, ki je omogo il širjenje kalote v fazi 
5. Faza 6 in 7 predstavljata stopnico in talni obok II. dela kaverne. Sledi še faza 8 – 10 in kot 
zaklju ek je bil izdelan še odsek dolžine 50 m priklju ne cevi iz kaverne (faza 11 – 13). V 
shematski obliki so faze gradnje desne kaverne prikazane na sliki 49. 
 
 

Slika 49. Lokacija priklju!nih kavern, pre!ni profil in faze gradnje kaverne (ELEA iC d.o.o., 2005). 
 
 

Ob potrjevanju izvedljivosti priklju nih kavern je bila s strani Geološko geomehanskega konzilija 
postavljena zahteva, da se uporabijo bolj nosilna in predvsem trajnejša injekcijska sidra. Projektant 
je v ta namen predvidel sistem sider IBI, ki zagotavlja bistveno boljšo zaš ito nosilnega dela sidra 
in s tem trajnost sidra. Obenem IBI sistem omogo a ve kratno injektiranje v primeru porušitve sidra 
na stiku z hribino. Sidra so bila testirana v predoru in primerjana z IBO sidri (slika 50).  
 

Gradnja predora Šentvid s severnih portalov je tako v desni, kakor tudi levi cevi potekala ob 
sprotnem rušenju Raziskovalnega rova. Ker je gradnja glavne predorske cevi povzro a deformacije 
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hribine v okolici izkopnega  ela in tudi pred njim, so bile v raziskovalnem rovu, ki je predhodno 
omogo il optimalno lociranje priklju nih kavern v geološko zahtevnem okolju, dalj  asa izvajane 3D 
meritve pomikov reperjev, ki so pokazale velikost tega vpliva pred  elom predora v vseh fazah 
gradnje in v razli nih hribinah (Klop i  in drugi 2006). 
 

 

Slika 50. Zaporedje izkopnih faz v desni (zahodni) priklju!ni kaverni predora Šentvid in na!rtovani 
podporni ukrepi (ELEA iC d.o.o., 2005, 2008). 
 

 
Slika 51. Interpretirana geološka zgradba širšega obmo!ja priklju!nih kavern (ELEA iC d.o.o., 2005). 
 
Ob napredovanju izkopa glavne predorske cevi so se v Raziskovalnem rovu razvijale porušitve 
obstoje e primarne obloge. Na odpadlih kosih brizganega betona je bila vidno spremenjena 
površina betona v rjavkasti barvi, kar je vodilo naro nika, da je naro il odvzem vzorcev, ki so bili 
raziskani v laboratoriju. Rezultati raziskav so potrdili prisotnost sulfatne korozije, ki povzro a 
nastajanje minerala etringita v betonu, ki mo no nabreka in pri tem od znotraj ruši strukturo 
betonske obloge. Za rešitev je projektant predvidel armiranje notranje obloge predora, saj je bila 
ugotovljena prisotnost sulfatne korozije, ko je bila izkopana približno polovica predora. Za vgradnjo 
hribinskih sider pa so pri eli uporabljati injekcijsko maso iz sulfatno odpornega cementa. V vseh 
fazah gradnje od raziskovalnega rova, glavnih predorskih cevi dvopasovnega in tripasovnega 
predora, priklju nih kavern in ne nazadnje priklju ni predorskih cevi, je bila izvajana geološka in 
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geotehni na spremljava s spremljajo imi 3D geometri nimi meritvami pomikov ostenja podzemnih 
prostorov predorskega kompleksa. 
 
Na sliki 51 in sliki 52, so prikazani rezultati geološke in geometri ne spremljave, ki nazorno povedo, 
da je bila hribina, v kateri je potekala gradnja, zelo zahtevna, ter da so se pomiki ostenja predorskih 
objektov razvijali neenakomerno, s prisotnostjo diferen nih deformacij. 
 

Slika 52. Rezultati meritev vertikalnih pomikov stropnih to!k v predoru v levi in desni tripasovni 
predorski cevi  (ELEA iC d.o.o.2008). 
 
Šentvid ostaja vrhunec gradnje predorov v Sloveniji. Premagovanje zahtevnih hribinskih razmer in 
velikost priklju nih kavern (slika 53) sta narekovali visoko strokovno inženirsko delo razli nih strok. 
Novosti, ki so bile uporabljene pri gradnji predorskega kompleksa, so koristne tudi za uporabo pri 
prihodnji gradnji podzemnih objektov ne samo v Sloveniji ampak tudi širše v evropskem prostoru. 
 

 
Slika 53. Prikaz  hribinskih razmer pri gradnji priklju!ne kaverne in betoniranje notranje obloge. 
 
 
KRATKA OCENA IN PRIMERJAVA STROŠKOV GRADNJE PREDOROV Z NEKATERIMI 
PRIMERLJIVIMI DRŽAVAMI V EVROPI 
 
Širok razmah gradnje infrastrukturnih objektov v svetu v zadnjih desetletjih in še posebej v Evropi 
je omogo il uvedbo sodobnih tehnologij gradnje ob veliko boljšem poznavanju geoloških in 
geomehanskih lastnosti hribin. !eprav je danes mo  dolo ene geotehni ne razmere relativno 
dobro oceniti pred gradnjo, je naravo hribinskih obmo ij in posebnosti ter specifi ne lastnosti 
naravnih materialov prakti no nemogo e enololi no dolo iti. Ostaja torej odprto vrašanje ocene 
rizi nosti in posledi no iz tega porazdelitev tveganja na partnerje pri dolo enem projektu. 
Enostransko pripisovanje celotnega tveganja enemu partnerju ali Naro niku ali Izvajalcu podraži 
gradnjo objektov, ki so v veliki meri vezani na hribinsko obmo je kot so to npr. predori. Zato je 
danes pogosto uporabjen model porazdeljenega tveganja, ki omogo a pripravo in izvedbo 
racionalne gradnje. Te principe se upošteva tudi v Republiki Sloveniji. 
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Primerjalne analize stroškov gradnje avtocest v nekaterih državah Evrope naj v nadaljevanju služijo 
kot osnova za analizo cen gradnje predorov v naši državi. Iz diagrama na sliki 54 je  razvidno, da je 
najdražja gradnja v sosednji Avstriji in najcenejša na Danskem. To je delno povezano s 
konfiguracijo terena, saj za gradnjo avtocest v hribovitih obmo!jih najve  porabi Nem ija 25,99 
€/km,  Avstrija 24,97 €/km, ki jima sledijo !eška, Slovenija in Hrvaška. Stroški gradnje mostov in 
viaduktov so najvišji na Madžarskem, Danskem, Nem iji in !eški, sledijo jim Slovenija, Slovaška in 
Hrvaška.Za predore pa velja, da so najdražji v !eški, Nem iji in v Madžarski (Word Highway, 
2010). 
 

 
Slika 54. Cene gradnje avtocest v nekaterih evropskih državah. 
 
Kot informativne podatke velja omeniti v zadnjih letih povpre ne cene gradbenih del za predore v 
Avstriji, kjer je gradnja: 

- z uporabo vrtanja in razstreljevanja od 20.000 €/m do 22.000 €/m, 
- v mehkih hribinah v manj zahtevnih razmerah do 30.000 €/m, 
- v mehkih hribinah v zelo zahtevnih razmerah z uporabo pomožnih in dodatnih tehnologij, 

kot je npr. jet grouting itd. do 80.000 €/m. 
 
Cene gradbenih del za predore v Sloveniji ne dosegajo navedenih. 
 
 
POVZETKI 
 
- Principi NATM, ki so bili uporabljeni za gradnjo predorov v zadnjih dveh desetletjih, so se 

pokazali kot ustrezni tako v tehni nem, tehnološkem in stroškovnem pogledu. 
 
- Najve ji izkoristek samonosilnih sposobnosti hribinskih plasti, skozi katere je potekala gradnja, 

je bil zagotovljen skozi postopke na rtovanja in utemeljen s spremljajo imi geološkimi in 
geotehni nimi meritvami in opazovanji.  

 
- Pregled za nazaj je pokazal, da je za obmo ja, kjer so bili zgrajeni, v tem prispevku 

predstavljeni, predori, zna ilna zelo heterogena geološka sestava tal, z veliko koli ino nizko 
nosilnih hribinskih odsekov. 

 
- V  asu priprav, kakor tudi in še posebej med gradnjo, je bilo treba v obmo jih z nizkimi 

nosilnostnimi sposobnostmi nastopajo ih hribin pogosto prilagajati tehnologijo gradnje 
aktualnim in lokalnim geotehni nim razmeram. 

 
- Pogoste spremembe v kamninski zgradbi, skozi katere so bili zgrajeni obravnavani predori in 

hitre spremembe primarnih napetostnih stanj v okoliških kamninah, so zahtevale v ve ini 
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predorov, v pogledu varnosti gradnje, intenzivno primarno podpiranje. Slednje je vklju evalo 
vgradnjo debelejše primarne obloge iz cementnega brizganega betona, daljša in gostejša 
hribinska sidra ter vgradnjo pomožnih podpornih elementov, kot so jekleni cevni š it, za asni 
talni obok, slonova noga ipd. 

 
- Med najve jimi problemi v  asu gradnje v permokarbonskih hribinah, so se kazale velike 

spremembe v primarnih napetostnih stanjih, kakor tudi lega plastovitosti oz. skrilavosti glede na 
smer izkopa. Anizotropnost in strukturna spremenljivost sta mnogokrat zahtevali hitro ukrepanje 
z vgradnjo dodatnih podpornih elementov. 

 
- Pogosta nestabilnost izkopnega  ela in naraš anje nateznih napetosti v primarni oblogi, ki sta 

bili prisotni pri napredovanju izkopa od juga proti severu pri gradnji predora Golovec, kakor tudi 
od zahoda proti vzhodu pri gradnji predora Trojane. 

 
- Specifi ni pogoji gradnje predorov v  asovno odvisnih kamninah, kot so permokarbonske plasti 

z vsemi spremljajo imi anomalijami in bolj ali manj poškodovano hribinsko strukturo, so v veliki 
meri zahtevali dodatne analize in utemeljevanje sprememb v  asu gradnje. 

 
- Na osnovi analiz in izkušenj pri gradnji predora Trojane lahko povzamemo, da je na  asovni 

razvoj posedkov na površini imela bistven vpliv dosežena zgodnja togost primarnega podporja 
in u inkovita zaš ita izkopnega  ela v vsakem izkopnem koraku. 

 
- Gradnja predora Kastelec v kraškem obmo ju, je potekala v bolj nosilnih kamninah, kot sta  

dolomit in apnenec. Specifi ni pogoji napredovanja izkopa pri pre kanju kavern, zakraselih con 
in drugih posebnosti v kamninskem obmo ju, so zahtevali uporabo nestandardnih na inov 
premoš anja odprtin in razponov. 

 
- Predor Dekani je bil prvi predor v Republiki Sloveniji, ki je bil zgrajen v flišu. Vrtanje in 

razstreljevanje, ki sta bila uporabljena za izkop, sta bila izvajana u inkovito s sprotnim 
podpiranjem odprtih površin, z uporabo standardnih podpornih ukrepov. Prav tako je bila 
uspešno preizkušena uporaba mikroarmiranega brizganega betona, kot podpornega elementa z 
ugodnimi nateznimi trdnostnimi lastnostmi. Zaradi tega bi bilo treba tudi v bodo e izpopolnjevati 
to tehnologijo, z namenom pove anja hitrosti gradnje podzemnih prostorov, ob zagotovljenih 
predpisanih varnostnih razmerah. 

 
- Na rtovana in izvedena gradnja predora Cenkova z vmesno AB steno je bila v slovenskem 

prostoru prva s tovrstno tehni no rešitvijo. Zaradi kompleksnosti objekta, ki je sestavljen iz 
galerije in predora, so bila v fazi na rtovanja potrebna obširna usklajevanja za vse na rtovane 
faze gradnje. Prognozirane geološko geotehni ne razmere na obmo ju na rtovane gradnje, ki 
so bile rezultat predhodnih raziskav in dejanske razmere pri gradnji, se niso bistveno razlikovale 
razen v nizki kohezivnosti peš enih plasti, ki so povzro ale vsipanje zemljine v izkopni prostor.  
 

- Izkop predora Ljubno je potekal v hribinskih razmerah, ki niso bile problemati ne v smislu 
vzdrževanja primernih stabilnostnih razmer med napredovanjem del. Napredek gradnje je bil 
ve ji od pri akovanega, saj je hitrost izkopa kalote v nekaterih primerih presegla 3 m/dan. 
Gradnja nove predorske cevi ni imela vpliva na obstoje o predorsko cev. V celoti je gradnja 
nove predorske cevi predora Ljubno potekala gladko in brez posebnosti, kar velja tudi za 
rekonstrukcijo stare predorske cevi. 

 
- Gradnja predorskega kompleksa Šentvid predstavlja strokovni vrh predorogradnje v Sloveniji. 

Velikost priklju nih kavern s pre nim profilom izkopa ve  kot 330 m2 v permokarbonskih 
hribinah daje strokovnemu dosežku visoko dodano vrednost tudi v pogledu uporabljenih 
tehni nih rešitev v sklopu podzemnih objektov v celotnem predorskem kompleksu. 
 

- !eprav so z meritvami in drugimi opazovanji v ve ini primerov ugotovljeni samo še minimalni 
pomiki kamnin, ki so prakti no  asovno umirjeni, so tudi v prihodnje na rtovana natan na 
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opazovanja in meritve, tako da bodo na voljo podatki o morebitnih  asovno odvisnih 
spremembah v tovrstnih kamninah.   

 
- U inkovit monitoring med gradnjo predorov in strokovno sodelovanje strokovnjakov z ve  

podro ij ter primeren odnos med Inženirjem, Izvajalcem in Projektantom so omogo ali 
reševanje mnogih zapletenih problemov, ki so bili prisotni pri zahtevnih gradnjah. Takrat ko to ni 
bilo doseženo, so se težave stopnjevale do neslutenih razsežnosti. 

 
 
ZAHVALA 
 
Zahvaljujemo se DARS d.d. in DDC d.o.o., kakor tudi Izvajalcem, posebno še SCTd.d., za 
zaupanje pri na rtovanju in sodelovanju pri gradnji cestnih predorov v Republiki Slovenji, in ne 
nazadnje vsem, ki so s svojo strokovnostjo, znanjem in dobronamernostjo prispevali k uspešnemu 
zaklju ku gradnje predorov. 
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