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Bralci in dopisniki, ne pozabite!
Prispevke za naslednjo številko Nove proge lahko na naslov 
uredništva pošljete najpozneje do 15. 12. 2018.

Predstavljajte si, da bi lahko potovali po železnici dvignjeni od tal, 
v posebnem transportnem modulu, ki vozi s hitrostjo 500 kilome-
trov na uro. Od Kopra do Hodoša bi tako potovali okrog štirideset 
minut, od Maribora do Hamburga pa dobri dve uri. Verjamem, da 
ste najprej pomislili, da smo zašli globoko v znanstveno fantastiko. 
Vendar pa smo se na letošnjem berlinskem sejmu Innotrans srečali 
s predstavniki podjetja SkyWay Technologies, ki načrtuje in testira 
obliko potovanja, ki zagotavlja ravno to; minimalistično železniško 
infrastrukturo dvignjeno od tal, po kateri vozijo posebna izjemno 
aerodinamična vozila. Letos so se začeli dogovarjati za gradnjo 
testnega odseka proge v Združenih Arabskih Emiratih.  Njihova 
rešitev bi lahko pomenila naslednjo prelomnico v kopenskem tran-
sportu.
Innotrans, največji železniški sejem na svetu, v železniški industriji 
med drugim slovi tudi po futurističnih novostih, in je za vsakogar, 
ki ga zanima železniška tehnologija v tem vse hitreje razvijajočem 
se sektorju, resnična poslastica. Na njem se srečujejo in razstavljajo 
podjetja z vsega sveta. Nekateri celo pravijo, da, če se ne pojaviš na 
Innotransu, ne obstajaš v železniškem sektorju. Podjetje SŽ-VIT je 
na sejmu razstavljalo pred dvema letoma, letos pa sta predsednik 
iniciative SEESARI in direktor Prometnega instituta Ljubljana, dr. 
Peter Verlič, ter izvršni direktor Shift2Rail, Carlo Borghini podpisa-
la pomemben sporazum o sodelovanju. Ob navzočnosti evropske 
komisarke Violete Bulc sta se organizaciji tako zavezali k tesnejšem 
sodelovanju s tem pa ima med drugim SEESARI možnost dejav-
no sodelovati pri prizadevanjih za razvoj železnice v jugovzhodni 
Evropi. 
Virtualna resničnost na vsakem koraku, droni s katerimi pregledu-
jejo proge, avtomatizirano opozarjanje na ovire na progi, laserski 
sistem za prepoznavanje gibanja oseb idr. vse to je železnica v 
prvih desetletjih 21. stoletja. Ko se obiskovalec sprehodi čez števil-
ne hale berlinskega Innotransa ga presune v kako dinamičnem in 
tehnološko naprednem sektorju delamo železničarji. V Berlinu se 
vsaki dve leti prepleta ves železniški  svet, indijska podjetja trgujejo 
s kanadskimi, nemška s kazahstanskimi, letos pa je razstavljalo 
tudi sedem slovenskih podjetij, ki uspešno konkurirajo z največjimi 
na svetovni ravni. Poseben prostor v reviji smo namenili tudi njim. 
V prihodnje bodo transportni sistemi visokih hitrosti pomembno 
vplivali na razvoj mobilnosti in logistike, s tem pa tudi družbo in 
gospodarstvo. Raven mobilnosti in dostopnost do storitev, ki jih 
ponujajo različni prevozniki se bosta še naprej povečevala, širilo se 
bo IKT omrežje in to brez dodatnega obremenjevanja okolja. Če si 
dovolimo pogledati še dlje v prihodnost bi to lahko pomenilo, da 
se bodo ob glavnih transportnih poteh razvile nove oblike mest, 
ki bodo popolnoma drugačna od obstoječih, linearna kot pravijo 
nekateri, čista, varna in prilagojena pešcem. 
Na prireditvah kot je denimo berlinski železniški sejem je razko-
rak med transportom preteklosti in transportom prihodnosti zelo 
očiten. V živo opazovati razvoj sodobnih železnic in njihovo pre-
pletanje z inovativnimi tehnologijami je izjemno pomembno in 
koristno. Dobro je namreč natančno poznati železniški sektor in 
že zdaj razmišljati o njegovem dolgoročnem razvoju, da bi lah-
ko, ko bo pravi čas, prav svetovali tistim, ki o odločajo o njegovi 
prihodnosti.

Želim vam prijetno branje!
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Z vlakom v Trst in Videm, vsak 
dan, dvakrat na dan!

Devetega septembra ob 
5.57 zjutraj so po dobrih sed-
mih letih med Ljubljano, Trstom 
in Vidmom začeli voziti potniški 
vlaki. Vlaki vozijo vsak dan, dva-
krat na dan, in ustavljajo tudi na 
tržaškem letališču. Na vlakih so 
na voljo vtičnice za polnjenje 
mobilnih aparatov, s sabo pa je 
mogoče vzeti tudi kolo. 

Potniški vlaki so med Itali-
jo in Slovenijo vozili neovirano 
več desetletij, do leta 2011, ko 
je zaradi izjemnega povišanja 
stroškov zadnjič peljal medna-
rodni vlak Casanova. Ključna 
težava so bili sprememba pravil 
v Italiji, po katerih bi morali na 
slovenske vlake namestiti dolo-
čene dodatne tehnične elemen-
te, močno povišani stroški upo-
rabnine in druga dovoljenja.

Redna železniška povezava 
Slovenije s Trstom je zelo po-
membna in ima velik turistični 
potencial. Z vlakom sta tako 
povezana ne le Ljubljana in Trst, 
temveč tudi druga mesta na 
zahodu Slovenije. Vlaki namreč 
ustavljajo tudi na postajah Ljub-
ljana Tivoli, Brezovica, Notranje 
Gorice, Preserje, Borovnica, Lo-
gatec, Planina, Rakek, Postojna, 
Prestranek, Pivka, Gornje Leže-
če, Divača, Povir, Sežana in Op-
čine. Od devetega septembra 
do sredine oktobra se je med 

Slovenijo in Italijo prepeljalo več 
kot 6100 potnikov.

Slovesnost ob prihodu 
prvega vlaka na tržaško 
postajo

Na železniški postaji Trst so 
prvi vlak sprejeli številni gostje, 
predstavniki italijanskih medijev 

ter politiki z lokalne in zvezne 
ravni. Slovenske železnice je 
zastopal pomočnik direktorja 

SŽ-Potniškega prometa Miloš 
Rovšnik, ki je med drugim iz-
razil navdušenje nad novo po-
vezavo in poudaril njen velik 
pomen tudi v širšem evropskem 
kontekstu. 

Z vlakom se je na slovesnost 
pripeljala tudi evropska komi-
sarka za promet Violeta Bulc, 
ki je ob tem dejala: » Vesela in 
navdušena sem, saj je to velik 
dan ne le za Slovenijo in Itali-
jo, temveč tudi za vso Evropo. 
V evropski prometni strate-
giji imajo železnice izjemno 
pomembno vlogo. Več kot 
75 odstotkov vseh investicij v 
tem in naslednjem finančnem 
obdobju je namenjenih prav 
posodobitvi železnic, da bi te 
lahko spet pomembno vplivale 
na razvoj družbe in gospodar-
stva.«  

Poleg vlaka lahko za pot do 
Trsta izberete tudi direktni 
avtobus, ki dvakrat na dan 
vozi z ljubljanske železniš-
ke postaje. Večkrat na dan 
pa vozijo tudi vlaki do Op-
čin, od koder pri potovanju 
do središča Trsta prestopi-
te na avtobus.

Z železniške postaje v Trstu 
so dobre povezave z regio-
nalnimi vlaki do tržaškega 
letališča, Vidma (Udine), 
Pordenona, Trevisa in celo 
do Trbiža (Tarvisio) proti 
Beljaku. Poleg tega pa so s 
tržaške postaje dobre po-
vezave s hitrimi vlaki Fre-
cciarossa do večjih italijan-
skih in evropskih mest. 
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SŽ-Tovorni promet prevzel 
stoti Inno vagon

Podjetje SŽ-Tovorni promet je 
14. septembra prevzelo že stoti 
vagon z inovativnim sistemom 
RockTainer. Gre za univerzal-
ne vagone, ki z nadgradnjami 
omogočajo prevoz različnih vrst 
tovora. Novi vagoni, na katerih 
so nameščeni kontejnerji za 
prevoz razsutega tovora, omo-
gočajo višjo kakovost prevozov, 
razkladanje tovora z njih pa je 
bistveno hitrejše kot doslej. 

En vagon Sggrrs z dvema 
kontejnerjema ima večjo no-
silnost kot dva vagona Tadds, 
ki smo jih uporabljali doslej. Z 
novimi vagoni bodo tako lahko 
vozili vlaki z večjo neto težo, za 
prevoz enake količine tovora pa 
bomo potrebovali manj vlakov, 
poleg tega pa bo manjše tudi 

število premikov vagonov v Luki 
Koper ter pri poslovnih partner-

jih. Z novimi vagoni podjetje 
SŽ-Tovorni promet povečuje 
svojo konkurenčnost in postaja 
še bolj prilagodljivo na zahteve 
trga. 

Slovesnost na ljubljanskem 
kontejnerskem terminalu 

Navzoče na slovesnosti so na-
govorili svetovalec generalnega 
direktorja Slovenskih železnic, 
mag. Milan Jelenc, direktorica 
SŽ-Tovornega prometa, mag. 
Melita Rozman Dacar, ter 
direktor podjetja Innofreight, 
Peter Wanek-Pusset. Med dru-
gim so govorili o skupnih načr-
tih ter poudarili pomen dobrega 
sodelovanja med Slovenskimi 
železnicami in Innofreightom. 

Akrobacije na vagonih Sggrss

Na prireditvi so nastopili 
tudi Dunking Devils in z akro-
bacijami poskrbeli za praktič-
ni prikaz vrednot, ki jih gojita 
podjetji SŽ-Tovorni promet in 
Innofreight, to so učinkovitost, 
varnost in zanesljivost. S svojim 
nastopom so, kot lahko od njih 
pričakujemo, nadvse navdušili 
navzoče.
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Svetovni varnostni kongres Mednarodne 
železniške zveze – UIC na Bledu

Mednarodna železniška zve-
za – UIC in Slovenske železnice 
so med 16. in 18. oktobrom 
na Bledu gostili strokovnjake s 
področja varnosti na železnici. 
Na svetovnih varnostnih kon-
gresih UIC se enkrat na leto 
srečajo zaposleni v železniških 
podjetjih, varnostni strokov-
njaki, akademiki in drugi, ki 
so dejavni na področju tran-
sportne varnosti. Glavne teme 
tokratnega, 14. kongresa, ki je 
bil prvič v Sloveniji, so bile a) 
krizno upravljanje in vodenje 
ob naravnih nesrečah, b) učin-
kovito ravnanje upravljavcev in 
železniških prevoznikov ob  ve-

čjih prekinitvah prometa ter c) 
varnost  v predorih in reševanje 
iz njih.

Strokovni posveti varnostnih 
strokovnjakov iz 23 držav

Kongresa se je udeležilo 
več kot sto strokovnjakov iz 
23 držav. Poleg predstavnikov 
železniških podjetij in Medna-
rodne železniške zveze, UIC, 
so sodelovali tudi predstavniki 
Ministrstva za infrastrukturo, 
Ministrstva za obrambo, Polici-
je in drugi, povezani z zaščito 
in reševanjem v Sloveniji. Pred 
uradnim odprtjem so se sestale 
delovne skupine UIC, speciali-
zirane za varnost in reševanje 
v predorih. Izmenjali so si iz-
kušnje in rešitve pri reševanju 
in preventivi. Med drugim so 
predstavljali koncepte drugih 
železniških podjetij za zagota-
vljanje varnosti v predorih ter 
opremo, ki jo za to uporabljajo. 

Zbrani visoki gostje z državne 
ravni, SŽ ter UIC

Kongres sta uradno odprla 
Jean Pierre Loubinoux, di-
rektor UIC-ja, ter Marc Beau-
lieu, direktor varnostne plat-
forme UIC-ja. Posebno zahvalo 
sta namenila SŽ za organizacijo 
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in podporo pri njegovi pripra-
vi. Ob odprtju sta spregovorila 
tudi direktor SŽ-Infrastrukture 
Matjaž Kranjc in generalna 
direktorica direktorata za ko-
penski promet pri Ministrstvu 
za infrastrukturo mag. Darja 
Kocjan. Direktor SŽ-Infrastruk-
ture je pojasnil razmere na slo-
venski železniški infrastrukturi 
in načrte za njen razvoj. Pouda-
ril je pomembnost geostrateške 
lege Slovenije ter veliko vlogo 
železnice pri oskrbi gospodar-
stva. Mag. Darja Kocjan pa je 
zbranim razložila strateški vidik 
in izzive, s katerimi se je država 
srečala leta 2014, ko je prome-
tno, električno in komunikacij-
sko infrastrukturo ohromil žled.

Podrobno o odzivu Slovenije 
na ledeno katastrofo 
februarja 2014

Predstavitve in pogovori 
drugega dneva kongresa so bili 
osredotočeni krizno upravljanje 
ter na razmere, s katerimi so se 
Slovenija in Slovenske železnice 
srečale pred štirimi leti. Februar-
ja 2014 je namreč žled za več 
dni popolnoma ustavil želez-
niški promet, prekinil električne 
povezave, posledice pa smo z 
velikim naporom odpravljali več 
mesecev. Odzive na naravne 
nesreče ter koncepte, po kate-
rih delujejo sistemi za zaščito in 
reševanje ter krizno upravljanje, 
so predstavljali tudi strokovnja-
ki Ruskih železnic, prevoznika 
RSSB iz Velike Britanije in VIA 
Rail iz Kanade ter drugi.

Izkušnje evropskih železnic iz 
kriznega upravljanja

Tretji dan kongresa je bil na-
menjen predavanjem o kriznem 
upravljanju in analizi izkušenj 
evropskih železniških podjetij 
z omenjenega področja. Slo-
venske izkušnje ter sodelovanje 
pri usposabljanju prvih posre-
dovalcev na hibridne grožnje 
in terorizem je zbranim pred-
stavil Srečko Zajc z Ministr-
stva za obrambo. Predstavnici 
Nemških in Francoskih železnic, 
Marita Annegret Grosser in 
Delphine Beatse, sta podrob-
no predstavili tudi izkušnje pri 
organizaciji urjenj varnostnih 
formacij in prvih posredoval-
cev pri varnostnih incidentih na 
železnici ter krizno upravljanje v 
podjetjih.

V sklepnem delu kongresa so 
predstavniki UIC predstavili na-
črte in projekte, ki jih udejanjajo 
na varnostnem področju, med 
njimi Securtiy Hub, platformo 

za interdisciplinarno izmenjavo 
strokovne vsebine o varnosti, 
smernice za krizno upravljanje 
ter evropska projekta CYRAIL & 
Sherpa.
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Med Celjem in Laškim  
nameščeni novi tiri

Med Rimskimi Toplicami in Celjem so se julija 
začela obsežna gradbena dela pri prenovi proge, 
zaradi katerih je med drugim spremenjen vozni red 
vlakov. Na odseku Rimske Toplice-Laško bo preno-
vljenih deset kilometrov proge in voznega omrežja, 
ukinjeni trije nivojski prehodi ter zgrajena nov most 
in nov zunajnivojski prehod. Med Laškim in Celjem 
bodo nameščeni novi tiri in do konca leta priprav-
ljen teren za začetek del na drugem tiru. Sanirani 
bodo obstoječi objekti na progi, mostovi, nadvozi, 
podvozi, oporni zidovi, prepusti in zgrajeni novi. 
Zgrajena bo protihrupna zaščita ter prenovljene 
signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave.
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Med Rimskimi Toplicami in Laškim

Septembra in oktobra so se dela nadaljevala sočasno na več od-
sekih proge, in sicer so med Rimskimi Toplicami in Laškim sanirali 
prepuste, podvoze in druge objekte ob progi. Odstranjen je bil levi 
tir. Nadaljevala se je tudi gradnja podvoza v Marija Gradcu.

Med Laškim in Celjem

Med Laškim in Celjem prav tako saniramo objekte na progi ter 
montiramo tire. Predvideni konec del na levem tiru tega odse-

ka proge je začetek decembra. Dela na desnem tiru se začnejo 
februarja 2019.

V konzorciju izvajalcev tudi SŽ-ŽGP

Dela opravlja konzorcij podjetij Kolektor Koling, SŽ-ŽGP in CGP. 
Projekt v vrednosti okrog 47 milijonov evrov bo predvidoma kon-
čan čez dve leti. SŽ-Infrastruktura, kot upravljavec javne železniške 
infrastrukture, dela nadzira, vodi promet mimo delovišč in skrbi za 
varnost udeležencev v prometu ter zaposlenih na terenu.
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Teden mobilnosti 2018 
Med evropskim tednom 

mobilnosti vsako leto države, 
mesta ter različna združenja in 
organizacije predstavijo svoje 
predloge za trajnostno mo-
bilnost ter ozaveščajo javnost 
o okolju prijazni rabi javnega 
prometa. Letošnji teden mobil-
nosti se je začel 22. septembra 
z dnevom brez avtomobila. 
Na Slovenskih železnicah smo 
se dejavno vključili v promoci-
jo rdeče niti letošnjega tedna 
mobilnosti in tako spodbujali 
prepletanje in dopolnjevanje 
različnih oblik prevoza. Z ob-
činami in drugimi organizaci-
jami smo promovirali vožnjo z 
vlakom, okolju najbolj prijazno 
obliko javnega prevoza, hkrati 
pa vse udeležence opozarjali na 
varnost v prometu. 

Teden mobilnosti pa je za 
Slovenske železnice hkrati pri-
ložnost, da se povezujemo s 
skupinami in organizacijami, ki 
so dejavne na področju trajno-
stnega razvoja, ter z njimi obli-
kujemo predloge dolgoročnih 
ukrepov v prometu, ki združu-

jejo temeljne evropske vrednote 
ter ohranjanje okolja. 

S kolesom ob Savi

S štirimi posavskimi obči-
nami, Radeče, Sevnica, Krško 

in Brežice, smo sodelovali pri 
projektu S kolesom ob Savi, 
med katerim smo promovirali 
intermodalnost ter povezovali 
razvijajočo se kolesarsko infra-
strukturo v Posavju s potova-
njem z vlakom. Več kot trideset 

kolesarjev se je odpravilo na sli-
kovito kolesarsko pot po štirih 
posavskih občinah. Na Sloven-
skih železnicah pa smo zanje 
pripravili dovolj prostora na 
vlakih in brezplačne vozovnice. 

Pametno mesto – pametna 
mobilnost 

V Ljubljani smo sodelovali na 
okrogli mizi o upravljanju pro-
metnih tokov ter iskali rešitve, ki 
jih lahko sodobna informacijsko 
komunikacijska tehnologija po-
nuja za izboljševanje kakovosti 
življenja. Predstavniki SŽ so po-
jasnili načrte, s katerimi bomo v 
našem podjetju v prihodnje raz-
širili storitve v potniškem pro-
metu ter predstavili predloge in 
rešitve za ureditev mestnega in 
primestnega prometa.
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Z Dunking Devils proti nepravilnemu 
prečkanju proge

Posebno pozornost smo var-
nemu prečkanju proge name-
nili tudi med letošnjim tednom 
mobilnosti. V sodelovanju s 
svetovno znanimi Dunking De-
vils smo posneli video, s kate-
rim smo poudarili velik pomen 
varnosti v prometu. 

Med tednom mobilnosti še 
bolj pozorni na varnost 

Najprej smo si postavili vpra-
šanje: »Kaj bi storili, če bi nič 
hudega sluteč prečkali tire zu-

naj prehoda in le nekaj metrov 
proč iznenada zaslišali zvok 
opozorilne sirene vlaka?«  

Dunking Devils so večini 
znani po svojih viralnih videih, 
v katerih lahko vidimo dih jema-
joče akrobacije na vlakih. Tokrat 
pa so sapo vzeli nekaterim, ki 
so nevarno prečkali progo, saj 
so jim pripravili posebno pote-
gavščino. Ob železniške tire v 
Ljubljani so postavili ogromen 
zvočnik in tiste, ki so nevarno 
prečkali progo, strašili z glasnim 
zvokom.

»Kazen« za napačno 
prečkanje proge 

Dunking Devils so prijatelje 
povabili na snemanje izmišlje-
nega projekta na lokacijo v bliži-
ni železnice. Povabljeni pa so se 
imeli možnost odločiti, ali bodo 
prečkali progo na urejenem 
prehodu ali pa izbrali nevarno 
možnost in tire prečkali zunaj 
prehoda. Tiste, ki so nevarno 
prečkali progo, so Dunking De-
vils prestrašili z glasnim zvokom 
opozorilne sirene vlaka. Njihove 
reakcije so posneli v zanimivem 
videu. 

Miha Butara, pomočnik ge-
neralnega direktorja Slovenskih 
železnic, je o skupni akciji dejal:

»Varnost v prometu mora 
biti na prvem mestu. Vsako 
prehajanje proge na nezava-
rovanih prehodih je zelo ne-
varno početje, zato tudi med 
letošnjim tednom mobilnosti 
največjo pozornost namenjamo 
ozaveščanju o varnosti. S tem 
projektom nadaljujemo sodelo-
vanje Slovenskih železnic in 
člani akrobatske skupine Dun-

king Devils, ki pri svojih adrena-
linskih in nevarnih akrobacijah 
vedno postavijo varnost na prvo 
mesto. Želim si, da sporočilo te 
akcije doseže čim več ljudi, in 
da se spomnimo, da lahko za 
varnost največ storimo sami z 
upoštevanjem predpisov in po-
zornostjo v prometu. Mogoče 
ni odveč spomniti tiste, ki med 
vožnjo v avtomobilu ali hojo po 
prometnih poteh uporabljajo 
mobilne naprave, da lahko to 
varno počnejo med vožnjo v 
vlaku.«

Vlaka pogosto ne vidimo, 
dokler ni prepozno

Dunking Devils so skupaj s 
Slovenskimi železnicami v naj-
novejši akciji na inovativen na-
čin spodbujali vse udeležence 
v prometu, naj bodo izjemno 
previdni pri prečkanju tirov. 
Še vedno namreč mnogo ljudi 
prečka tire zunaj urejenih pre-
hodov, kar je smrtno nevarno in 
tudi strogo prepovedano. 

Predvsem ko dežuje, sneži ali 
je megla, vlakov ne slišimo in 
vidimo, dokler niso zelo blizu. 
Progo zato vedno prečkajmo 
previdno in na temu namenje-
nih prehodih! Kot je dejal eden 
od »prestrašenih« pri prečkanju 
proge: »Tega ne počnite, pazi-
te nase, vaše življenje je vredno 
več od tistih petih sekund, ki bi 
jih mogoče prihranili.«

Varnost je na Slovenskih želez-
nicah vedno na prvem mestu. 
Tako je bilo tudi med snema-
njem skupnega videa, saj ta-
krat na progi ni bilo prometa, 
vsi sodelujoči pa so bili ustrez-
no strokovno usposobljeni.

Sodelovala je tudi ekipa reše-
valcev Vita Medic, če bi se kdo 
od tistih, ki so progo narobe 
prečkali, morebiti preveč pre-
strašil.

Na Slovenskih železnicah ob začetku šolskega leta poo-
strimo varnostne ukrepe in pripravimo preventivne akcije, s 
katerimi opozarjamo na nevarno prečkanje tirov. S tem po-
skušamo število nesreč, ki se zgodijo zaradi smrtno nevarnega 
in prepovedanega prečkanja proge, kolikor je mogoče zmanj-
šati. Veliko vlogo pri tem pa imata preventiva in ozaveščanje 
javnosti. 
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Skupaj na 51. sejmu MOS v Celju 
Več podjetij iz skupine Slovenske 

železnice je sodelovalo na največjem 
sejmu podjetništva in obrti pri nas. Na 
mednarodnem obrtnem sejmu je letos 
sodelovalo 1478 razstavljavcev iz tride-
setih držav, skupaj pa ga je obiskalo več 
kot 120 tisoč obiskovalcev. 

Svoje storitve in ponudbe so predstav-
ljali Fersped, SŽ-Tovorni promet, SŽ-ŽIP, 
SŽ-VIT in SŽ Potniški promet. Slednji so 
se pri ponudbah za naše potnike tokrat 
osredotočili predvsem na potovanje z 
vlakom v Trst, za kar je bilo med obisko-
valci sejma veliko zanimanja. 

S predstavniki SŽ sta se na razstav-
nem prostoru med drugim srečala tedaj 
še kandidatka za ministrico za infra-
strukturo Alenka Bratušek ter minister 
za razvoj, strateške projekte in kohezijo 
Marko Bandelli.
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Tudi letos na Otroškem bazarju v Ljubljani
Podjetje SŽ-Potniški promet 

je razstavljalo na Otroškem ba-
zarju, prireditvi, ki je tudi letos 
na ljubljansko Gospodarsko 
razstavišče privabila več kot 25 
tisoč obiskovalcev. Od 14. do 
16. septembra je na sejmišču 
vrvelo družin, osnovnošolcev in 
mladih nasploh.  

Železničarji lovci na drugem srečanju
Člani LD Loka pri Zidanem 

Mostu so v začetku oktobra že 
drugo leto zapored pripravili 
skupinski lov in srečanje želez-
ničarjev, ki so tudi lovci. Udele-
žilo se ga je več kot štirideset 
lovcev iz vse Slovenije iz več 
podjetij v skupini SŽ in različnih 
poklicnih profilov. Na nedeljsko 
dopoldne so tokrat lovili na hri-
bovitem območju pod Velikim 
Kozjem, druženje pa nadaljevali 
pri lovskem domu v Loki pri Zi-
danem Mostu. 

Organizatorji so poskrbeli 
za visoko raven varnosti med 
lovom, udeleženci pa z velikim 
spoštovanjem lovske etike potr-
dili, da ima srečanje železničar-
jev, ki jih povezuje lovstvo, velik 
potencial, da postane tradicio-
nalno. Pohvalili so še prizade-
vanja organizatorjev ter potrdili 
svojo navzočnost na prireditvi 
prihodnjo jesen.

Otroški bazar je največja iz-
obraževalna sejemska prireditev 
za družine v Sloveniji, na kateri 
obiskovalci dobijo ogromno iz-
obraževalnega gradiva, infor-
macij o potovanjih, otroci pa 
med igro spoznavajo številne 
dejavnosti, kajakaštvo, pleza-
nje, jezikovne šole ter različne 
poklice. 

Največ potnikov na Sloven-
skih železnicah je prav mladih, 
čedalje več pozornosti pa naše 
podjetje namenja tudi potova-
nju družin. Za starše smo tako 
pripravili veliko promocijskega 
gradiva, posebnih ponudb, za 
otroke pa pobarvanke, igre ter 
velik trampolin, ki je naše naj-
mlajše potnike najbolj navdušil.  
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Godba SŽ navdušila s flashmobom v Piranu
Godbenice in godbeniki 

Godbe Slovenskih železnic so 
sredi septembra na Tartinije-
vem trgu pripravili prav poseb-
no presenečenje. Nekaj pred 
dvanajsto so na skrivaj svoje 
inštrumente postavili ob rob 
Tartinijevega spomenika na 
trgu, se posedli v bližnje loka-
le, skrili klaviature pri stojnicah, 
na katerih prodajajo ribe, ter se 
zlili z okolico in čakali na znak. 
Skupaj z godalnim orkestrom 
Strunikat in pevskim zborom so 
namreč načrtovali flashmob. 

Ko je ura odbila dvanajst, so 
se ob spomenik postavili go-
dalci in začeli igrati, pridružili 
so se jim tolkalci, ki so se na-
videzno popolnoma naključno 
pojavili tam, po nekaj taktih se 
je iz skritih zvočnikov zaslišalo 
petje »Oh happy day, oh happy 

day …«. Iz množice gledalcev, 
ki so se začeli zbirati na trgu, so 
se postopoma oglašali inštru-
menti. Z vseh strani glavnega 
piranskega trga so k spomeniku 
prihajali glasbeniki in pevci. Po 
prvih taktih pesmi so s poseb-
nim avtom pripeljali še solistko 
in pesem se je razvila v dobro 
znano, energično gospel verzijo 
Oh Happy Day. Da je v navide-
zni zmešnjavi vse teklo tako kot 
mora, pa je poskrbel dirigent, ki 
je nazadnje prevzel nadzor nad 
več kot sto glasbeniki. Kakor se 
je začelo, tako se je tudi konča-
lo. Pet minut čez dvanajsto so 
se glasbeniki razšli, kakor da se 
nič ni zgodilo. 

Navdušenje nad vrhunsko 
predstavo je bilo razumljivo 
izjemno veliko. Številni turisti, 
domačini, gostje v lokali so jih 
snemali, slikali in na koncu nav-
dušeno ploskali.  

O srečen dan, železnica je 
prišla v Piran

Flashmob pa je bil hkrati po-
vabilo na večerni koncert z na-
slovom O srečen dan, železnica 
je prišla v Piran, ki so ga odigrali 
zvečer. Ob 18.00 je začel igrati 
godalni orkester Strunikat, pod 
vodstvom Maje Glavač, nato 
pa Godba Slovenskih železnic, 
pod vodstvo Francija Lipov-
ška. Najprej so se predstavili 

skupaj z Mažoretami Radeče v 
figurativnem nastopu, nato pa 
v koncertnem delu navdušili z 
izborom klasičnih in zabavnih 
skladb. Med drugim je s čudo-
vito interpretacijo pesmi I Will 
Always Love You, znamenite 
Whitney Houston, blestela so-
listka, tudi članica Godbe, Ema 
Petavar. Glavni organizator 
in hkrati tisti, ki si je prireditev 
zamislil, Bojan Sumrak, pa je 
raznolik program skrbno načr-
toval tako, da so igrali prav do 
večernega mraka in se tako z 
glasbo poslovili od krasne poz-
no poletne nedelje.
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Srečanje nekdanjih članov in predstavitev zbornika 
košarkarskega kluba Železničar

Konec septembra so se v 
Stekleni dvorani upravne stav-
be Slovenskih železnic na pred-
stavitvi zbornika zbrali nekdanji 
člani Železničarskega košarkar-
skega kluba Ljubljana, pred-
stavniki Slovenskih železnic, 
Železniškega športnega kluba 
in drugi gostje s športnega 
področja. 

Slovenske železnice so po-
magale pri nastajanju, tisku 
in izdaji zbornika z naslovom 
Železničar Ljubljana, Od košar-

karskega kluba Železničar do 
železničarskega košarkarskega 
kluba Ljubljana. V njem je so 
zbrani zgodovinski dokumenti, 
fotografije in pričevanja članov 
kluba, ki so v Ljubljani tri dese-
tletja razvijali košarko. Košar-
karski klub Železničar in njegovi 
člani, ki so bili tedaj dejavni v 
različnih športnih društvih, so 
veliko pripomogli k razvoju tega 
športa pri nas. Na predstavitvi zbornika, 

ki jo je vodil velik poznavalec 
košarke ter športa nasploh To-
maž Lajevec, se je zbralo več 
kot 30 nekdanjih igralcev. Ne-
kateri od njih se niso videli že 
več let, celo desetletij. Pred-
stavitev, ki je potekala v spro-
ščenem prijateljskem vzdušju, 
je začel Bogo Kočar, ki je bil 
hkrati tudi eden od pobu-
dnikov predstavitve. Dve uri 
druženja v Stekleni dvorani 
SŽ sta minili v prijetnem duhu 

ob številnih zgodbah in spo-
minih, ki so jih delili nekdanji 
igralci. Med drugim so pripo-
vedovali o prigodah na član-
skih treningih, o derbiju med 
ŽKK Ljubljana in Olimpijo, o 
dogajanju po tekmi v Splitu v 
60. letih idr. Popoldne je mi-
nilo ob obujanju spominov in 
analizi vpliva njihovega teda-
njega dela na razvoj košarke 
pri nas.

Prenovljena spominska soba na postaji Bled Jezero
Letos smo prenovili muzej-

sko razstavo v spominski sobi 
postaje Bled Jezero. Prenova je 
bila nujna zaradi zastarele mu-
zejske postavitve ter poškodb 
v prostoru. Dodatni razlog za 
prenovo pa je bila prireditev 
Dnevi evropske kulturne dediš-
čine 2018 (DEKD 2018), katere 
odprtje je bilo letos na Bledu. 

Prenovljena spominska soba 
je bila vključena v njihov redni 
program.

Pri prenovi smo izpraznili 
prostor, da so lahko zaposleni 
SŽ-Infrastrukture sanirali in pre-
pleskali stene. Nato smo očistili 
predmete, pohištvo premazali 
z voskom, ter na novo postavili 
razstavo. Ta stoji v nekdanji ča-
kalnici 1. razreda. 

Muzejsko gradivo je razde-
ljeno v dva sklopa, oprema ča-
kalnic in drugo gradivo. Odločili 
smo se, da čakalniško opremo 
1. in 2. razreda predstavimo 
na desni strani prostora, drugo 
gradivo pa na levi. Poleg čakal-
niške opreme si lahko obisko-
valci ogledajo še stensko uro 
na nihalo, uniformo, zemljevid, 
omaro za hrambo kartonk - vo-
zovnic Edmondson in še več 
drugih, z železnico povezanih 
predmetov. Konec septembra in 

začetek oktobra je prenovljeno 
spominsko sobo obiskalo že več 
kot 400 obiskovalcev.  

Prenovo spominske sobe 
smo na pobudo Zavoda za 
turizem Bled organizirali v 
Železniškem muzeju. Posebej 
se zahvaljujemo zaposlenim 
SŽ-Infrastruktura, ki so poskr-
beli za beljenje sten in pleskanje 

lesenega opaža, ter zaposlenim 
SŽ-VIT, proizvodnji Ptuj, za izde-
lavo nalepk.

Spominska soba je odprta 
od ponedeljka do petka, od 7. 
do 13. ure. Ključ pa je mogo-
če dobiti v prometnem uradu 
železniške postaje Bled Jezero.

Mitja Vaupotič
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Reševalna vaja 
Železniška nesreča 
Verd 2018

Na Verdu so 14. oktobra svojo uspo-
sobljenost za reševanje pri množični 
železniški nesreči preverjali poklicni 
in prostovoljni gasilci, Policija, enote 
nujne medicinske pomoči, pripadniki 
Civilne zaščite, Rdečega križa, skavti, 
planinci ter zaposleni na Slovenskih 
železnicah. 

Skupaj več kot 350 oseb iz različnih 
organizacij je med vajo preverjalo 
svoje znanje ter usklajenost pri 
odpravljanju posledic nesreče na 
železnici. 

Po scenariju reševalne vaje sta v 
soboto ob 12.22 na železniški postaji 
Verd trčila tovorni in potniški vlak. 

Poškodovanih je bilo več oseb. K 
temu, da je bila vaja videti karseda 
resnična, so pripomogli prostovoljci, 
ki so odigrali poškodovance. Reše-
valne ekipe so jih morale hitro in 
varno oskrbeti, rešiti s kraja nesreče 
ter zavarovati železniško postajo. 

Na Slovenskih železnicah smo za vajo 
zagotovili dizelsko potniško garnituro 
ter tovorni vlak s cisterno in dvema 
vagonoma. Ključno vlogo pri tehnični 
podpori reševanju je odigrala 
intervencijska skupina Slovenskih 
železnic. Na vaji so s SŽ sodelovali 
tudi člani skupine za zagotavljanje 
prve psihosocialne pomoči. 

14
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50 let Prometnega instituta Ljubljana

Podjetje Prometni insti-
tut Ljubljana, ki je kot del 
Skupine SŽ prvenstveno 
pristojno za razvoj in razi-
skave na širokem področju 
prometa, mobilnosti in lo-
gistike, letos praznuje pet-
desetletnico.

Podjetje je bilo ustanovljeno 
leta 1968 in je bilo ves čas po-
memben sestavni del sistema 
Slovenskih železnic. V petih 
desetletjih dela so se uveljavili 
tudi na mednarodnem področ-
ju ter pomembno oblikovali in 
soustvarjali razvojnoraziskoval-

no dejavnost na prometnem in 
infrastrukturnem področju. 

Praznovanje med parnimi 
lokomotivami

Praznovanje visokega jubi-
leja so pripravili v Železniškem 

muzeju SŽ v Ljubljani in tam 
zbrali nekdanje sodelavce, po-
slovne partnerje ter vodilne z 
drugih podjetij v Skupini SŽ. 
Vsem zbranim so se večkrat za-
hvalili in poudarjali, da jim brez 
njihove pomoči številnih uspe-
hov, ki jih je Institut nanizal v 
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petih desetletjih, ne bi uspelo 
doseči. 

Direktor Prometnega insti-
tuta, dr. Peter Verlič, je vseh 22 
zaposlenih v podjetju povabil 
na oder, se jim iskreno zahva-
lil za odlično delo ter pouda-
ril, da je za uspešno delovanje 
instituta izjemno pomembno 
dolgoletno dobro sodelovanje 
z drugimi podjetji v Skupini 
SŽ. Zbranim je pojasnil vlogo, 
ki jo ima podjetje v mednaro-
dnih raziskovalnih projektih ter 
poudaril, da je medorganizacij-
sko povezovanje ter ustvarjanje 
strokovne podlage nadvse po-
membno za prihodnost želez-
nic v jugovzhodni Evropi. 

K besedi je povabil tudi ge-
neralnega direktorja Dušana 
Mesa ter predsednika nadzor-

nega sveta SŽ Bojana Branka, ki 
sta oba izrekla pohvalo ter za-
poslenim zaželela veliko ustvar-
jalne energije tudi v prihodnje. 

V nevsakdanjem ambien-
tu železniškega muzeja, ki so 
ga za to priložnost še pose-
bej lepo okrasili in izpostavili 
izjemne detajle starodobnih 
železniških vozil, se je zbralo 
okrog sto gostov. Zabavali so 
jih energični Proper Band, ki 
so z izborom sodobne glasbe 
skrbeli za prijetno vzdušje. Go-
stje so nazdravili uspehom ter 
se ob prijetnem klepetu, dobri 
hrani, ter glasbenih užitkih ve-
selili novih načrtov, ki jih snuje 
podjetje. 

Foto: Marko Zakrajšek 
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InnoTrans – Največji in najuspešnejši doslej
Največji železniški sejem na svetu, Innotrans, ki ga vsaki dve 

leti pripravljajo v Berlinu, je tudi letos presegel rekorde. Letos 
se je na sejmu predstavljalo 3062 podjetij z vsega sveta, med 
drugim je bilo mogoče prvič videti več kot 400 inovacij, 155 
izdelkov in storitev, ki so bile svetovna premiera, ter na ogro-
mnem zunanjem razstavnem prostoru tudi 155 železniških 
vozil. Sejma, na katerem se srečajo podjetja z vsega sveta, ki 
poslujejo v železniškem sektorju, se je v štirih dneh udeležilo 
več kot 150 tisoč obiskovalcev. Berlinski Innotrans je v velikem 
slogu potrdil večletni trend, da se globalni železniški trg po-
večuje.

Stičišče mednarodnih trgov

Sejem povezuje profesio-
nalce iz železniškega sektorja, 
gospodarstvenike, politike, aka-
demike, podjetnike in ima ogro-
mno spremljevalnih prireditev. 
Na njem je mogoče spoznavati 
načrte svetovnih gospodarskih 
velesil, ter splesti nove poslov-
ne vezi in utrditi obstoječe. Sle-
dnjemu je sejem tudi primarno 
namenjen. Letos je Berlin sejem 
gostil že dvanajstič, in sicer med 
18. in 21. septembrom. 

Kot največja mednarodna 
predstavitev železniške tran-
sportne tehnologije je Inno-
trans tudi platforma za pogo-
vore odločevalcev na najvišji 
ravni. V štirih dneh so podjetja 
sklenila veliko novih pogodb na 
najvišji ravni. Med drugim so 
tako ameriški GE Transportati-
on s kazahstanskim podjetjem 
KTZ podpisali pogodbo za 300 
premikalnih lokomotiv, Siemens 
in Nemške železnice dogovor 
o nadaljevanju sodelovanja, 
najvišji predstavniki nemške 
in kitajske železniške industri-
je memorandum o tesnejšem 
sodelovanju pri skupni koor-
dinaciji, gradnji in standardi-
zaciji železniških transportnih 
sistemov.

Katalizator posla in inovacij v 
železniškem sektorju

Sejem Innotrans je že več 
kot dve desetletji največji sejem 
železniške tehnologije na svetu. 
Od leta 1996, ko ga je začel 
gostiti Berlin, se je vsako leto 
povečalo število razstavljavcev 

in obiskovalcev. Poleg tega, da 
na sejmu železniška podjetja 
predstavljajo svojo obstoječo 
ponudbo, pa veliko pozornosti 
namenjajo novostim, razvoju in 
inovacijam. O nekaterih najbolj 
odmevnih z omenjenih podro-
čij si lahko preberete v nadalje-
vanju. 

Stadler razvija novi poslovni 
segment

Švicarsko podjetje Stadler se 
je doslej osredotočalo na izde-
lavo železniških vozil, zdaj pa so 
začeli razvijati tudi svoj poslovni 
segment za signalizacijo in av-
tomatizacijo transportnih sis-
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temov. Stadlerjeva neposredna 
konkurenta pri izdelavi vozil sta 
Alstom in Siemens, ki imata v 
določenih segmentih - kot so 

denimo naprave na vozilih za 
sistem ETCS - skoraj 90-odstotni 
tržni delež. Da signalizacijskih 
naprav in njihovih komponent 

ne bi kupovali pri neposrednih 
tekmecih, so razširili obseg sto-
ritev, ki jih ponujajo. Podjetje 
se po novem osredotoča tudi 
na 1) ETCS sisteme na glavnih 
železniških progah, 2) CBTC za 
metroje ter 3) ATO – avtoma-
tizirane sisteme na vozilih na 
glavnih in regionalnih progah.

Manj hrupa med gradbenimi 
deli na progi

Med gradbenimi deli na pro-
gah so najbližji stanovalci lahko 
izpostavljeni višjim ravnem hru-
pa. Sistemi ATWS (Automatic 
Train Warning Systems), s kate-
rimi so zavarovana delovišča na 
progah in zaposleni, oddajajo 
izjemno glasne opozorilne zna-
ke, kar moti bližnje stanovalce. 
Podjetje WSO je zato razvilo 
sistem, ki zagotavlja enako ra-
ven varnosti, vendar za skoraj 
91 odstotkov zmanjša hrup si-
gnalnih znakov. Sistem FATWS 
to omogoča zaradi posebnih 
senzorjev, ki nenehno merijo 
raven hrupa v okolju in upoš-
tevajoč to ustrezno omejujejo 
glasnost signalnih znakov. Če 
torej na delovišču ni hrupa, 
je signalni znak občutno tišji, 
kot če se splošna raven hrupa 
tam poveča. S tem je zagoto-

vljeno ustrezno razmerje med 
varnostjo in upoštevanjem vo-
lje bližnjih prebivalcev. Sistem 
za zdaj na nemških železnicah 
uporabljajo med gradbenimi 
deli na progi med krajema Bad 
Schandau in Pirna.

Železniški trg bo še naprej 
rastel  

Študija World Rail Market 
Study o razvoju železniškega 
trga med letoma 2018 in 2023, 
ki so jo opravili raziskovalci or-
ganizacije UNIFE, napoveduje 
rast železniškega trga v vseh 
segmentih. Trg naj bi na leto 
zrasel povprečno za 2,7 odstot-
ka. Raziskovalci so v študiji med 
drugim ugotovili, da se bosta v 
naslednjih šestih letih nadalje-
vala rast in povpraševanje po 
storitvah in izdelkih na želez-
niškem trgu, obseg trga, torej 
skupna vrednost vseh transakcij 
na trgu, pa bo leta 2023 več kot 
192 milijard evrov.  Za primer-
javo, letos je bila 163 milijard 
evrov. V svetovnem merilu naj 
bi železniški trg v Latinski Ame-
riki zrasel za 4,7 odstotka, v 
Afriki in na Bližnjem vzhodu za 
5,2 odstotka, v azijsko-pacifiški 
regiji za 2,5 odstotka, ter v Za-
hodni Evropi za 2,2 odstotka. 
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Dekarbonizacija, digitalizacija 
in hackerji

Evropska komisarka Violeta 
Bulc je na slovesnem odprtju 
največjega sejma transportne 
tehnologije, Innotrans, v Berli-
nu opisala prihodnost mobilno-
sti kot čisto, tiho in takšno, ki 
združuje. Evropska unija je pri-
pravljena več investirati v želez-
nice, je še povedala in razkrila, 
da se po investicijskem načrtu v 
evropske železnice od 2021 do 
2027 načrtuje vložiti 30,6 mili-
jarde evrov To je  skoraj 6 mili-
jard več kot v prejšnjem načrtu. 
Šestdeset odstotkov omenjenih 
sredstev bo namenjenih ukre-
pom za zmanjšanje izpustov 
ogljikovega dioksida - dekar-
bonizaciji, štirideset odstotkov 
pa digitalizaciji in čezmejnemu 
povezovanju. Da bi v prihodnje 
lahko izboljšali priljubljenost 
železniškega prometa, je treba 
povečati multimodalnost, po-
vezovanje več oblik transporta 
med seboj. Pri tem je komisarka 
izrazila željo po večjem sodelo-
vanju med različnimi oblikami 
prevoza. Poudarila je še uspe-
šnost sistema in projekta ERM-
TS, ter dodala, da bo do 2024 

v vsej Evropi operativen sistem 
ETCS.

Z železnico se je spopadlo 
80 hekerjev

Inovatorji, IT strokovnjaki, 
raziskovalci, podjetniki in drugi 
z vsega sveta so se zbrali na šti-
ridnevnem hackatonu, imeno-
vanem HackTrain. Njihova nalo-
ga je bila rešiti nekatere izzive 
železniške industrije z uporabo 
novih tehnologij ter odprtokod-
nih platformah. Hakckatoni so 
tekmovanja, na katerem ude-
leženci v več skupinah progra-
mirajo in rešujejo zastavljene 
izzive, gradijo prototipe … Vse 
sodelujoče sicer imenujejo he-
kerji, vendar je v nasprotju s ne-
etičnimi hekerji njihov primarni 
namen rešiti zapletene težave v 
določenem sektorju.  

Organizatorji Innotransove-
ga HackTraina so udeležencem 
predstavili nekatere izzive v že-
lezniškem sektorju, ki so jih že-
lezniška podjetja že poskušala 
rešiti, pa z rešitvami niso najbolj 
zadovoljna. To nalogo so zato 

dobili hekerji.  Nekateri od izzi-
vov so bili, uporabiti podatke, ki 
jih zbirajo železniški prevozniki, 
in z njihovo pomočjo izboljšati 
zadovoljstvo potnikov na vla-
kih, rešiti težave z rastjem ob 
progah, povečati dostopnost 
železniškega prevoza, učinkovi-
teje šteti potnike idr.  

Zmagali so Veggie on Rails, 
ki so reševali težavo britanskega 
podjetja Network Rail, ki ogro-
mno časa porabi za fizične pre-

glede prog zaradi rastja ob njih. 
Analizirali so podatke in v dveh 
dneh razvili rešitev v 3D mode-
lu, s katerim računalniški sistem 
samodejno zaznava previsoko 
rastlinje in na to opozori upo-
rabnike. Mogoče ga je razviti 
tudi tako, da prepoznava točno 
določene rastline. Kreativnost, 
vztrajnost in veliko znanje t. 
i. white hat hekerjev so lahko 
očitno nadvse uporabni tudi v 
železniškem sektorju.
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Predsednik iniciative SEESARI in direktor Promet-
nega instituta, dr. Peter Verlič, ter izvršni direktor 
Shift2Rail, Carlo Borghini, sta na prvi dan mednarod-
nega železniškega sejma Innotrans v Berlinu, ob nav-
zočnosti evropske komisarke Violete Bulc, podpisala 
sporazum o sodelovanju.

Sporazum določa izmenjavo informacij o trenutnih 
in načrtovanih dejavnostih ter programih raziskav in 
inovacij obeh organizacij. Poleg tega je vsebina spo-
razuma osredotočena na izmenjavo izkušenj in do-
brih praks pri preoblikovanju železniškega sistema ter 
na digitalizacijo in interoperabilnost. S tem dogovo-
rom se iniciativa SEESARI vključuje v delovne skupine 
SHIFT2RAIL JU in ima možnost sodelovati pri pripravi 
načrtov za krepitev razvoja železnic na področju Ju-
govzhodne Evrope. 

SEESARI in Shift2Rail podpisala sporazum 
o sodelovanju
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Železniški tiri, ki so dvignjeni 
od tal, njihova zgraditev pa sta-
ne dva do trikrat manj od kon-
vencionalne proge? Nekateri 
strokovnjaki pravijo, da bi bila 
lahko to naslednja prelomnica 
v kopenskem transportu, ki jo – 
čeprav za zdaj še sega v polje 
futurizma – razvijajo številna 
podjetja.     

Sejem Innotrans med dru-
gim slovi po tem, da na njem 
podjetja predstavljajo futuristič-
ne dizajne in nove prototipne 
oblike vozil. Eno od podjetij s 
fantastičnimi futurističnimi za-

mislimi, ki smo jih obiskali, je 
belorusko podjetje SkyWay Te-
chnologies. Na sejmu so javno-
sti prvič predstavili vozilo Uni-
bus za visoke hitrosti, ki lahko 
pospeši do 500 kilometrov na 
uro. Podjetje v železniškem sek-
torju ponuja ultra lahka vozila 
posebnih oblik za vožnjo po 
posebnih dvignjenih tirih. Prvič 
so se predstavili pred dvema le-
toma z vozili Unibike in Unicar. 

Njihova novost je šestsede-
žni transportni modul s skoraj 
idealnimi aerodinamičnimi spe-
cifikacijami. Vozilo naj bi dose-
glo 500 kilometrov na uro in 
pri tem, v primerjavi z drugimi 
primerljivimi vozili, porabilo iz-
jemno malo energije. 

Poleg Unibusa so predstav-
ljali tudi osemnajstsedežni 
Unicar, ki je opravil vse teste in 

certifikacije za mestni potniški 
promet, in lahko doseže 150 
kilometrov na uro. Tudi to vozi-
lo je rekorder pri učinkovitosti v 
svojem razredu. 

Tehnologija, ki jo razvija 
SkyWay pri potovanju z viso-
kimi hitrostmi, je eden najbolj 
zanimivih trendov v razvoju 
transportne tehnologije. Nji-
hova vizija je udobno in varno 
potovanje z do 500 kilometri 
na uro na višini nekaj metrov. 
Podjetje je vozila razvilo za 
potovanje na treh različnih 
oblikah infrastrukture, ki je pri-
lagojena potrebam kupcev in 
geografskim značilnostim. Sky-
Way se je letos začelo dogovar-
jati za postavitev infrastrukture 
v Združenih arabskih emiratih, 
kjer je že načrtovana gradnja 
25-kilometrskega odseka pro-
ge za testiranje hitrosti njihovih 
vozil. 

Futurizem

SkyWay 
Technologies
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Podjetje Siemens je na predstav-
ljajo nov koncept vlakov za visoke 
hitrosti. Vlaki Velaro Novo posta-
vljajo nove standarde učinkovitosti 
in vzdržljivosti, hkrati pa potnikom 
omogočajo najvišjo raven udobja. 
Z njimi bo mogoče potovati s hi-
trostjo od 250 do 360 kilometrov 
na uro. Sabrina Soussan, direktori-
ca Mobility Divisioin pri Siemensu, 
je o vlaku med drugim povedala, 
da so ga v podjetju skonstruirali 
kot odgovor na izjemno globalno 
povpraševanje po prevozih visokih 
hitrosti. Velaro Novo pri 300 ki-
lometrih na uro porabi okrog 30 
odstotkov manj energije kot prej-
šnji modeli vlaka, zaradi česar je na 
leto v zraku 1375 ton manj oglji-
kovega dioksida. Pri novem Vela-
ru so za 15 odstotkov zmanjšali 
težo in za 10 odstotkov povečali 
prostor za potnike. Dele in glavne 
komponenete Siemens testira že 
od letošnjega aprila. Vlak so začeli 
razvijati leta 2013, načrtujejo pa, 
da bodo prvi vozili leta 2023.

Velaro Novo 
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Kovis, d. o. o.

Skupina Kovis je mednaro-
dno podjetje s štiridesetletno 
zgodovino, ki svoje storitve 
ponuja v več gospodarskih sek-
torjih. Na sejmu Innotrans so 
predstavljali svojo ponudbo v 
železniškem sektorju v katerem 
je podjetje specializirano za 
izdelavo zavornih diskov, dru-
gih rezervnih delov za zavorne 
sisteme lokomotiv, tramvajev, 
metrojev ter ležajna ohišja to-
vornih vagonov. 

V Skupini SŽ sodeluje največ 
s podjetjem SŽ-VIT, ki je med 
drugim tudi Kovisov največji 
slovenski poslovni partner. Sku-
pino Kovis, ki ima svoj sedež v 
Brežicah, sestavljajo štiri podjet-
ja, Kovis, Kovis Transport, Kovis 
Livarna in Kovis BP, in ima 450 
zaposlenih. 

Na leto v svojih obrati izde-
lajo več kot 13 tisoč ton ulitkov. 
Podjetje je izrazito usmerjeno v 
tujino, kamor izvozi 96 odstot-
kov vseh izdelkov, naročila pa 
prejemajo z vsega sveta. Poleg 
Evrope, v kateri so s svojimi 
izdelki navzoči v 28 državah, 
poslovno sodelujejo še s trinaj-
stimi državami z vsega sveta. 

Na sejmu Innotrans je bil njihov 
glavni cilj utrditi dobre poslovne 
povezave, se srečati s partnerji 
in pridobiti nove posle. 

Helios TBLUS d.o.o.

Domžalsko podjetje proi-
zvaja premaze za kovine, ki jih 
ponujajo v različnih industrij-
skih sektorjih in tržnih nišah. 
Za železniško industrijo so na 
sejmu predstavljali najnovejše 
trende in razvoj premazov, ki 
jih ponujajo. Skupina Helios s 

14 proizvodnimi obrati po vsej 
Evropi v železniškem sektorju 
zagotavlja storitve pod znamko 
RAILTEC. 

V skupini SŽ sodelujejo s 
podjetjem SŽ-VIT. Visoko kako-
vostne premaze, ki jih podjetje 
izdeluje za železniška vozila 
uporabljajo v več kot 40 drža-
vah po vsem svetu. 

V podjetju so med drugim 
povedali: »Vsi naši proizvodi 
zagotavljajo izjemno enostav-
no obdelavo. So okolju prijazni, 
skladni z zahtevami glede hla-
pnih organskih snovi ter omo-
gočajo enostavno obnovo in 
hitro sušenje. Medtem ko ohra-
njamo ekonomsko učinkovitost, 

ne sklepamo kompromisov pri 
trajni in kakovostni zaščiti vla-
kov proti koroziji, spremembam 
barvnega odtenka, grafitom in 
drugim vrstam škode.«

Boxmark Leather, d.o.o.

Podjetje Boxmark s sedežem 
v Kidričevem je eden vodilnih 
svetovnih proizvajalcev in pre-
delovalcev visokokakovostnega 
oblazinjenega usnja za železni-
ško, avtomobilsko, ladijsko, le-
talsko in pohištveno industrijo.  
Za železniško industrijo so na 
sejmu predstavljali oblazinjene 
sedeže, predvsem prevleke iz 
usnja, prevleke za klasično po-
hištvo, stenske plošče in vgra-
dne dele. 

Osredotočajo se na medna-
rodne trge, saj 99 odstotkov 
svojih proizvodov izvozijo v tu-
jino. Cilj podjetja, ki ima več kot 
tisoč zaposlenih, je postati vo-
dilni proizvajalec v tem proizvo-
dnem segmentu in svoje vre-
dnote razvijati na tem temelju. 

ELPA, d.o.o.

ELPA je velenjsko podjetje 
ustanovljeno leta 1991, ki je 
specializirano za mazalno teh-
niko in tribologijo. Elpa razvija, 
izdeluje, montira, projektira in 
servisira naprave za zmanjševa-
nje hrupa in obrabe materialov 

v železniški industriji. V skupini 
SŽ največ sodelujejo s SŽ-Infra-
struktura.

S tehnologijo WONROS po-
stavljajo visoke standarde na 
področju zmanjševanja hrupa 
in obrabe, podjetje pa je vodil-
no pri preprečevanju visokofre-
kvenčnega hrupa zavor. 

Na sejmu Innotrans so pred-
stavljali njihovo najnovejšo ino-
vacijo, mazalni sistem i-ROCK, 
ki je lahko nameščen na vse 
vrste železniških vozil. 

Pred leti so med drugim v 
pilotnem projektu o zmanjše-
vanju hrupa v železniškem pro-
metu v Nemčiji dosegli najboljši 
rezultat med 13 predstavljenimi 
tehnologijami in 82 projekti.

ISKRATEL, d.o.o.

Podjetje Iskratel je z več kot 
70 leti izkušenj vodilni evrop-
ski ponudnik IKT za digitalno 
preoblikovanje telekomunika-
cij, prometa, javne varnosti in 
energetike. Iskratel je poslovni 
partner SŽ-Infrastrukture.

V raziskovalno-razvojnih in 
proizvodnih centrih dela več 
kot 900 zaposlenih, poslujejo 
pa na trgih v več kot 50 drža-
vah. Osredotočajo se na digita-
lizacijo transportne industrije in 
ustvarjanje integriranih rešitev. 
Njihovo stališče je, da sta digita-
lizacija in uporaba podatkov, ki 

Slovenska podjetja na sejmu
Na letošnjem Innotransu se je predstavljalo sedem sloven-

skih podjetij. Z vsemi smo se srečali in pogovorili o njihovih 
produktih ter storitvah. V nadaljevanju si lahko preberete krat-
ke predstavitve njihove ponudbe. Vsa podjetja so pomembni 
slovenski izvozniki, s katerimi na Slovenskih  železnicah nepo-
sredno ali posredno sodelujemo.
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povečujeta zanesljivost, varnost 
in zadovoljstvo strank, ključ-
na pri transportni infrastruk-
turi. 

Na sejmu so med drugim 
predstavljali Iskratel kompaktni 
klicni strežnik SI3000, Iskratel 
dispečerski komplet in Iskratel 
informacijski strežnik.

Tipro, d.o.o.

Podjetje je bilo ustanovljeno 
leta 1991. Izdelujejo in tržijo ra-

čunalniške konzole in periferne 
enote za različne kritične apli-
kacije. Kot so povedali, njihove 
modularne dispečerske konzole 
združujejo module podatkov in 
glasovnih komunikacij z enota-
mi za obdelavo informacij ter 
človeškimi vmesniki v kompak-
tno enoto, ki je hkrati robustna 
in elegantno.

Na sejmu Innotrans so pred-
stavljali dispečerske konzole Be-
FREE 10, BeFree 22 ter glasovne 
komunikacijske module.

Focus Tech 

Celjsko podjetje Focus Tech 
je bilo na sejmu Innotrans uvr-
ščeno v kategorijo World Pre-
miere, saj so predstavljali ino-
vativno tehnološko rešitev. V 
podjetju so namreč razvili viso-
kotehnološko signalno varno-
stno napravo – tridimenzionalni 
laserski skener – , ki je namenje-
na povečanju ravni varnosti na 
nivojskih prehodih. Z laserskim 
skenerjem se pregleduje nevar-

no območje nivojskega preho-
da in preverja prehod preden 
ga prečka vlak. Sistem zaznava 
ovire različnih velikosti in sa-
modejno opozarja uporabnike 
o oviri oziroma aktivira napravo 
za zavarovanje prehoda.  

Direktor podjetja Marjan Di-
mec je med drugim povedal: 
»Udeležba na sejmu je bila za 
nas, kot malo podjetje, velik fi-
nančni in organizacijski zalogaj, 
je pa to nujna investicija za pre-
poznavnost na svetovnem trži-
šču. Za detektorje ovir v Sloveni-
ji predpisi še niso izdelani, in ker 
je naše domače tržišče majhno, 
smo osredotočeni predvsem 
na zahodnoevropsko tržišče. 
Tovrstne naprave pa se lahko 
uporabljajo za odkrivanje ovir 
tudi na drugih nevarnih mestih 
na progi, denimo potnikov, ki bi 
se gibali po progi, padajočega 
kamenja in plazov, predmetov, 
ki bi na progo padli s cestnih 
nadvozov in podobno.«

Napravo so letos spomladi 
napravo testirali na glavni progi 
med Celjem in Mariborom na 
nivojskem prehodu NPr 534.1. 
Direktor podjetja je ob tem 
povedal še:« Iskreno zahvalju-
jemo vodstvu SŽ - Infrastruktu-
ra, direktorju Matjažu Kranjcu, 
Francu Klobučarju in Stojanu 
Halerju, da so zagotovili vse 
pogoje za testiranje in ustrezna 
dovoljenja.«
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Teden promocije zdravja in evropski teden 
športa v skupini Slovenske železnice

S tednom promocije zdravja 
na delovnem mestu smo SŽ od 
24. do 28. septembra sodelo-
vale pri evropskem tednu špor-
ta. Uvod v teden športa so bile 
športne igre zaposlenih 2018, 
ki se jih je 22. septembra ude-
ležila ekipa igralcev malega no-
gometa s Slovenskih železnic. Z 
odličnim drugim mestom so si 
priigrali povabilo Olimpijskega 
komiteja Slovenije – Združe-
nja športnih zvez na Evropskih 
igrah zaposlenih 2019, ki bodo 
prihodnje leto med 26. in 30. 
julijem v Salzburgu.

Namen tedna zdravja je 
spodbuditi zaposlene k izo-
braževanju o zdravem načinu 
življenja, za izboljševanje zdrav-

ja, počutja in uspešnosti na de-
lovnem mestu. 

V tednu promocije zdravja 
na Slovenskih železnicah smo 
v različnih krajih za zaposlene 
pripravili  
• krajši tečaj nordijske hoje – v 

Postojni in Ljubljani,  
• predavanje z naslovom Hrb-

tenica in aktivni odmor – v 
Postojni, 

• prikaz telesnih vaj na delov-
nem mestu – v Ljubljani,

• predavanje z naslovom Raz-
lični načini prehranjevanja in 

največje napake večine krat-
kotrajnih diet – v Postojni in 
Ljubljani,

• prikaz sprostitvenih vaj – v 
Ljubljani in Mariboru,

• program bioterapije po me-
todi Zdenka Domančića – v 
Mariboru,

• pohod po Cankarjevi poti – v 
Ljubljani.

Programov se je udeležilo 
več kot 150 zaposlenih iz vse 
Slovenije. Največ se jih je udele-
žilo pohoda po Cankarjevi poti, 

TEDEN SKRBI ZA

DELOVNEM 
MESTU
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Energetska učinkovitost po standardu 
ISO 50001

V skupini Slovenske želez-
nice centraliziramo upravljanje 
energije po standardu ISO 
50001. Sistem upravljanja 
energije – SUE postaja čedalje 
bolj pomemben, zato se vse več 
organizacij odloča, da bi uprav-
ljanje energije sistemsko uredili 
po omenjenem standardu. Leta 
2013 je tako odločilo tudi po-
slovodstvo Slovenskih železnic. 
Neposredne prednosti te odlo-
čitve so predvsem ekonomske, 
saj bo energija bolj učinkovito 
porabljena, večja pa bosta tudi 
energetski izkoristek vozil, stro-
jev, opreme ter energetski iz-
koristek pri delovnih procesih. 
Poleg tega bomo z učinkovito 
rabo energije prispevali k manj-
šim izpustom CO2 v ozračje, 
torej k zmanjševanju emisij to-
plogrednih plinov.

Cilji za izboljšanje energetske 
učinkovitosti

Sistem upravljanja energije 
temelji na energetski politi-
ki skupine SŽ ter ciljih, ki si jih 
je podjetje zastavilo na tem 
področju. Okvirne energetske 
cilje določa poslovodstvo SŽ, 
nato pa jih uresničujejo odvis-
ne družbe. Predlagani okvirni 

energetski cilji so postavljeni za 
izboljšanje energetske učinko-
vitosti ter znižanje izdatkov za 
energijo. 

V primerjavi z izhodiščem 
porabe energije med letoma 
2014 in 2016 so okvirni ener-
getski cilji do leta 2022: 
• zmanjšati stroške porabe 

energije za najmanj tri 
odstotke, ob upoštevanju 
tega, da ostane obseg de-
javnosti na isti ravni; 

• izboljšati povprečje energet-
ske učinkovitosti objektov za 
najmanj tri odstotke;

• izboljšati povprečje energet-
ske učinkovitosti pri prevozu 
potnikov in tovora za naj-
manj dva odstotka;

• izboljšati povprečje energet-
ske učinkovitosti pri uporabi 
cestnih vozil in železniških 
vzdrževalnih tirnih vozil za 
najmanj en odstotek.

K službi za notranji nadzor, 
kakovost in okolje še energija

Slovenske železnice so služ-
bi za notranji nadzor, kakovost 
in okolje dodale še področje 
energije. Njihovi strokovnjaki 
bodo tako na področju ener-
gije skrbeli predvsem za njeno 
učinkovito rabo na Slovenskih 

železnicah, v odvisnih družbah 
pa bodo delali koordinatorji, ki 
bodo skrbeli za neovirano delo-
vanje sistema in njegovo neneh-
no izboljševanje. Izdelan je tudi 
poslovnik sistema upravljanja 
energije skupine SŽ z naslovom 
in oznako Poslovnik SUE (997). 

Skupina Slovenske železnice 
bo nadzorovala uresničene 

energetske ukrepe ter spod-
bujala dejavno sodelovanje 
zaposlenih pri učinkoviti rabi 
energije. S spremljanjem ka-
zalnikov energetske učinkovi-
tosti in analizami ter predlogi 
koordinatorjev pa bo predla-
gala področja, na katerih bi 
lahko rabo energije še izbolj-
šali. 

Slovenske železnice so eno 
največjih podjetij v državi, 
zato je zelo pomembno, da vsi 
zaposleni in drugi sodelujoči 
skupaj – in vsak po svojih zmo-
žnostih – pomagamo dosegati 
cilje, ki si jih podjetje zastavlja, 
in s tem zagotavljamo njegovo 
uspešnost. 

Tomaž Š tor

Da bi v prihodnje lahko skupaj načrtovali dejavnosti za ohra-
njanje in krepitev zdravja, in morda tako še povečali udelež-
bo na tovrstnih prireditvah, vas vabimo, da svoje zamisli spo-
ročite na e-naslov magda.sinkovec-mali@slo-zeleznice.si ali 
pokličete na telefonsko številko 14496. 

med katerim smo spoznavali 
življenjsko pot pisatelja Ivana 
Cankarja in njegovih sodobni-
kov v Ljubljani. Med pohodom 
smo med drugim obiskali spo-
minsko sobo na Rožniku ter 
razstavi v Cankarjevem domu 
in Mestnem muzeju.

Po predavanjih, izobraževa-
nju in drugih dejavnostih smo 
udeležence prosili za informa-
cije o njihovih pričakovanjih, 
uporabnosti predstavljenih in-
formacij ter o organizaciji in 
počutju med tednom promoci-
je zdravja in z velikim veseljem 

ugotovili, da je bila velika večina 
s programom zelo zadovoljna. 

Najpomembnejša sta 
preventiva in redna skrb za 
zdravje

Skrb za zdravje je na Sloven-
skih železnicah zelo pomemb-
na, zato bomo s preventivnimi 
dejavnostmi nadaljevali in tudi v 
prihodnje organizirali izobraže-
vanje s področja ohranjanja in 
krepitve telesnega in duševnega 
zdravja za zaposlene v našem 
podjetju. Po podatkih Nacional-

nega inštituta za javno zdravje 
so namreč leta 2017 zaposleni 
v skupini Slovenske železnice 
najbolj obolevali za boleznimi 
mišično kostnega sistema in 
vezivnega tkiva, sledile pa so 
poškodbe zunaj dela ter bolezni 
dihal, obtočil in duševne mot-

nje. Prepričani smo, da lahko s 
preventivo, izobraževanjem ter 
promocijo zdravega življenja, 
ki jih promovira naše podjetje, 
veliko pripomoremo k izboljše-
vanju zdravja naših zaposlenih. 

Magda Šinkovec Mali
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Z vlakom na 
staro slovensko obalo

Pogled na Trst z griča Sv. Justa, avtor: Kevin1971

Izletniki in kolesarji se od-
pravimo na popotovanje ob 
obali Tržaškega zaliva od Trsta 
do Gradeža in do tržaškega 
letališča v Ronkah. Z vlakom 
je mogoče prepeljati tudi ko-
lesa.

Stara slovenska obala

Nekdanji Avstro-Ogrski sta 
na jugozahodu pripadala Trža-
ški zaliv in Gradeška laguna, do 
koder je segala slovenska po-
selitev. Avstrijski prestolonasle-
dnik Franc Ferdinand (*1863, 
†1914), ki je imel med svojimi 
svetovalci tudi Slovence, je v 
okviru predlogov za federali-
zacijo monarhije razmišljal o 
ustanovitvi Kraljestva Slovenija. 
Slednje bi obsegalo severnoja-

dransko obalo med Gradeško 
laguno in Novigradom v Istri. 
Slovenski ribiči so ob strmi obali 
med Trstom in Devinom (Duino) 
na edinstven način lovili tune. 
Njihovi opazovalci so na peči-
nah na kraškem robu čakali na 
prihod jate tunov, nato pa so od 
tam usmerjali ribiče na morju. 
Ti so z mrežami z morske strani 
tune obkrožili in zajeli, nato pa 
so mreže s pomočjo vaščanov 
izvlekli na obalo. Leta 1835 je 
bil izdan ribiški pravilnik, s ka-
terim so slovenski ribiči posta-
li dejanski in izključni lastniki 
priobalnega pasu v širini ene 
morske milje. Kljub temu so se 
bili za svoj ulov pogosto prisi-
ljeni spopadati s Čožoti, ribiči 
iz Chioggie pri Benetkah, ki so 
nasilno vdirali v njihove vode. 

Najstarejše slovensko plovilo je 
bila čupa: preprost ribiški čoln 
iz enega debla. Čupe so v Tr-
žaškem zalivu uporabljali od 

8. stoletja do druge svetovne 
vojne: http://www.ribiski-mu-
zej.it/muzej/. Med prvo svetov-
no vojno je Soška frontna črta 
tekla med Tržičem (Monfalco-
ne) in Devinom. Po vojni je ce-
lotna slovenska obala pripadla 
Italiji, avtohtono slovensko ri-
bištvo pa so na različne načine 
postopoma uničevali, tako da 
so bili ribiči prisiljeni poiska-
ti druge vire za preživetje. Ob 
koncu druge svetovne vojne je 
Trst zasedla 4. jugoslovanska 
armada. Enote slovenskega 
partizanskega 9. korpusa so 
zasedle tudi celotno slovensko 
obalo ter se 1. maja 1945 za-
hodno od Tržiča srečale z vo-
jaki britanske 8. armade. Leta 
1947 je bilo na obalnem pasu 
med rekama Timavo in Mirno 

Stara slovenska obala na turistični karti SŽ

Kolesarska pot na slovensko-italijanski 
meji, avtor: Steve Haslam

Železniška postaja Trst, avtor: LPLT

28
Reportaža
Rado Smerdel



ustanovljeno Svobodno tržaško 
ozemlje (STO), katerega cona 
A (današnja Tržaška pokrajina) 
je 1954 pripadla Italiji. Zdaj so 
Slovenci z zaščitnim zakonom 
uradno priznana manjšina v 
vseh obalnih in priobalnih obči-
nah Tržaškega zaliva, vključno s 
Tržičem in Ronkami (Ronchi dei 
Legionari).

Na izlet iz Slovenije

Od 9. septembra do Trsta vo-
zijo direktni vlaki, do železniške 
postaje Trst pa se lahko pripe-
ljemo tudi z avtobusom Sloven-
skih železnic. Tretja možnost 
je z vlakom SŽ do Opčin (Villa 
Opicina) v Italiji, od tam pa z 
lokalnim avtobusom do Trsta. S 

kolesom se iz Kopra v Trst napo-
timo po kolesarski poti, ki vodi 
po trasi nekdanje ozkotirne 
Poreške železnice (Parenzane). 
Železniški muzej v Trstu stoji na 
prostoru njene nekdanje prve 
postaje v Trstu, na Marsovem 
polju (Campo Marzio), nekda-
njem kolodvoru Sv. Andreja: 
http://www.parenzana.net/si/
muzeji.

Zanimivosti

• Trst je bil ob popisu 1910 
največje slovensko mesto, cen-
ter slovenskega kapitala in kul-
turno-literarno središče. Danes 
v mestu (skupaj z zaledjem) 
prebiva več kot 25.000 Sloven-
cev. Zanimivosti: Luka Trst, Po-

mol Audace, Veliki Trg (Piazza 
dell’Unità d‘Italia), Veliki kanal, 
Grič Sv. Justa (Colle di San Gi-
usto) s katedralo, gradom in 
ostanki rimske bazilike.

• Grad Miramar: 12 mi-
nut hoje po poti od železniške 
postaje mimo Grljanskega za-
liva in skozi park z eksotičnimi 
rastlinami. V gradu je muzej, v 
bližini pa so kopališča.

• Ribiška in Kugyjeva pot: po 
cesti od postaje Bivio d‘Aurisina 
do stare Nabrežine (1,5 kilo-
metra). Od tam po učni Ribiški 
poti (Sentiero dei Pescatori) po 
Bregu (1,5 kilometra, 511 sto-
pnic) do pristana Pri Čupah (Ca-
novella degli Zoppoli) in kopali-
šča Kovačnica. Mimo železniške 
postaje in visoko nad Tržaškim 
zalivom vodi razgledna Kugyje-
va pot od izvira reke Timave pri 
Štivanu (San Giovanni al Tima-
vo) do doline Glinščice (Val Ro-
sandra).

• Rilkejeva pot: s postaje Se-
sljan-Vižovlje po asfaltirani cesti 
(2 km) do Deželnega naravne-

ga rezervata Devinskih sten. 
Razgledna, dva kilometra dolga 
Rilkejeva pot vodi skozi rezer-
vat visoko ob robu pečin med 
Sesljanskim zalivom in gradom 
Devin. Pot je dobila ime po pe-
sniku in pisatelju Rainerju Marii 
Rilkeju, ki je med letoma 1910 
in 1911 bival na gradu Devin in 
napisal ciklus pesmi Devinske 
Elegije. Grad je odprt za turi-
stične obiske.

• Tržič: od železniške posta-
je po asfaltirani cesti do utrdbe 
La Rocca di Monfalcone (2 km).

• Červinjan: po kolesar-
ski poti Alpe-Adria do Ogleja 
(Aquileia) in Gradeža (Grado, 
17 km). V Ogleju obiščemo ba-
ziliko (nekdanjo stolnico Oglej-
skega patriarhata) ter ostanke 
rimskega pristanišča. Gradež 
je znano letovišče in klimatsko 
zdravilišče, od koder se z ladjo 
zapeljemo do otočka Barbana, 
kjer stoji med Slovenci priljub-
ljena romarska cerkev.

Želim vam prijeten izlet!

Z namenom ohranjanja slovenske kulturne dediščine in kot 
pripomoček za izletnike navajamo slovenska imena železniških 
postaj od Trsta do Červinjana. Z zvezdico (*) so označene uki-
njene, z znakom (#) pa tovorne postaje: 1. Trst (Trieste Centra-
le), 2. Miramar (Miramare), Grljan*# (Grignano), Križ* (Santa 
Croce di Trieste), {odcep za Opčine (Villa Opicina) in Sloveni-
jo}, 3. Nabrežina-razpotje (Bivio d‘Aurisina), 4. Sesljan-Vižovlje 
(Sistiana-Visogliano), Devin-Timava* (Duino-Timavo), 5. Tržič 
(Monfalcone), {odcep za Gorico in Videm (Udine)}, Ronke-
-jug# (Ronchi dei Legionari Sud), 6. Letališče Trst v Ronkah (Tri-
este Airport), Pieris-Turjak* (Pieris-Turriaco), {most čez Sočo}, 
Vila Vičentina* (Villa Vicentina), Škodovačje* (Scodovacca) in 
Černa peč/Červinjan-Oglej-Gradež (Cervignano-Aquileia-Gra-
do). Proga je dvotirna in elektrificirana.

Železniška postaja Červinjan leta 1907, avtor neznan

Otok Barbana v Gradeški laguni, avtor: Hans Bezard

Železniška postaja Miramar pri Trstu, avtor neznan

Plaža v Gradežu, avtor: Luboš Holič

29
Revija Slovenskih železnic – november 2018

Reportaža

Grad Miramar pri Trstu, avtor: Ondřej Žváček



Ure za železničarje
Nekoč je imel vsak kraj na Zemlji svoj 

čas: ko je stalo sonce najvišje in je cer-
kveni zvonik imel najkrajšo senco, je zvo-
nilo poldne. Ljudem se tudi ni pretirano 
mudilo in čisto dobro so shajali brez la-
stnih ur, takrat strahovito dragih luksu-
znih naprav. Le mornarji so morali imeti 
s seboj natančne ure, kronometre, ki so 
kazali GMT, greenwiški srednji čas, da so 
lahko, kot je zapisal Oton Župančič, »ko 
je najvišji dan, izmerili daljo in nebeško 
stran«.

Ko so kopnino prepredle železnice, se 
je izkazalo, da je nujno treba določiti nek 
standardni, izhodiščni čas, ki naj velja za 
vse postaje na neki progi. V Angliji, pra-
domovini železnic, je družba GWR že ko-
nec leta 1840 na vseh svojih progah začela 
uporabljati greenwiški, odtlej »železniški« 
čas. Leta 1880 je le-ta postal uradni čas 
Velike Britanije. Celotna Avstro-Ogrska in 
s tem Slovenija je sprejela poenoteni, sre-
dnjeevropski čas, ki je eno uro naprej od 
greenwiškega, šele leta 1893.

Železnice so precizno prometno sred-
stvo – njihov temeljni zakon, ustava tako 
rekoč, je vozni red. Da so se ga lahko dr-
žali, so morali izvršilni delavci, kot promet-
niki, strojevodji, vlakovodji, sprevodniki, 
imeti pri sebi kvalitetne žepne ure. Le-te pa 
so morali kupiti sami – železniška uprava 
jim je nakup le kreditirala in jim je potem 
obroke odtegovala od plače. In te ure so 
bile najboljših znamk, praviloma švicar-
ske izdelave, kot Omega, Zenith, Tissot … 
Okrašene so bile z železniškimi simboli in 
upodobitvami lokomotiv, nekatere so jih 
imele na številčnici, večinoma pa na hrb-
tni strani. Takšne žepne ure so bile stvar 
prestiža, železniškega ponosa. Na železnici 
so se uporabljale še nekako do 60-ih let, 
potem pa so jih izpodrinile manjše in bolj 
praktične, a prozaične zapestne ure, ki 
so izgubile ves nekdanji lesk in železniške 
okraske. Žepne ure pa so ohranile nek vzvi-
šen položaj, saj jih je bilo mogoče kupo-
vati še po tem, ko so si merjenje časa že 
skoraj povsem prisvojile sterilne digitalne 
ure, pri katerih ni več mogoče poslušati 
Župančičevih »kovačkov, ki kujejo čas«. In 
so se vrnile tudi na železnico! Sicer ne več 
kot delovno sredstvo, temveč kot spomin-
sko darilo železničarjem za 30 let zvestobe 
podjetju. 

Seveda železničarske ure zavzemajo po-
sebno mesto v zbirki Železniškega muzeja 

Slovenskih železnic. Najstarejša med njimi 
je ura Srbskih državnih železnic (1884–
1929).

Iz časa po drugi svetovni vojni imamo v 
zbirki čudovit Zenith, ki nam ga je podaril 
sodelavec.

Nenavadno mesto v naši zbirki zavze-
ma ročna ura Zenith, ki so jo sodelavci leta 

1958 podarili svojemu predpostavljene-
mu, dipl. ing. Alfonzu Dobovišku ob nje-
govi 50-letnici. Inženir Dobovišek (1908-

1985) je bil takrat direktor Železniškega 
transportnega podjetja Ljubljana, je pa 
vse svoje življenje posvetil železnici, tudi 
kot pisec in še po upokojitvi, malone do 
smrti.

Ura Tissot ima na hrbtni strani cizelirano kratico SDŽ, prepleteno iz ciriličnih črk, in stilizirano parno lokomotivo.

Zenith strojevodje Vilija Filipliča ima podobno kot ura SDŽ na hrbtu cizelirano kratico JDŽ in stilizirano parno 
lokomotivo.
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Nastopil je čas žepnih ur, ambiciozno 
okrašenih s ploskim reliefom posebno lepe 
in mogočne parne lokomotive in ki se zdi, 
da so ga kopirali številni poznejši izdelovalci 
ur. Najlepša je vsekakor ura Golana Turških 
državnih železnic, TCDD:

V začetku sedemdesetih let se je pojavila 
spominska ura z enakim reliefom, a z ozna-
ko JŽ, ki so jo lahko železničarji kupili. Žal je 
bil pisec tehle vrstic takrat še študent, zato 
si je ni mogel privoščiti in še danes manjka 
v naši zbirki.

V sedemdesetih letih so se nepričakova-
no pojavile poceni (a ne cenene!) železni-

čarske ure ruske izdelave, znamke Molnija. 
To si je lahko privoščil vsak ljubitelj železnic.

V devetdesetih letih so Slovenske želez-
nice sklenile, da bodo 30-letnim delovnim 
jubilantom poleg denarne nagrade podari-
le tudi tradicionalne železniške žepne ure. 
Za začetek so želele upodobiti lokomotivo 
Borsig, serije 06, kraljico naših tirov, vendar 
je bil to za graverje prehud zalogaj in uspeh 
je bil skromen.

Potem pa je nabavna služba našla ure, 
ki so bile neprimerno prijetnejše za oko in 
so dajale videz večje vrednosti, saj so imele, 

Ura ing. Doboviška je prišla k nam na nadvse 
nenavaden način: urar, znanec pisca tehle vrstic, mu 
je nekoč omenil, da je pri njem pozabljena ura, ki bi 
utegnila biti zanimiva za železniški muzej. Prevzeli 
smo jo z velikim zadoščenjem in spoštovanjem.

Bas-relief je na uri TCDD je tako imeniten, da ga je 
medaljer ponosno podpisal

Čeprav je ura švicarske izdelave, nosi oznako Perseo, 
italijansko ime antičnega junaka Perzeja. Na 
Italijanskih državnih železnicah so nekoč uporabljali 
izključno ure te znamke.
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kot na primer Davosa, na hrbtni strani spet 
enak ploski relief kot prej pri urah TCDD, JŽ 
in Molnija, vendar še skromneje detajliran 
kot dotlej.

Enak motiv so v imele tudi jubilejne ure 
različnih znamk v naslednjih letih, kot Bo-
lus, Catorex, Consul, vse švicarske izdelave. 
Nekatere so bile mehanične, nekatere pa 
so imele (o, groza!) že vgrajen kvarčni me-
hanizem na baterijo. SŽ so želele posebej 
ustreči ženskam – jubilantkam, zato so za-
nje nekoč nabavile kvalitetne zapestne ure 
Certina, toda, glej! tudi ženske so izrazile 
željo, da bi rajši prejele tradicionalne žepne 
ure. SŽ so to poslej upoštevale.

Treba je le še odgovoriti na vprašanje, 
katera lokomotiva je vstopila v zgodovino s 

tem, da so jo upodobili tako na turških kot 
jugoslovanskih in ruskih ter potem sloven-
skih urah. Ljudje so dolgo ugibali in neka-
teri menili, da gre najbrž za našo 06. Daleč 
od resnice! Gre za najmodernejšo in po 
mnenju pisca tehle vrstic za najlepšo parno 
lokomotivo sploh – za češko vrsto 475, ki 
so jo v češki tovarni Škoda začeli izdelova-
ti šele leta 1947, potem ko so proučili vse 
najmodernejše dosežke na tem področju. 
Tako kot vse moderne Škodine lokomotive 
jo je oblikoval češki akademski slikar Vilem 
Kreibich (1884-1955), ki je že od tridesetih 
let prejšnjega stoletja sodeloval s to tovar-
no lokomotiv v Plznu.

Mladen Bogić

Davosa je bila najimenitnejša od jubilejnih ur ob 
prelomu tisočletja, saj je edina imela vgrajeno zaščito 
ob padcu ‚Incabloc‘ Imela pa je tudi pokrovček, ki je 
ščitil prednje steklo.

Spominske ure Atlantic in leto pozneje Catorex so 
imele upodobljeno našo najimenitnejšo  lokomotivo 
Borsig serije 06, vendar je gravura zelo zelo skromna.

Na Molniji je ponovno upodobljen isti tip lokomotive, 
a občutno slabše detajliran.

Mogočna lokomotiva vrste 475, ki ji Čehi ljubkovalno 
rekajo »Šlehtična«, v prevodu »Žlahtnica«, žlahtnega 
rodu, dà našo 06 v koš (kar priznavamo s stisnjenimi 
zobmi). Zmore 2000 KM (naša 06 ‚le‘ 1700 KM), 
hitrost 100 km/h (06 ‚le‘ 85 km/h), dolga je skoraj 25 
metrov (06 ‚le‘ 22 m) in tehta opremljena za vožnjo 
okroglih 170 ton (06 ‚le‘ 160 ton). Kako je kot 
reprezentativni motiv zašla na tako različne železniške 
ure, ostaja uganka.
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