
Projek�rani normalni prečni 
profil predora znaša 10,00 m
vozni pas: 2 x 3,50 m
robni pas: 2 x 0,35 m
vzdrževalni hodnik: 2 x 1,15 m
višina svetlega profila: 4,70 m

KOLIČINA IZKOPANEGA MATERIALA
428.000 m3
KOLIČINA IZKOPANEGA MATERIALA
428.000 m3

južni portal

PREDVIDENE GEOLOŠKE RAZMERE 
V OBMOČJU PREDORSKE CEVI
SLOVENSKA STRAN

državna meja

predorski meter (m)

0 - 287 m 
kvartar
morena - peščen grušč 
z meljem, pobočni 
grušč z bloki apnenca, 
dolomita, breče

287 - 922 m
spodnji trias
plastovit apnenec 
pogosto laporna� z 
lečami sadre in 
anhidrita

povečani dotoki 
podzemne vode, 
nabrekanje hribine

922 - 1.491 m
spodnji, srednji in zgornji perm
svetlosivi in rožna� masivni apnenci, 
trbiška breča (apnena breča z rdečim 
vezivom), kremenov konglomerat, 
breča in peščenjak, rdeč kremenov 
meljevec in glinavec z vmesnimi 
plastmi apnenca in debeloplastnega 
dolomita z vložki sadre in pirita

1.491 - 1.666 m
perm, prehod v 
permokarbon
prehodna cona z rdečimi in 
sivimi brečami, konglomera�, 
peščenjaki in meljevci z 
vključki skrilavih glinavcev, 
peščenjakov

1.666 - 2.610 m
permokarbon
menjavanje črnega meljevca 
in glinavca z vmesnimi plastmi 
sivega kremenovega 
konglomerata in kremenove-
ga peščenjaka ter lečami 
apnenca

2.610 - 3.446 m
spodnji, srednji in  
zgornji trias
srednjeplastnat do ploščast 
apnenec, pogosto lapornat z 
lečami anhidrita in sadre, 
oolitni apnenec, siv dolomit, 
siv apneni konglomerat z 
rdečim vezivom, dolomit z 
roženci, močno razpokan

0 287 922 1.491 1.666 2.610 3.446

občasno močneje tektonsko 
deformirana hribina, možnost 
večjih hribinskih deformacij, 
pojavi nižjih koncentracij metana

večje prelomne cone, pogos� 
močnejši dotoki hribinske vode v 
območju apnencev in dolomitov, 
manjši pojavi metana le na 
prehodu iz permokarbonskih 
plas� v triasne

zmerno do močno tektonsko 
deformirana hribina, možnost 
povečanih hribinskih deformacij, 
pogos� pojavi metana tudi v 
večjih koncentracijah

možne registracije manjših koncentracij 
metana,več prelomov in prelomnih con, 
manjši dotoki vode

V okviru predora bo izvedeno tudi 
novo podzemno zajetje karavanške 
vode ter izvedba dveh odvodnih cevi iz 
vodnega zajetja do vodovodnega jaška 
na južnem portalnem območju.
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V okviru predora bo izvedeno tudi 
novo podzemno zajetje karavanške 
vode ter izvedba dveh odvodnih cevi iz 
vodnega zajetja do vodovodnega jaška 
na južnem portalnem območju.

SKUPNA KOLIČINA 
IZKOPANEGA MATERIALA =

171 OLIMPIJSKIH 
BAZENOV


