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RAZLAGA KRATIC
APB – avtomatski progovni blok
ASN – avtostop naprava
BRT – brutotone
CD – centralne delavnice
CP – centralna postavljalnica
DLOK – dizel lokomotiva
DVP – daljinsko vodenje prometa
EET – Evropski energetski terminal
ELSVN – elektronska signalnovarnostna naprava
ELOK – elektro lokomotiva
ENP – elektronapajalna postaja
pENP – prevozna elektronapajalna postaja
ERTMS – European Rail Traffic Management System oz. Evropski sistem za vodenje in upravljanje
železniškega prometa
ETCS – European Train Control System oz. Evropski sistem nadzora vlakov
GPP – glavna pristaniška postaja
GSM-R – Global System for Mobile Communications – Railway oz. Globalni mobilni železniški
komunikacijski sistem
ITLK – industrijski tir Luke Koper
JŽI – javna železniška infrastruktura
KT – kontejnerski terminal
KŽ – križanje železnice
LK – Luka Koper d.d.
MO – medpostajna odvisnost
MTS – mejni tirni signal
NPR – nivojski prehod
OJP – odsek javljanja prostosti
OP – obojestranski promet
OO – odjavni odsek
PS – premikalni signal
RDZ – radio dispečerska zveza
RG – ranžirna grupa
RS – Republika Slovenija
SKN – stabilna kompresorska naprava
SVN – signalnovarnostna naprava
TPK – tovora postaja Koper
TVD – tehnično-vagonska dejavnost
VDJK – vzdrževalna dela v javno korist
VR – vozni red
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1

UVODNO POJASNILO

Prometno-tehnološki elaborat »Načrt razširitve zmogljivosti na preobremenjeni infrastrukturi
odseka Divača – Koper« preučuje možnosti povečanja prepustnih zmogljivosti železniških
prog med Koprom in Divačo, saj je odsek Divača-Koper najbolj obremenjen odsek JŽI v RS.
V skladu z veljavno Uredbo o kategorizaciji prog sta med Divačo in Koprom definirani dve
progi:



Proga št. 60: Divača-cepišče Prešnica in
Proga št. 62: cepišče Prešnica-Koper.

Zaradi poenostavitve sta v nadaljevanju obe progi skupaj poimenovani kot enovita proga (v
nadaljevanju: proga Divača – Koper).
SŽ-Infrastruktura je v juniju 2018 na podlagi prvega odstavka 27. člena Uredbe o
dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški
infrastrukturi (Uradni list RS, št. 44/2016) izdala sklep da se proga Divača – Koper razglaša
za preobremenjeno infrastrukturo.
V januarju 2019 je bil v skladu z omenjeno uredbo izdelan elaborat »Analiza zmogljivosti
progovnega odseka Divača – Koper«.
Na podlagi omenjene uredbe je bil izdelan še načrt razširitve zmogljivosti na preobremenjeni
infrastrukturi odseka Divača – Koper.
Elaborat je sestavljen iz naslednjih vsebin.




Obseg prometa z napovedjo in izkoriščenostjo:
- obseg prometa,
- zmogljivost in izkoriščenost proge,
- napoved železniškega prometa.
Predlogi ukrepov:
- obstoječa proga Divača-Koper,
- II. tir Divača-Koper,
- nova dvotirna proga Divača-Koper,
- vozlišče Koper.
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2

OBSEG PROMETA Z NAPOVEDJO IN IZKORIŠČENOSTJO

2.1

OBSEG PROMETA

V obdobju zadnjih 30-ih letih je imel tovorni promet na progi Divača-Koper različne vzpone
in padce, toda gledano generalno se je obseg tovora na progi iz konca 80-ih let pa do danes
več kot potrojil, kar prikazujejo tudi naslednji grafi.
Slika 2-1: Število vlakov v obdobju 1988-2018 na progi Divača-Koper

Vir: SŽ-Infrastruktura d.o.o., obdelava Prometni institut Ljubljana d.o.o.

Slika 2-2: Število neto ton v obdobju 1988-2018 na progi Divača-Koper

Vir: SŽ-Infrastruktura d.o.o., obdelava Prometni institut Ljubljana d.o.o.

Slika 2-3: Število prepeljanih vagonov na progi Divača-Koper

Vir: SŽ-Infrastruktura d.o.o., obdelava Prometni institut Ljubljana d.o.o.
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Slika 2-4: Povprečna masa tovornega vlaka na progi Divača-Koper

Vir: SŽ-Infrastruktura d.o.o., obdelava Prometni institut Ljubljana d.o.o.

Leto 2008 je zadnje leto pred svetovno ekonomsko krizo. Leto 2017 je bilo rekordno leto, kar
se tiče števila vlakov, prepeljanega tovora, skupnega števila naloženih in razloženih vagonov.
Povprečna masa tovornega vlaka v zadnjih letih presega 1.050 bruto ton, kar je največ v
zgodovini proge Divača-Koper.

2.2

ZMOGLJIVOST IN IZKORIŠČENOST PROGE

Dejanski pokazatelj izkoriščenosti proge je razmerje med številom vlakov in prepustno
zmogljivostjo proge. V obdobju 2014-2018 je zmogljivost proge Divača-Koper znašala 90
vlakov/dnevno.
Poudariti je potrebno, da namesto nekaterih potniških vlakov med Divačo in Koprom že nekaj
let vozijo nadomestni avtobusi, kar je upoštevano tudi pri skupnem številu vlakov, ki so vozili
po progi v obdobju 2014-2018.
Naslednja tabela prikazuje letno in dnevno število vlakov v obdobju 2014-2018. Razmerje
med dnevnim številom vlakov in prepustno zmogljivostjo proge (90 vlak/dan) poda
izkoriščenost proge v %.
Tabela 2-1: Izkoriščenost prepustne zmogljivosti proge v obdobju 2014-2018
leto
2014
2015
2016
2017
2018

neto tone/letno
št. vlakov/letno št. vlakov/dan
(mio)
11,04
30.631
90
11,41
31.588
93
11,77
31.115
92
12,89
32.022
94
12,64
31.232
92

izkoriščenost (%)
100
103
102
105
102

Vir: SŽ-Infrastruktura, d.o.o., obdelava podatkov Prometni institut Ljubljana, d.o.o.
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V skladu z UIC 406:




če znaša izkoriščenost prepustne zmogljivosti več kot 100%, proga predstavlja ozko
grlo, kar se kaže v nižji kvaliteti storitve. Nemudoma je potrebno pristopiti k odpravi
ozkega grla z različnimi ukrepi, ki so lahko tehnološki in/ali infrastrukturni.
če znaša izkoriščenost prepustne zmogljivosti pod 100%, proga ali odsek proge
predstavlja še nekaj prostih zmogljivosti.

Proga Divača-Koper je bila od leta 2014 dalje izkoriščena 100% ali več, kar pomeni, da na
progi praktično ni več prostih kapacitet in so potrebni nadaljnji investicijski ali organizacijski
ukrepi za povečevanje zmogljivosti proge.
Od leta 2019 dalje zaradi zaključene investicije v izvlečni tir in predvsem v pENP Hrastovlje
(znižanje intervalov odprave v smeri Koper-Divača zaradi energetskih omejitev) znaša
prepustna zmogljivost proge 94 vlakov/dan.
Ključno vlogo ima razpoložljivost proge na letnem nivoju. Odstotek razpoložljivosti je
izračunan na osnovi podatkov o realizaciji zapor na posameznih odsekih. Če je proga
razpoložljiva 100% pomeni, da na njej ni bilo nobene zapore. Razpoložljivost1 proge DivačaKoper je v preteklosti znašala2:




leto 2017 = 95,71%
leto 2018 = 95,46%
januar-junij 2019 = 94,98%

2.3

NAPOVED ŽELEZNIŠKEGA PROMETA

Pri napovedi tovornega prometa je bila upoštevana 3,35 % letna stopnja rasti. Pri napovedi
števila potniških vlakov je upoštevano, da na relaciji Divača-Koper vozijo vsi potniški vlaki,
upoštevani so tudi potniški vlaki na relaciji Divača-Rakitovec-Buzet (HŽ), ker delno vozijo
po omejitvenem odseku (H. Kozina-Črnotiče).
V letu 2026 je predvideno obratovanje II. tira Divača-Koper, tako da se bo lahko bistveno
povečalo tudi število potniških vlakov. Dodatno se predvideva najmanj 3 pare potniških
vlakov – s prvim polnim letom obratovanja II. tira Divača-Koper, to je leto 2027.
Naslednja tabela prikazuje napoved tovora v neto tonah ter dnevno število vlakov na relaciji
Divača-Koper do leta 2030 brez omejitev na obstoječi železniški infrastrukturi.

1

V razpoložljivost niso vključeni še drugi dejavniki, ki prav tako povzročajo ovire v prometu npr: obležanje
vlakov, strganje vlakov, okvare lokomotiv, ipd….
2
Vir: SŽ-Infrastruktura, d.o.o.
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Tabela 2-2: Napoved tovora (letno) in vlakov (dan) na relaciji Divača-Koper
leto
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027 (II. tir)
2028
2029
2030

neto tone (mio)
13,0
13,4
13,9
14,4
14,8
15,3
15,9
16,4
16,9
17,5
18.1
18,7

potniški
14
16
16
16
16
16
16
16
22
22
22
22

tovorni
72
75
77
80
82
85
88
91
94
97
100
103

lokomotivski
18
18
19
20
20
21
22
22
23
24
25
25

skupaj (dan)
104
109
112
116
118
122
126
129
139
143
147
150

Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o.

Na podlagi podatka, da od leta 2019 dalje znaša prepustna zmogljivost obstoječe proge
Divača-Koper 94 vlakov dnevno je v naslednji tabeli podana izkoriščenost obstoječe proge do
leta 2027, ter z obratovanjem II. tira do leta 2030.
Tabela 2-3: Izkoriščenost obstoječe proge do leta 2030
leto
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027 (II. tir)
2028
2029
2030

neto tone/leto (mio)
13,0
13,4
13,9
14,4
14,8
15,3
15,9
16,4
16,9
17,5
18.1
18,7

št. vlakov (dan)
104
109
112
116
118
122
126
129
139
143
147
150

izkoriščenost (%)
111
116
119
123
126
130
134
137
68*
70*
72*
74*

*ocena izkoriščenosti obstoječe proge ob obratovanju II. tira
Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o.

Glede na napoved prometa in zmogljivost obstoječe proge Divača-Koper izkoriščenost
prepustne zmogljivosti proge presega 100% od leta 2014 dalje in v letu 2026 doseže
137%. Obstoječa proga se z II. tirom bistveno razbremeni in sicer od vključno leta 2027
dalje.
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3

PREDLOGI UKREPOV

3.1

OBSTOJEČA PROGA DIVAČA-KOPER

3.1.1

Organizacijski ukrepi

Lokomotivski vlaki
V letu 2018 je na progi Divača-Koper v povprečju vozilo 17 lokomotivskih vlakov/dan, kar
predstavlja več kot 1/3 vseh vlakov v prihodu. V praksi se izvaja sledeča organizacija: pripeta
doprega na relaciji Koper-Kozina, nepripeta doprega na relaciji Kozina-Rodik, ter povratek
lokomotivskega vlaka iz Rodika na Kozino ter naprej proti Kopru.
Ob enaki organizaciji prometa kot do sedaj se število lokomotivskih vlakov racionalizira oz.
zmanjša za okoli 50%, kar pomeni nekaj več prostih kapacitete za tovorne vlake. Zmanjšanje
števila lokomotivskih vlakov v baznem letu (2018) to pomeni iz 17 na 9 lokomotivskih
vlakov/dnevno.
Zmanjšanje števila lokomotivskih vlakov se ne da enačiti z enako velikim številom dodanih
tovornih vlakov, saj tovorni vlaki veliko bolj negativno vplivajo na prepustno zmogljivost
proge, kot pa lokomotivski vlaki. Z zmanjšanjem števila lokomotivskih vlakov se nekoliko
zmanjša tudi prepustna zmogljivost proge in sicer iz 94 vlakov na okoli 90 vlakov/dnevno.
Tabela 3-1: Izkoriščenost obstoječe proge zaradi zmanjšanja št. lokomotivskih vlakov
leto
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

neto tone (mio)
13,0
13,4
13,9
14,4
14,8
15,3
15,9
16,4

št. vlakov
95
100
103
106
108
112
115
118

izkoriščenost (%)
106
111
114
118
120
124
128
131

Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o.

Slabosti pri zmanjševanju števila lokomotivskih vlakov se kaže v daljšem obrtu vlečnih
vozil, kar pomeni, da je za enako število vlakov potrebno zagotoviti večje število
lokomotiv. Sprememba organizacije prometa prinaša zgolj minimalno razbremenitev
proge oz. njene izkoriščenosti. Ukrep zmanjševanja števila lokomotivskih vlakov v
praksi zato ni najbolj realen.
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Vožnja vlakov v snopih – zagotavljanje lokomotiv
Z zmanjšanjem zaporednega intervala odprave tovornih vlakov z dvema lokomotivama na 10
minut3 v smeri Koper-Divača se lahko danes učinkovito sestavlja t.i. snope tovornih vlakov v
obe smeri, še posebno pa v smeri Koper-Divača, kar pomeni višjo zmogljivost proge ter večje
kapacitete pri prevozu tovora.
Slika 3-1: Primer vožnje vlakov v snopih na progi Divača-Koper, VR grafikon 2019

Vir: SŽ-Infrastruktura, d.o.o.

Za tako organizacijo prometa je potrebno na progi Divača-Koper zagotavljati večje število
lokomotiv, saj sta na okoli 80% tovornih vlakov v smeri Koper-Divača potrebni po dve
lokomotivi. Vožnja tovornih vlakov v snopih je poleg infrastrukture odvisna tudi od
zadostnega števila lokomotiv, le-te pa so v domeni železniških prevoznikov.

3

V preteklosti je pred modernizacijo proge interval znašal preko 20 minut zaradi majhnega števila ENP, ki so se
nahajale v Divači, Črnotičah in Rižani. Danes pa so ENP še v Dekanih, Hrastovljah in na Hrpelje-Kozini.
julij 2019
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3.1.2

Infrastrukturni ukrepi

Počasne vožnje
Počasne vožnje so posledica različnih dejavnikov (slabo stanje proge, požarna ogroženost….)
in negativno vplivajo na odvijanje železniškega prometa, saj se s tem znižuje hitrost vlakov,
podaljšujejo vozni časi ter povečuje raba energije za vlekov vlakov. Na progi so počasne
vožnje, ki jih prikazuje naslednja tabela:
Tabela 3-2: Počasne vožnje na progi Divača-Koper, julij 2019
odsek
Divača-Rodik
H.Kozina-Prešnica
Črnotiče-Hrastovlje
postaja Hrastovlje
Hrastovlje-Rižana

dolžina (m)
50
150
100
670
100

hitrost (km/h)
50
40
50
20
50

razlog
slabo stanje tira
slabo stanje tira
sanacija plazu
sanacija posledic iztirjenja
zemeljski plaz

Vir: SŽ-Infrastruktura, d.o.o.

Trenutno najdaljša počasna vožnja je posledica izrednega dogodka z dne 25.06.2019, ko je na
območju postaje Hrastovlje oz. v predoru Dol iztirilo 6 cistern tovornega vlaka, ki je prevažal
letalsko gorivo. Proga Divača-Koper je bila zaradi iztirjenja ter zahtevne sanacije
nepretrgoma zaprta 4 dni ter je v nadaljevanju zahtevala še več krajših popolnih zapor za
dokončno sanacijo izrednega dogodka.
Poleg tega se v času velike požarne ogroženosti na določenih odsekih proge (npr. DivačaRodik, H.Kozina-Prešnica….) vpeljujejo počasne vožnje z omejeno hitrostjo do 50 km/h.
Z izvajanjem protipožarnih ukrepov neposredno ob progi se minimalizira vpliv požarne
ogroženosti, ker s tem počasne vožnje niso več potrebne. Obstaja več vrst protipožarnih
ukrepov: špricanje brežin z betonom, postavljanje protihrupnih/protipožarnih ograj, gradnja
zidov z gabioni itd. V zadnjem času je bilo na progi izvedenih več protipožarnih ukrepov, s
tem se je skrajšala tudi dolžina počasnih voženj in je danes krajša, kot pa je bila v preteklosti.

julij 2019
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Slika 3-2: Protipožarni ukrepi na progi Divača-Koper

Vir: www.vlaki.info, avtor fotografije Igor Ličen

V prihodnosti je potrebno zagotavljati kontinuirano izvajanje obnovitvenih del (nadgradnje,
remonti) na železniški infrastrukturi proge Divača-Koper, da se odpravijo počasne vožnje oz.
da se ne pojavljajo nove. S tega vidika je potrebno tudi v naslednjih letih planirati zapore za
izvajanje obnovitvenih del (remontov) na odsekih, ki so v najslabšem stanju, saj se lahko le na
tak način zagotavlja, da se stanje infrastrukture ne poslabšuje ter s tem minimalizira izredne
dogodke na progi zaradi počenih tirnic, kretnic ipd…
Investicijski ukrepi
S tehnično-tehnološkega vidika se prepustna zmogljivost obstoječe proge Divača-Koper lahko
poveča z gradnjo dodatnih tirov na postajah ali z gradnjo novih postaj. V nadaljevanju so na
kratko podane rešitve, ki bi sicer zahtevale visoka investicijska sredstva.
Postaja Rodik: možnost gradnje dodatnega 3. tira ter podaljšanje vseh tirov na dolžino 740
metrov
Odsek Hrpelje Kozina-Črnotiče: možnost gradnje nove postaje na območju cepišča
Prešnica z najmanj dvema tiroma dolžine 740 metrov
Postaja Rižana: možnost gradnje dodatnega 3. tira ter podaljšanje vseh tirov na dolžino 740
metrov
Omenjeni ukrepi bi povečali prepustno zmogljivost obstoječe proge na preko 100
vlakov/dnevno, kar pa še vedno ne bi zadostovalo glede na napovedi tovornega prometa.
julij 2019
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Postaji Divača in Hrpelje-Kozina sta že bili nadgrajeni, postaji Hrastovlje in Črnotiče pa
zaradi svoje neugodne lege (lokacija, vzponi preko 20‰…) nista primerni ne za gradnjo
dodatnega 3. tira, kot tudi ne za podaljševanje postajnih tirov na koristne dolžine 740 metrov.
Ostali medpostajni odseki Divača-Rodik, Črnotiče-Hrastovlje in Hrastovlje-Rižana zaradi
vzdolžnih nagibov, ki dosegajo 20 ‰ ali več, niso primerni za gradnjo novih postaj
(izogibališč).
Za navedene ukrepe je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo, jih prostorsko
umestiti (DPN), odkupiti vsa potrebna zemljišča, ter ukrepe (pod prometom na obstoječi
progi) na koncu tudi izvesti, kar pa je predvsem s časovnega vidika - torej do izgradnje
II. tira zelo težko izvedljivo. Glede na dejstvo, da bo II. tir predvidoma predan v
obratovanje v letu 2026, se poraja vprašanje o smiselnosti nadgradnje obstoječih postaj
(Rodik, Rižana) ali gradnje novih postaj (Prešnica) na obstoječem tiru Divača-Koper.

3.2

II. TIR DIVAČA-KOPER

II. tir poteka po trasi na popolnoma drugi lokaciji. Začetni in končni postaji sta Koper in
Divača. Problematična je smer Koper-(Črni Kal)-Divača z nagibom 17 ‰. Nova proga bo po
nagibu in uporu proge podobna odseku Kranj-Jesenice.
Po predvidenem scenariju je II. tir predviden za obratovanje v letu 2026, ko bosta med Divačo
in Koprom dve enotirni progi. Organizacija železniškega prometa med Divačo in Koprom
poteka:
-

Obstoječi tir: del tovornih vlakov vozi v smeri Divača-Koper
II. tir: tovorni vlaki vozijo v smeri Koper-Divača, del tudi v smeri Divača-Koper.

Po izgradnji II. tira bosta med Divačo in Koprom dve enotirni tehnično popolnoma različni
progi. Parametri obeh prog so prikazani v naslednji tabeli.
Tabela 3-3: Tehnični parametri obstoječe in nove proge Divača–Koper
parametri
dolžina proge Divača–Dekani [km]
največja hitrost [km/h]
največji nagib [‰]
št. predorov
napetost vozne mreže [kV]
osna obremenitev
svetli profil
dovoljena dolžina vlakov [m]
način vodenja
ERTMS

obstoječa proga
44,6
75
25,7
4
3
D3
GB
525
daljinsko vodenje
ETCS+GSM–R

nova proga
27,1
160
17
8
3
D4
GC
750
daljinsko vodenje
ETCS+GSM–R

Vir: različni viri
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Na trasi II. tira Divača-Koper se nahaja večje število premostitvenih objektov:4





8 predorov v skupni dolžini 20,5 km, od tega je najdaljši predor dolžine 6.714 m;
2 viadukta s skupno dolžino 1.099 m;
2 mostova s skupno dolžino 170 m ter
1 galerija z dolžino 45 m.

II. tir bo od obstoječega krajši za 17,5 km. Na osnovi tehničnih parametrov obeh prog je
izdelan predlog odvijanja železniškega prometa med Divača in Koprom po sistemu dveh
enotirnih prog. Predlog odvijanja prikazuje naslednja slika. S takim načinom odvijanja
prometa se doseže maksimalna zmogljivost obeh prog.
Slika 3-3: Vožnje vlakov na dveh enotirnih progah Divača–Koper

Vir: Prometni institut Ljubljana, d.o.o.

Za doseganje višjih zmogljivosti obeh enotirnih prog je potrebno železniški promet med
Divačo in Koprom speljati po naslednjem predlogu.







4

IC, EC potniški vlaki vozijo po novi progi v obe smeri;
lokalni potniški vlaki vozijo na obeh progah v obe smeri;
tovorni vlaki v smeri Koper–Divača zaradi manjšega upora vozijo po novi progi,
del tovornih vlakov v smeri Divača–Koper vozi po novi progi;
del tovornih vlakov v smeri Divača–Koper vozi po obstoječi progi;
lokomotivski vlaki (posledica dopreg tovornim vlakom po novi progi) se iz Divače
proti Kopru vračajo po obstoječi progi.

Vir: http://www.drugitir.si/drugi-tir/kljucni-podatki
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Tovorni vlaki v smeri Divača-Koper, ki presegajo obremenitev ene lokomotive na odseku
Divača-Rodik (zaradi nagiba, ki znaša 20‰) vozijo po II. tiru. Delež vlakov na odseku
Divača-Rodik, ki poleg vlakovne lokomotive zahteva še dodatni ELOK (večinoma nepripeta
doprega) znaša okoli 40%. Najvišja zmogljivost obeh enotirnih prog skupaj pa se doseže z
organizacijo prometa, da vlaki po obstoječi progi vozijo navzdol, po II. tiru pa navzgor.

3.2.1

Zmogljivost dveh enotirnih prog

V sklopu študije »Strokovne podlage za razvoj koridorskih prog v Republiki Sloveniji«,
marec 2018, je bila izračunana prepustna zmogljivost ter izkoriščenost obeh enotirnih prog v
letu 2030. Prepustna zmogljivost ter izkoriščenost znašajo:




obstoječa proga Divača-Koper
o prepustna zmogljivost 102 vlaka/dan
o izkoriščenost v letu 2030 znaša 74%
II. tir Divača-Koper
o prepustna zmogljivost 110 vlaka/dan
o izkoriščenost v letu 2030 znaša 59%

Slika 3-4: Zmogljivost in izkoriščenost v letu 2030 za dve enotirni progi Divača–Koper

Vir: Prometni institut Ljubljana, d.o.o.

Skupna prepustna zmogljivost dveh enotirnih prog je ocenjena na okoli 212
vlakov/dnevno. Razlika v minimalni prepustni zmogljivosti med obema progama je v tem, da
polno naloženi tovorni vlaki (povprečna masa v tej smeri je 1.200 brutoton) vozijo po II. tiru
v smeri Koper-Divača, tovorni vlaki v smeri Divača-Koper (povprečna masa v tej smeri je
930 brutoton) pa po obstoječem tiru, ki poteka v padcu (razen odseka Divača-Rodik).
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3.2.2

Zmogljivost II. tira v primeru daljše zapore obstoječe proge

V nadaljevanju sledi preliminarna ocena prepustne zmogljivost II. tira Divača-Koper (enotirna
proga), brez postaje (izogibališča) Črni Kal in v primeru popolne zapore obstoječega tira
Divača-Prešnica-Koper zaradi vzdrževalnih del.
Nova enotirna proga Divača-Koper, dolžine 27,1 km brez postaje Črni Kal. Križanja na progi
niso mogoča (razen Divača in Koper tovorna oz. Koper), po progi vozijo tovorni vlaki
praviloma v snopih trije vlaki v smeri Koper-Divača in 3 vlaki v obratni smeri. Na progi
obratujejo 3 pari potniških vlakov. Proga je razdeljena na APB oz. ETCS L2.
Slika 3-5: VR grafikon za II. tir Divača-Koper brez postaje Črni Kal* v letu 2030

Vir: Prometni institut Ljubljana, d.o.o. *označen zgolj za orientacijo

Prepustna zmogljivost nove enotirne proge brez postaje Črni Kal je ocenjena na okoli 71
vlakov/dnevno, kar je veliko manj, kot pa prepustna zmogljivost obstoječe proge DivačaPrešnica-Koper, ki znaša 94 vlak/dan. V naslednji tabeli sledi primerjava obeh omejitvenih
odsekov.
Tabela 3-4: Omejitvena odseka na obstoječi progi in II. tiru Divača-Koper
parametri

obstoječa proga

omejitveni odsek
št. tirov na odprti progi
dolžina odseka [km]
največja hitrost tov. vlakov [km/h]
največji nagib [‰]
zmogljivost vlak/dan

H. Kozina-Črnotiče
1
10,2
75
25,7
94

nova proga
(II. tir brez p. Črni Kal)

Divača-Koper
1
27,1
100
17
71*

*zmogljivost v primeru popolne zapore obstoječe proge in brez postaje (izogibališča) Črni Kal
Vir: Prometni institut Ljubljana, d.o.o.
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V letu 2018 je povprečno dnevno na obstoječi progi Divača-Koper obratovalo 92 vlakov.
Glede na dejstvo, da število tovornih vlakov že danes presega zmogljivost II. tira brez postaje
Črni Kal v primeru popolne zapore obstoječega tira, bo po II. tiru dejansko nemogoče
prepeljati celotno količino tovora že danes, kot tudi ne v letih, ko bo II. tir predan v
obratovanje.

3.2.3

Zapore II. tira zaradi rednih pregledov/vzdrževanj

Glede na dejstvo, da je na trasi II. tira predvidenih 8 predorov v skupni dolžini kar 20,5 km, je
smiselno podati še primerjavo s trenutno najdaljšim železniškim predorom na svetu Gotthard,
ki se nahaja v Švici, dolžine 57 km ter predan v obratovanje leta 2016. Tunel je sestavljen iz
dveh cevi – dvotirna proga, vsak tir v svoji cevi, ki sta za potrebe evakuacije in reševanja med
seboj povezani na vsakih 325 metrov. Največja dovoljena hitrost v predoru je 250 km/h,
potniški vlaki obratujejo s hitrostjo 200 km/h, tovorni vlaki pa s 100 km/h.
Pomembno pri vsem skupaj je dejstvo, da je predor oz. polovica predora redno zaprta zaradi
periodičnih pregledov predora in opreme oz. vzdrževanj, kar pomeni, da razpoložljivost
predora ni 24/7 (24 h/dan oz. 7 dni/teden).5
Do leta 2019 je bila posamezna predorska cev zaprta v nočnem vikend času in sicer ob
sobotah in nedeljah zvečer po 8 ur ter ob ponedeljkih zvečer za 6 ur. Po letu 2019 so
predvidene redne zapore v nočeh s sobote na nedeljo in iz nedelje na ponedeljek.
Na II. tiru Divača-Koper bo potrebno na enak način predvideti vzdrževalna okna za
preverjanje in vzdrževanje opreme, še posebno v predorih, kar se bo odražalo tudi v
razpoložljivosti II. tira. Za primerjavo, obstoječi tir Divača-Koper je na letnem nivoju
razpoložljiv okoli 340 dni oz. v povprečju zaprt okoli 25 dni na leto.

3.3

NOVA DVOTIRNA PROGA DIVAČA-KOPER

V mesecu maju 2019 je Ministrstvo za infrastrukturo RS na Ministrstvo za okolje in prostor
poslalo Pobudo za spremembe in dopolnitve Državnega lokacijske načrta za drugi tir
železniške proge na odseku Divača–Koper (nadgradnja v dvotirno progo). Spremembe in
dopolnitve prostorskega akta se nanašajo na izvedbo dvotirnosti levega vzporednega tira, v
skladu z odločitvijo Vlade RS junija 2017.
Ker se bo železniški tir, za katerega je bilo izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje, skladno
z navedenim sklepom vlade izvedel tako, da bodo servisne cevi v najdaljših predorih (T1, T2
in T8) zgrajene v širšem profilu, ki bo omogočil nadgradnjo novega tira v dvotirno progo, so
pogoji za izvedbo dvotirnosti že zagotovljeni v pretežnem obsegu, zato Ministrstvo za
infrastrukturo predlaga, da se veljavni prostorski akt spremeni oziroma dopolni glede na
navedeno nadgradnjo v dvotirno progo.

5

Vir: https://company.sbb.ch/en/media/background-information/gotthard-base-tunnel.html
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Obstoječi tir železniške proge Divača–Koper v precejšnjem delu poteka preko
vodovarstvenega območja vodonosnika Rižana, neposredno mimo stanovanjskih objektov ter
preko kraškega roba, ki je v celoti predviden za zavarovanje kot krajinski park v sklopu
Kraškega regijskega parka. Nadaljnje obratovanje obstoječega tira pomeni dolgoročno
okoljsko tveganje, zlasti vodovarstveno in požarno. Kot najboljša možna rešitev, ki uživa
podporo tudi v lokalnem okolju, se kaže čimprejšnja nadgradnja drugega tira v dvotirno
progo, kar bo v nadaljevanju omogočilo opustitev obstoječega tira.
Nova dvotirna proga Divača-Koper, razen začetne in končne postaje ne bo imela postaj, bo pa
morala zagotavljati prehod vlakov iz enega tira na drugi tir s pomočjo kretniških zvez –
trapezov. Trapez je sestavljen iz 4 kretnic. Kretniške zveze so predstavljene na naslednji sliki.
Slika 3-6: Lokacije trapeznih zvez na novi dvotirni progi Divača-Koper

Vir: Prometni institut Ljubljana, d.o.o.

Opcija 1 predstavlja postavitev kretniške zveze – trapeza na sredino dvotirne proge DivačaKoper okoli kilometra 13+500. S tem se proga razdeli na dva približno enako dolga odseka.
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Opcija 2 predstavlja postavitev dveh kretniških zvez - trapezov, ki razdelijo progo na tretjine,
približno v kilometrih 9+000 in 18+000. S tem se proga razdeli na tri približno enako dolge
odseke. Po opciji 2 se za potrebe vzdrževanja lahko zapirajo krajši odseki, kar pomeni, da
imamo v času zapore po 2. opciji 9 km enotirne proge, po opciji 1 pa 13,5 km. Povedano
drugače: v času delnih zapor bo prepustna zmogljivost proge po opciji 2 višja, kot po
opciji 1.
Da je nova dvotirna proga še kako potrebna je dokazal tudi izredni dogodek z dne 25.06.2019,
ko je na območju postaje Hrastovlje oz. v predoru Dol iztirilo 6 cistern tovornega vlaka, ki je
prevažal letalsko gorivo. Na vodovarstvenem območju Rižanskega vodovoda je v tla stekla
večja količina goriva (cca 10.000 litrov). Proga Divača-Koper je bila zaradi iztirjenja ter
zahtevne sanacije nepretrgoma zaprta 4 dni, poleg tega je bila na dolžini 670 m vpeljana
počasna vožnja 20 km/h, postaja Hrastovlje pa je bila zaradi odstranjene kretnice izločena za
križanja vlakov za daljše časovno obdobje.

3.4

VOZLIŠČE KOPER

Železniško vozlišče Koper je razdeljeno na naslednja območja:



Koper (potniška postaja – JŽI),
Koper tovorna, ki se deli:
 Tovorna postaja Koper – TPK (JŽI),
 Glavna pristaniška postaja – GPP (JŽI),
 Ranžirna grupa – RG (JŽI) in
 Industrijski tiri:
 Luka Koper d.d. – ITLK
 Petrol d.d. – Instalacija Sermin

Slika 3-7: Vozlišče Koper

Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o.

V nadaljevanju bo podan poudarek na tirni shemi postaje Koper tovorna ter povečanju njenih
tirnih kapacitet in podaljševanju tirov. Naslednja slika prikazuje uporabne dolžine tirov na
postaji Koper tovorna.
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Slika 3-8: Uporabne dolžine tirov Koper tovorna

Vir: SŽ-Infrastruktura d.o.o., obdelava Prometni institut Ljubljana d.o.o.

Štirje tiri na TPK (9, 10, 12 in 13) lahko sprejmejo tovorne vlake daljše od 750 m. Ostali trije
tiri (11, 14 in 32) imajo uporabne dolžine med 600 in 750 m. Deset tirov (7, 8, 20, 21, 22, 23,
24, 29, 31 in 33) lahko sprejme vlake dolžine med 500 in 600 m. Preostalih 17 tirov na TPK
in GPP lahko sprejme vlake dolžine do 500 m.
Vzdolž postaje Koper tovorna je locirana vrsta servisnih služb za podporo železniškemu
prometu. Vzdrževanje infrastrukture je locirano na jugu TPK, tehnično-vagonska dejavnost za
popravilo vagonov na jugu GPP, deponija pokvarjenih vagonov se nahaja na RG, kot tudi
oskrba lokomotiv. Lokacija servisnih služb je predstavljene na naslednji sliki.
Slika 3-9: Servisne službe na postaji Koper tovorna

Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o.

Z gradnjo novih tirnih skupin v pristanišču in III. pomolom se bodo zelo povečale
zmogljivosti pretovora v pristanišču, zato bo potrebno razmišljati o dodatnih tirnih
zmogljivostih na postaji Koper tovorna, poleg tega obstoječi tiri ne omogočajo predelave vseh
tovornih vlakov z dolžinami, ki že danes presegajo obstoječe tir, saj je potrebo tovorne vlake z
dolžinami 550 m v Kopru deliti zaradi prekratkih tirov. Tudi območje GPP-RG ostaja ozko
grlo, ki ga je nujno potrebno eliminirati.
Za nadaljnjo razširitev postaje Koper tovorna (GPP+TPK+RG) ter gradnjo nove tehnične
postaje v zaledju Kopra, je nujno potrebna predhodna rezervacija prostora, ki je prikazan na
naslednji sliki.
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Slika 3-10: Rezervacija površin za širitev postaje Koper tovorna

Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o. in google.maps

Z gradnjo tehnične postaje v zaledju Kopra se ves podporni servis za železniški promet locira
na eni lokaciji med avtocesto in ENP Dekani (reka Rižana) oz. ob desni strani proge DivačaKoper. Na tej lokaciji se združijo remiza za lokomotive, delavniške hale za TVD, servisni tiri
za vzdrževanje JŽI, deponija vagonov, ki se preseli iz tirov na RG, izvlečni tir za TPK.
Tehnična postaja mora imeti tudi uvozno/izvozno skupino tirov, ki bo namenjena vlakovnim
vožnjam. S tem se zaradi zmanjšanega premika in odvoza deponiranih vagonov razbremeni
območje RG, luških tirov in GPP. Za dostop med tehnično postajo Koper in TPK služi tretji
(ob dveh progovnih) tir, ki je lahko hkrati tudi izvlečni tir za TPK.
Z novo tehnično postajo v zaledju se lahko zmanjša število tirov na RG, površine pa se
nameni kontejnerskemu terminalu oz. pristaniškim dejavnostim. Tiri med GPP in RG se
povežejo, s tem se odpravi ozko grlo na tem območju.
Slika 3-11: Vozlišče Koper – predlog ciljnega stanja

Vir: Prometni institut Ljubljana d.o.o.

Obstoječa centralna postavljalnica (CP) Koper se prestavi južno od sedanje lokacije, s tem se
sprosti prostor za povezavo tirov med B stran TPK in A stran GPP. Južno od TPK in GPP se
zgradijo še dodatni tiri med A stran TPK in B stran GPP.
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V luki se gradijo nove tirne skupine VI., VII. in VIII. tirna skupina. Za boljšo pretočnost med
luškimi tirnimi skupinami in postajo Koper tovorna je potrebno zagotavljati dvotirne
železniške povezave, ki bodo omogočale sočasen premik vagon v luko in iz nje na tire JŽI.
Slika 3-12: Shema predloga razširitve vozlišča Koper
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4

ZAKLJUČEK

Obstoječa železniška proga Divača-Koper je bila, je in bo ozko grlo tudi v prihodnje in sicer
vse do takrat, dokler ne bo predana v obratovanje nova železniška povezava med Koprom in
Divačo, ki je predvidena v letu 2026. Na obstoječem tiru je potrebno tudi v prihodnje
zagotavljati vzdrževanje, da se zagotavlja nemoten prevoz tovora ter zadovoljivo prepustno
zmogljivost proge, ki bo lahko servisirala pristanišče Koper.
Nadgradnja proge Divača-Koper je v zadnjem desetletju potekala v več fazah, pri tem so bile
v celoti zamenjane progovne in postajne SVN, nadgrajene postaje Divača, Hrpelje-Kozina in
Koper tovorna, postavljene nove ENP Hrpelje-Kozina, Hrastovlje in Dekani ter zgrajen
izvlečni tir na postaji Koper tovorna. Poleg tega so bili ob progi zgrajeni protipožarni zidovi,
protihrupne ograje in ukinjeni vsi cestni nivojski prehodi. Vsi navedeni ukrepi so izrazito
povečali prepustno zmogljivost proge, ki danes znaša 94 vlakov/dnevno.
V elaboratu so bili predstavljeni dodatni ukrepi za bodoče izboljšanje pogojev vožnje vlakov
(zmogljivost proge) in sicer: racionalizacija lokomotivskih vlakov, vožnja vlakov v snopih,
zmanjševanje števila in dolžine počasnih voženj ter investicijski ukrepi za nadgradnjo
obstoječih postaj ter gradnjo dodatnih novih postaj.
II. tir Divača-Koper, oz. nova enotirna proga je prva konkretna rešitev za razbremenitev
obstoječega tira, toda ne rešuje oz. odpravlja vseh tveganj, ki jih povzroča vožnja tovornih
vlakov po obstoječi progi. Ključna tveganja, ki jih predstavlja obstoječa proga (razlitje
nevarnih snovi, požari, ….) lahko odpravi samo nova dvotirna proga, saj obstoječa proga
poteka po območju edinega vodnega zajetja za slovensko Primorje.
Da je nova dvotirna proga Divača-Koper še kako potrebna je dokazal tudi izredni dogodek v
mesecu juniju 2019, ko je na območju postaje Hrastovlje iztirilo 6 cistern tovornega vlaka, ki
je prevažal letalsko gorivo. Na vodovarstvenem območju Rižanskega vodovoda je v tla stekla
večja količina goriva (cca 10.000 litrov). Proga Divača-Koper je bila zaradi iztirjenja ter
zahtevne sanacije nepretrgoma zaprta 4 dni.
Z novo povezavo med Koprom in Divačo pa bo potrebna tudi celovita rešitev vozlišča Koper
oz. postaje Koper tovorna, tako z vidika novih tirnih zmogljivosti, podaljševanja tirov na
dolžine 740 metrov ter nove tehnične postaje v zaledju, ki bo združila vse podporne servisne
službe, ki omogočajo nemoten železniški promet v vozlišču in na progi. Dodatne tirne
zmogljivosti pa bo potrebno zagotavljati tudi na industrijskih tirih pristanišča Koper.
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