
Kakšna je prava vrednost 

projekta drugi tir?
Pogled na vrednost projekta drugi tir s strani stroškovnega 

inženirja



Kakšna je prava vrednost projekta drugi tir? Namen? Motiv?

• I DEL - Vodenje investicije
Dr. Aleksander Srdić

Potek investicijskega projekta in sprejemanje ključnih odločitev. 

• II DEL - Predori na Kraškem terenu
Andrej Likar, univ.dipl.inž.grad.

Znanje in izkušnje predorogradnje je v Sloveniji na izredno visokem nivoju. Ne bomo dovolili 

stigmatizacijo stroke v politične namene!

• III DEL - Kakšna je prava vrednost projekta drugi tir?
Ivan Rus, univ.dipl.inž.grad.

Nerazumna državna ignoranca sodobnih tehnik in metod vodenja pri zahtevnih investicijskih projektih 

vodi k razgradnji stroke, neracionalnim projektnim odločitvam in dolgoročno slabi razvojni potencial 

Slovenije.



Kakšna je prava vrednost projekta drugi tir?

• I DEL - Vodenje investicije
Dr. Aleksander Srdić

Potek investicijskega projekta in sprejemanje ključnih odločitev. 



O drugem tiru se zadnje čase veliko piše…

03.12.2016 Ocena vrednosti drugega tira: med 1,16 in 1,46 milijarde evrov
Revizija ocenjene vrednosti projekta drugega tira …, ki so jo včeraj objavili na ministrstvu za infrastrukturo, priča, da bi...

25.11.2016 Logistični holding plus Madžarska je drugi tir
Dvajset let po tistem, ko je država prvič omenila gradnjo drugega železniškega …, končno postaja jasneje tudi to, koliko bo...

12.11.2016 Po optimistični inačici drugi tir za 1,16 milijarde
Italijanski strokovnjaki naj bi ugotovili, da trenutne cene drugega tira, 1,4 milijarde evrov (z DDV), ne moremo bistveno znižati….

15.09.2016 Gašperšičeva enačba za drugi tir
Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič……….., je presenetil z izjavo, da bi lahko drugi tir zgradili v partnerstvu Luke Koper, Slovenskih 

železnic in države.

11.06.2016 Luka Koper in drugi tir: Gospodje, ste pozabili na preteklost?
Kot lahko sklepamo iz zagotovil najvišjih vladnih predstavnikov... tudi v vladi ni več dileme, da novo železniško progo med Divačo in 

Koprom potrebujemo….

26.03.2016 Drugi tir: Pregrešno draga nočna mora ali pozabljena priložnost?
Že desetletja, sploh pa zadnja leta in mesece duhove buri vprašanje dograditve enotirne povezave med notranjostjo Slovenije in Luko 

Koper. Kljub...

17.10.2015 Drugi tir
O drugem tiru se zadnje čase veliko govori. O pristojnem ministru tudi, saj daje vtis, da ….. ni trdno na realnih tleh in...

https://www.dnevnik.si/1042755832/slovenija/ocena-vrednosti-drugega-tira-med-116-in-146-milijarde-evrov-
https://www.dnevnik.si/1042755300/slovenija/logisticni-holding-plus-madzarska-je-drugi-tir
https://www.dnevnik.si/1042754478/slovenija/po-optimisticni-inacici-drugi-tir-za-116-milijarde
https://www.dnevnik.si/1042751134/slovenija/gaspersiceva-enacba-za-drugi-tir
https://www.dnevnik.si/1042740727/posel/novice/luka-koper-in-drugi-tir-gospodje-ste-pozabili-na-preteklost
https://www.dnevnik.si/1042732640/slovenija/drugi-tir-pregresno-draga-nocna-mora-ali-pozabljena-priloznost
https://www.dnevnik.si/1042722606/mnenja/odprta-stran/drugi-tir
https://www.dnevnik.si/1042755300/slovenija/logisticni-holding-plus-madzarska-je-drugi-tir
https://www.dnevnik.si/1042754478/slovenija/po-optimisticni-inacici-drugi-tir-za-116-milijarde
https://www.dnevnik.si/1042751134/slovenija/gaspersiceva-enacba-za-drugi-tir
https://www.dnevnik.si/1042740727/posel/novice/luka-koper-in-drugi-tir-gospodje-ste-pozabili-na-preteklost
https://www.dnevnik.si/1042732640/slovenija/drugi-tir-pregresno-draga-nocna-mora-ali-pozabljena-priloznost
https://www.dnevnik.si/1042722606/mnenja/odprta-stran/drugi-tir


O drugem tiru se zadnje čase veliko piše …

27. januar 2017

Drugi tir je mogoče zgraditi bistveno ceneje, če le upoštevamo 

standarde stroke

22. december 2016

Preobrat: gradnja drugega tira  že prihodnje leto?

25. november 2016

Drugi tir bi lahko stal pol manj

12. november 2016

Barantanje slepih s strateškimi interesi države

7. maj 2016

Zakaj želi vlada drugi tir zgraditi na najdražji način?

http://www.delo.si/sobotna/drugi-tir-je-mogoce-zgraditi-bistveno-ceneje-ce-le-upostevamo-standarde-stroke.html
http://www.delo.si/gospodarstvo/infrastruktura/vlada-z-dokapitalizacijo-2tdk.html
http://www.delo.si/gospodarstvo/infrastruktura/drugi-tir-bi-lahko-stal-pol-manj.html
http://www.delo.si/sobotna/barantanje-slepih-s-strateskimi-interesi-drzave.html
http://www.delo.si/sobotna/zakaj-zeli-vlada-drugi-tir-zgraditi-na-najdrazji-nacin.html
http://www.delo.si/gospodarstvo/infrastruktura/vlada-z-dokapitalizacijo-2tdk.html
http://www.delo.si/gospodarstvo/infrastruktura/drugi-tir-bi-lahko-stal-pol-manj.html
http://www.delo.si/sobotna/barantanje-slepih-s-strateskimi-interesi-drzave.html
http://www.delo.si/sobotna/zakaj-zeli-vlada-drugi-tir-zgraditi-na-najdrazji-nacin.html


Ključni mejniki  (http://www.drugitir.si/drugi-tir/kljucni-mejniki)

03/2016 Vlada RS sprejela sklep o ustanovitvi družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., 

03/2016 Ministrstvo za okolje in prostor izdalo gradbeno dovoljenje za gradnjo drugega tira Divača–Koper

01/2016 Vlada RS sprejela več sklepov, vezanih na nadaljnje aktivnosti glede izvedbe in financiranja projekta drugega tira Divača–Koper. 

03/2015 Vlada RS imenovala medresorsko delovno skupino za pripravo nabora oblik javno-zasebnega partnerstva

02/2015 Ministrstvo za infrastrukturo oddalo vlogi za pridobitev evropskih sredstev za sofinanciranje

02/2015 Vlada RS sprejela več sklepov, vezanih na nadaljnje aktivnosti glede izvedbe in financiranja projekta drugega tira Divača–Koper.

10/2010 Tretja dopolnitev osnutka državnega prostorskega načrta, železniška povezava med Divačo in Koprom je ponovno enotirna

02/2010 Republika Italija odstopila od trase Divača–Koper.

04/2009 Ministrstvo za promet sprejelo sklep o načrtu dvotirne proge na odseku Divača–Črni Kal in enotirne na odseku Črni Kal–Koper.

04/2005 Vlada RS sprejela Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške (enotirne) proge …

1996 Austria Rail Engineering GmbH in SŽ – Projektivno podjetje, d.d., za takratno Ministrstvo za promet in zveze izdelala študijo upravičenosti: 

Povečanje kapacitet enotirne proge Divača–Koper.



.... veliko ugiba .... pospešuje/prehiteva/zamuja ....

• Izkušnje, napake in lekcije iz NPIAC

• "Hiti počasi“ (cesar Avgust)

• 2. tir  … od ministra … do ministra

• Od DA/NE … 1/2/1/2 … 500 mio gor/dol …JE DENAR/NI DENAR do kdo 

bo investiral?

• Investicijski program!
INVESTICIJSKI 

PROGRAM

Potrditev?

spremembe

novelacija



... in premalo računa. Kakšna je prava vrednost projekta drugi tir?

„FINANČNA“ Revizija projekta (GEODATA) 

Zahtevano Izvedeno

(1) Preveritev in utemeljitev primernosti in ustreznosti tehničnih rešitev …. 
Splošna naloga za projektante. Očitno se 

ne zaupa domačim?

(2) Preveritev in elaboriranje vseh možnih optimizacij in racionalizacij

…samo za tovorni promet

(tlorisni in vertikalni potek trase ostaneta nespremenjena)

Posledica prenapihnjene vrednosti. Samo 

za tovorni promet - neracionalna rešitev! 

To bi se moralo naročiti po finančni

reviziji, če bi finančna revizija pokazala, 

da je 1.4 MLRD prava vrednost. 

Pridobljeno GD!

(3) Preveritev in elaboriranje vseh možnih optimizacij in racionalizacij... 

obstoječe variante samo za tovorni promet 

(tlorisni in vertikalni potek trase se lahko spremenita),

(4) Preveritev in utemeljitev primernosti in ustreznosti pravilnosti

vrednosti projektantskih popisov del in predračunov in ocenjenih

vrednosti del

Ključna naloga revizije! Ni bila izvedena! 

Izdelana samo primerjava na 

neprimerljive projekte!

(5) Izdelava kataloga tveganj …..
Ni bilo narejeno? (vsaj javno dostopno

ni!) Ocena + 35% oz. 255 MIO €!

Razpis nerazumen – namen razpisa razvrednoten! Izbrana dampinška ponudba! Ali je strokovna komisija imenovana s strani 
ministrstva potrdila poročilo? Revizija potrjena in plačana!  

X

?

?





Kakšna je prava vrednost projekta drugi tir?

• II DEL - Predori na Kraškem terenu
Andrej Likar, univ.dipl.inž.grad.

Znanje in izkušnje predorogradnje je v Sloveniji na izredno visokem nivoju. Ne bomo dovolili 

stigmatizacijo stroke v politične namene!



Predori na Kraškem terenu

• Predorogradnja v Sloveniji – Znanje in Izkušnje

• Na področju načrtovanja predorov v Sloveniji je znanja toliko, da ga lahko danes izvozimo kamorkoli!
• Izkušnje slovenskih projektantov v vseh mogočih pogojih. Inovativne rešitve…
• Denarja za raziskave in razvoj ni! Nenaklonjenost države! V ostalih evropskih državah je drugače…

Najbolj zahtevni predori na slovenskih tleh

Predor Golovec Predor Trojane Predor ŠentvidPredor Karavanke 



Predori na Kraškem terenu

• Principi načrtovanja predorov

Predori in drugi objekti so del prometnic…

Umeščanje trase  Projektne naloge (naročnik) – zahteve, študija variant, IDP, DPN,…PGD,PZI

• GG in HG raziskave - na začetku znano manj, ob koncu gradnje znano vse
• Tehnični elementi trase določeni s projektno nalogo (ministrstvo in stroka)
• Upoštevanje TSI (EU!)

Zakaj 160km/h?

Zahteve PN

Po vsej verjetnosti
zaradi mešanega
prometa 

Vir: Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za raziskovanje krasa
Vzdolžni profil – pričakovana pogostost jam



Predori na Kraškem terenu

• NATM (New Austrian Tunneling Method)

• V zadnjih 30 letih so bili vsi AC predori do danes izvedeni po tej metodi 

Po letu 2000 v Avstriji razvoj matrične metode kot standarda in priprava smernic za načrtovanje 
ter spremljanje gradnje predorov
• Guideline for the Geotechnical Design of Underground Structures with Conventional Excavation
• ÖNORM B 2203-1: Underground works – Works contract – Part 1: Cycling driving

Nova fleksibilna klasifikacija – pošteni obračuni

V Sloveniji matrična metoda prvič uporabljena pri gradnji predora Markovec

Predori na 2.tiru so načrtovani po matrični metodi in 
smernicah načrtovanje ter spremljanje gradnje predorov



Predori na Kraškem terenu

• NATM (New Austrian Tunneling Method)

• Primer matrike
• Časovno odvisni stroški
• Plačilo časovno odvisnih stroškov 

glede na sposobnost izvajalca in 
drugih del, na katera izvajalec nima 
vpliva

Gre primerno opredelitev rizikov!

Zakaj se lahko cena spremeni?
• Prognoziran čas
• Pogodbeni čas
• Dejanski čas



Predori na Kraškem terenu

• Kraški pojavi

• Obravnavani posebej izven matrične metode
• Scenariji so opredeljeni - prognoza
• Ukrepi so definirani v posebnih postavkah  podlaga za obračun

Zaznavamo jih z geotehnično spremljavo
 Predvrtavanje
 Georadar
 …



Predori na Kraškem terenu

• TBM? V krasu???

Kdaj je primerno uporabiti TBM?
• Kadar je dolžina predora večja od 1,5km
• Kadar razpolagamo z zelo obsežnimi rezultati 

raziskav

Vir: Članek: Identifying geological hazards related to tunneling
in carbonate karstic rocks - Zagros, Iran (avt. Hamid Reza Zarei &Ali Uromeihy &
Mostafa Sharifzadeh

Enormni riziki z neznanim razpletom!
Uporabiti dve različni vrtalni garnituri?

- Profil glavne cevi
- Profil servisne cevi
- Profil izogibališča



Predori na Kraškem terenu

• Slovenska projektiva in operativa

Poljanska obvoznica - eden zadnjih uspešno izvedenih projektov v Sloveniji

Vir: Fotoknjiga DRSI

Jih poznate?

Vir: Fotoknjiga DRSI
Kdo je pa načrtoval in 

kdo izvajal?



Kakšna je prava vrednost projekta drugi tir?

• III DEL - Kakšna je prava vrednost projekta drugi tir?
Ivan Rus, univ.dipl.inž.grad.

Nerazumna državna ignoranca sodobnih tehnik in metod vodenja pri zahtevnih investicijskih projektih 

vodi k razgradnji stroke, neracionalnim projektnim odločitvam in dolgoročno slabi razvojni potencial 

Slovenije.



Kakšna je prava vrednost projekta drugi tir?

• II tir - Zahteven in obsežen projekt, ki zahteva sodoben pristop vodenja

Primerjava z velikimi predori (Semmering):

• gledano iz „statističnega“ zornega kota – bi lahko bil primerljiv

• tehnično gledano – ni primerljiv. Veliko število napadnih mest in 

ločenih objektov stroškovno ni primerljivo z najzahtevnejšimi 

predori!  

• veliko objektov in veliko vključenih projektantov

• vloga „inženirja“ ključna

• koordinacija, prenos informacij, kritična presoja, 

standardizacija …



Kakšna je prava vrednost projekta drugi tir?

• Primerjava različnih analiz cen in ocenjene vrednosti predorov - Analiza (€/m3)

povprečje: 362,47 € 

povprečje: 250,37 € 

povprečje:155,02

ES oprema

2014‐BRENNER ‐ LOT 
MUL 2‐3 (TBM)

2006; Predor DEKANI 

("visoke cene")

2005; Predor Jasovnik

2005; Predor Trojane 

(zahteven predor)

2015; Predor MARKOVEC 

2006; Predor 

KASTELEC ("nizke 
cene")

2013‐METRO LIMA, Peru 
(TBM)

2013‐ALTO MAIPO (TBM 
+ D&B), HE, Čile

2012‐CHUQUICAMATA 
(D&B), rudnik bakra, Čile

2012‐TENIENTE (TBM ), 
rudnik bakra, Čile

T1, 6.7 km

T2, 6.0 km
T3, 0,3 km

T4, 2.0 km

T5, 0.1 km
T6, 0.4 km

T7, 1.2 km
T8, 3.8 km

2010‐ANDINA (D&B), Peru

2005‐PAJARES (TBM), 
Španija

2005‐CENERI (TBM), Švica

2000‐GUADARRAMA 
(TBM), Španija

1999‐2013‐GOTTHARD LOT 
151 ‐ 252 (TBM), Italija-Švica

1998‐2000‐LÖTSCHBERG 
(D&B solution), Švica

1998‐2000‐LÖTSCHBER
G (TBM solution), Švica

0
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400
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700

analiza predorov - GEODATA ocena stroškov prdorov 2.Tir ‐ DRI analiza predorov AC - AXIS

€/m3

Primerjava različnih anliza cen predorov in ocenjene vrednost predorov na trasi 2. Tira

V stolpcu „AXIS“ zajeto:
- nepredvidena dela
- dodatna dela
- revalorizacija

Axis Geodata

Geološki pogoji
primerjava z že zgrajenimi  

predori  v is tem hribu 

oddal jenimi  nekaj 100m

primerjava s  predori  v Alpah 

in južnoameriških Andih, 

Peruju in Či lu

Dolžina predorov

Kastelec in Dekani  sta krajša 

od najdal jš ih predorov T1, T2 

in T8 in dal jša od ostal ih petih 

predorov 

predori  Brenner, Gotthard, 

Gudarrama in rudniški  

predori  so nekajkrat dal jš i  od 

predorov na tras i  2. ti ra

Prerez predorov

primerjalni  predori  imajo 

prerez 90m
2
, železniški  predor 

pa prerez 70m
2
 oz. evakuaci jski  

rov 40m
2

ni  podatkov

Viri podatkov DARS ni navedeno



Kakšna je prava vrednost projekta drugi tir?

• Vrednost izdelanih projektov in popisov del - naloga projektantov

646 MIO € 663 MIO €

514 MIO €

MIO €

100 MIO €

200 MIO €

300 MIO €

400 MIO €

500 MIO €

600 MIO €

700 MIO €

DRI GEODATA AXIS

Gradnja: razpisni model, konkurenca, tehnologija

149 MIO €

Naša ocena je še vedno na varni strani! 

Dejanske ponudbe izvajalcev bodo lahko še nižje.

PREDMET „RACIONALIZACIJ“ in KRITIK …



Kakšna je prava vrednost projekta drugi tir?

• Vrednost ocenjenih stroškov - naloga inženirja (naročnika)

510 MIO €

399 MIO €

576 MIO €

169 MIO €

MIO €

100 MIO €

200 MIO €

300 MIO €

400 MIO €

500 MIO €

600 MIO €

700 MIO €

DRI GEODATA MIN GEODATA MAX AXIS

deponije, kraški pojavi, tveganja, projekti, zemljišča, vodenje, nadzor …

407 MIO €

Izredno visoki stroški, določeni brez kritične 

presoje!

- „lagodno“ projektno vodenje 

- velik „koruptivni“ potencial

Projektni management obsega uporabo znanja, veščin, orodij in tehnik pri vodenju projektnih 

aktivnosti, z namenom zadovoljiti naročnikove potrebe.

Ravnotežje med obsegom projekta, časovnimi roki, stroški in kvaliteto.

TO JE „FIXIRANO“ IN TU KRITIK 

OZ. RACIONALIZACIJ NI? 



Kakšna je prava vrednost projekta drugi tir?

• Obvladovanje tveganj

Neposredni del Rezerva in tveganja Skupaj

Predor Prostornina A1 A2 Pes skupaj B1 B2 skupaj
[mio m3] [mio €] [mio €] [mio €] €/m3 [mio €] [mio €] [mio €] [mio €] €/m3

T1* 0,751 57,09 48,916 106,00 141,2 10,60 33,19 139,19 185,4
T2* 0,674 51,12 47,094 98,22 145,6 9,82 14,47 112,70 167,1
T3* 0,023 4,63 4,63 200,4 ,46 ,46 5,09 220,5
T4* 0,145 23,59 23,59 162,3 2,36 2,36 25,95 178,6
T5* 0,009 1,69 ,685 2,38 265,2 0,24 0,01 ,25 2,62 292,9
T6* 0,025 6,38 6,38 254,5 0,64 ,64 7,02 279,9
T7* 0,088 13,40 13,40 151,7 1,34 1,34 14,73 166,9
T8* 0,427 26,89 39,925 66,81 156,5 6,68 0,33 7,01 73,82 172,9

Skupaj 2,143 184,78 136,62 321,40 150,0 32,140 27,58 59,72 381,12 177,9

Tabela 1: Struktura predvidenih stroškov za predore,  razdeljene po verjetnosti – osnova za matrično metodo 

22,59
4,65

OBVLADOVANJE TVEGANJ:

• Rizična predvsem predora T1 in T2!

• Rizični samo izkop in primarna podpora!

• Matrična metoda določa pravila igre v 

fazi izvedbe in onemogoča „izsiljevanje“ 

izvajalcev (pravila poštena za naročnika 

in izvajalca).

• Naloga naročnika, da izbere strokovno 

komisijo (geologija) in sproti podaja 

projektne rešitve za nepredvidene 

okoliščine (Kraški pojavi).

• Scenariji in rešitve za predvidene 

situacije že v naprej določeni!



Kakšna je prava vrednost projekta drugi tir?

• Analiza AXIS - Pesimistični scenarij (€/m3)

povprečje: 362,47 € 

povprečje:137,29265,0   265,0   

151,0   

53,0   

97,5   

26,9   

60,9   

2014‐BRENNER ‐ LOT 
MUL 2‐3 (TBM)

2006; Predor DEKANI 

("visoke cene")

2005; Predor Jasovnik

2005; Predor Trojane 

(zahteven predor)

2015; Predor MARKOVEC 

2006; Predor 

KASTELEC ("nizke 
cene")

2013‐METRO LIMA, 
Peru (TBM)

2013‐ALTO MAIPO 
(TBM + D&B), HE, Čile

2012‐CHUQUICAMATA 
(D&B), rudnik bakra, …

2012‐TENIENTE (TBM ), 
rudnik bakra, Čile

2010‐ANDINA (D&B), Peru

2005‐PAJARES (TBM), 
Španija

2005‐CENERI (TBM), Švica

2000‐GUADARRAM
A (TBM), Španija

1999‐2013‐GOTTHARD LOT 
151 ‐ 252 (TBM), Italija-Švica

1998‐2000‐LÖTSCHBER
G (D&B solution), Švica

1998‐2000‐LÖTSCHBE
RG (TBM solution), …

Predor Šentvid
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Geodata

ocena stroškov
DRI

ocena stroškov
AXIS

analiza predorov
AC

€/m3

Primerjava različnih analiz stroškov in ocen stroškov predorov na trasi 2. Tira

• Sum, da je nabor projektov iz revizije 

„GEODATA“ služil za opravičevanje 

vrednosti DRI.

• Naša ocena je v rangu zahtevnejših AC 

predorov (Trojane).

• Črni scenarij DRI bi bil dražji, kot je stala 

izvedba predora Šentvid (€/m3) –

najzahtevnejši predor z neprimerljivimi 

tehničnimi in geološkimi parametri 

gradnje!



Obstoječa rešitev

(70/40 S)

• draga rešitev (en tir in 

vzporedno „neuporaben 

servisni rov“

• praktično nemogoča 

nadgradnja v dvo-tirno 

izvedbo 

683 MIO €

Kakšna je prava vrednost projekta drugi tir?

• Analiza AXIS – Realne vrednosti odpirajo racionalne projektne rešitve!
Predlog  - 1 FAZA

(70/70 S)

predlog spremembe:

• preprojektiranje servisnega rova 

v polno izvedbo

• draga rešitev (en tir in vzporedno 

„neuporaben servisni rov“

• omogoča enostavno nadgradnja 

v dvo-tirno izvedbo 

• sprememba okoljevarstvenega 

dovoljenja in gradbenega 

dovoljenja ne sme biti ovira!

683 + 93 MIO €

Predlog - 2 FAZA

(70/70 T)

predlog spremembe:

• preprojektiranje druge cevi 

manjših predorov in vseh 

vzporedih premostitvenih 

objektov

• polna dvo-tirna izvedba

OPUSTITEV OBSTOJEČE PROGE:

• Pri Cost-Benefit analizi potrebno 

upoštevati predvidena 

investicijska vlaganja za 

„vzdrževanje“ obstoječe proge

683 + 93 + 270 MIO €



Kakšna je prava vrednost projekta drugi tir?

• Zaključek

• Stroškovna primerjava predorov na drugem tiru ni primerljiva z daljšimi predori (Semmering).

• Za verodostojnost ocenjene vrednosti je potrebna transparentna in strokovna ocena stroškov projekta.

• Proglašene pregrešno visoke cene iz AC programa so postale za drugi tir prenizke in preoptimistične.

• V Sloveniji je (še vedno) dovolj znanja za projektiranje in gradnjo predorov.

• S pravilnim pristopom oddajanja del, lahko dosežemo realno ocenjeno vrednost projekta!

• Delitev na več razpisov (posamezni sklopi del) in 

• ločeni razpisi za izvedbo gradbenih del od razpisov za izvedbo „tirnih naprav in vozne mreže“  

• Realna ocena vrednosti projekta drugi tir odpira vprašanje o smotrnosti izbrane projektne rešitve (nadgradnja v 

dvotirno varianto).

• Drugi tir naj postane šolski primer, kako se vodijo velike investicije.


