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Uvod 


Borovniški viadukt je bil svetovno znana gradbena in tehnična posebnost 
že pred svojim nastankom. Bilje največja zgradba na progi med Dunajem 
in Trstom in že ob gradnji je vzbujal strahospoštovanje. Dokazoval je, da 
gre lahko gradnja bodočih železnic, cest in mostov pravzaprav v 
neskončnost. Borovniški most, ki so ga vsi raje imenoval i Viadukt, je bil 
kažipot razvoja sodobnega prometa v 19. stoletju. Kmalu so mu sledile še 
večje zgradbe, v katerih senci je počasi izgubljal sijaj prvobitnosti. Tudi 
njegov konec je bil tako spektakularen kot njegov nastanek ~ le na povsem 
drugačen način. Mostu že dolgo ni več. Spomin nanj počasi ugaša. Le 
zadnji steber, ki se je po naključju izognil rušenju, nas spominja, da je v 
Borovnici stal velikan, zamisel človeškega uma in dela pridnih rok iz 
časov, ko takih zgradb ni znal graditi nihče na svetu. 

Ali je morda čudno, da me je že kot študenta pritegnila ta nenavadna 
razvalina, za katero se skriva mit veličastnosti človeške ustvarjalnosti? 
Sploh ne, in nisem bil edini, ki je desetletja zbiral podatke in slikovni 
material o zgodovini občudovanja vrednega mostu. Ko je pred leti izšlo 
delo našega znanega poznavalca in graditelja mostov, g. Gorazda 
Humarja, Kamniti velikan na Soči, sem se odločil, da napišem tudi jaz 
nekaj o borovniškem viaduktu in skušam rešiti pred pozabo, kar vemo 
zanimivega o njem. Tak most si to zasluži! 

Lepo in prav je, ko si zamisliš, da bi napisal knjigo. Toda kaj pomaga 
avtorju, če napiše sto rokopisov, za njihovo objavo pa ne najde založnika. 
Vse delo je zaman! Tako je kazalo tudi z mojo pisarijo o borovniškem 
viaduktu. Nobenega založnika to delo ni dovolj zanimalo, da bi ga izdal, 
pa tudi borovniški oblasti do danes zamisli ni uspelo uresničiti. 

Zato gre moja prva in največja zahvala g. Andreju Ocepku, sedanjemu 
županu Borovnice, ki je pokazal resno zanimanje za moj e delo, ga podprl 
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in omogočil izdajo knjige. Vedeti moramo, da brez njega in njegove dobre 
volje knjiga ne bi našla poti med bralce. Zato še enkrat: prisrčna vam 
hvala, gospod župan! 

Kot sem že zapisal, so se za zgodovino viadukta zanimali tudi drugi. Ne 
da bi zanj vedel, je slikovni material dolga leta pridno zbiral g. Pavle 
Drobnič iz Borovnice. Prav zaradi njega je knjiga tako bogato slikovno 
opremljena. Zbral je namreč preko 250 slik in razglednic iz različnih 
časovnih obdobij Borovnice. Slikovni material je velikodušno odstopil za 
dodelavo knjige. Malo je ljudi na svetu, ki radi in brez kompliciranja 
pomagajo pri takih projektih. Zato se tudi njemu zahvaljujem za 
nesebično pomoč pri delu in za zaupanje, ki mi ga je izkazal, ko mi je 
posodil svojo zbirko za študij in preslikavo. Lahko zapišem, da bi bila 
brez Drobničeve pomoči ta knjiga kot neslana juha. 

Težko je reči, komu se je pri takem delu potrebno prej ali kasneje 
zahvaliti. Ker je po letih mlajši od obeh že imenovanih gospodov, je tretje 
mesto njegovo. To je gospod Peter Bezek, predsednik Zgodovinskega 
društva Borovnica. Brez pretiravanja naj zapi šem, da res ne vem, kako bi 
bilo s to knjigo, če ne bi tudi on zavzeto sodeloval. Sestanki, dogovori, 
preverjanja, dodelave tekstov in kar je najpomembneje -celoten pregled 
bombardiranj Borovnice je bilo njegovo delo. Izjemno natančen in popoln 
pregled letalskih operacij zaveznikov nad Borovnico in pripadajoči 

slikovni material je v celoti njegov prispevek. Odlično je dopolnil moje 
raziskave, ki pa na tem področju žal niso bile tako pedantno in do 
popolnosti dodelane kot njegove. Prav delo Petra Bezka je knjigi dalo 
tisto popolnost, ki si jo želi vsak bralec. 

Pri pisanju so mi pomagali mnogi. Med sodelavci, pomočniki in 
svetovalci bom izpostavil le še enega. Pa ne zato, ker ne bi želel o njih 
pisati, le spisek bi presegel okvire tega dela. Zato naj bo zapisano takole: 
vsak, ki je kakor koli sodeloval, svetoval in pomagal, prisrčna hvala! 

Naj torej omenim še nekoga, ki na konec tega zapisa pravzaprav sploh ne 
sodi. To je mož, ki ga lahko imenujem tudi prijatelj, desna roka pri tem 
pisanju, tihi svetovalec, prijazen komentator, obenem pa tudi "purš" oz. 
deklica za vse. To je Bogo Troha. Opravljal je majhna, sitna, neprijetna in 
prijetna, pa tudi kurirska dela. Ni je bilo stvari pri tem projektu, o kateri 
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bi rekel: "Ne bom!" Ne, Bogo je bil vedno tam, kjer je kaj zaškripalo in 
sem potreboval pomoč. Prav to je bilo zlata vredno. 

Kaj naj rečem? Morda le to, da smo - nehote in nezavedajoč se tega 
pravzaprav delali pod okriljem reka, ki je veljal za cesarsko hišo 
Habsburžanov: Viribus unitis. CZ združenimi močmi.) 

Da. Ta knjiga je res delo združenih moči in upam, da bo mnogim všeč! 

Za konec pa še prošnja vsem, ki jo bodo brali. Vsi mi, ki smo sodelovali 
pri nastanku knjige, se zavedamo, da smo le ljudje in nismo nezmotljivi. 
Če bi kdo našel v njej napako, netočnost, ali pa bi vedel kaj takega, kar 
nismo zapisali, ga prosimo, naj sporoči svoje mnenje ali vedenje. Vsakega 
popravka ali nove infonnacije bomo veseli. 
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Prve železnice v svetu 


Podatki kažejo, da zgodovina človeštva ni bila nikoli tako razgibana kot 
v zadnjih petsto letih. Vse predhodne civilizacije, njihovi voditelji in 
modreci v primerjavi z zadnj imi stoletji niso kaj dosti vplivali na življenje 
običajnega človeka. Tisočletja je večji del človeške populacije živel v 
podrejenem položaju, naj večkrat kot suženj svojih gospodarjev, ki so se 
predvsem trudili, da bi ohranili svoj status. Znanstvenikov, ki bi lahko 
izboljšali svet, je bilo malo in njihov vpliv ni bil vsemogočen. Čas je tekel 
počas i, življenj ska doba je bila kratka, bolezni so kosile vse povprek, 
hrane nikoli ni bilo dovolj ... 

Toda v srednj em veku se je začelo dogajati nekaj, na kar takrat ni bil nihče 
pozoren. Predvsem zaradi pohlepa po dobrinah in zaslužku se je močno 
širilo rudarstvo. Da bi bil izkoristek večji, so morali rudarji vse globlje riti 
v zemljo. Tako delo paje prinašalo tehnične težave, kijihje bilo potrebno 
reševati. Predvsem črpanje talne vode in prezračevanje jam sta bila 
problema posebne vrste. Delo pod zemljo je terj alo rudarske strokovnjake 
in posredno tudi specializirane šole. Brez poznavanja posebnih tehnik 
rudarjenja bolj ših rezultatov dela ni bilo. 

Prav rudniki so zahtevali pospešen razvoj znanosti in tehnike. Izumi in 
izbolj šave so se vrsti lie drug za drugim. Pod zemljo so stekle prve 
preproste železnice, nenavadne vodne črpaine naprave gigantskih 
dimenzij (kamšti) so kmalu zamenjali prvi pami stroji. Začela se je 
industrijska revolucija, ki je uporabljala vse, kar so si rudarji izmislili. 
Prinesla je še več dodatnega znanja. 

Da je pami stroj dobil kolesa in se zapeljal po svetu, so bili krivi Francozi. 
Nicolas Joseph Cugnot, sicer oficir francoske vojske, je okoli leta 1774 
izdelal trikolesno vozilo na pami pogon, namenjeno predvsem vleki 
topov. Zdi se, da bi morala biti zibelka industrij ske revolucije Francija, ki 
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je konec 18. stoletja imela svetovni sloves znanstvene velesile predvsem 
zaradi obilice domačih strokovnjakov in znanstvenikov. Toda prišla je 
francoska revolucija in prinesla nov režim, ta pa je zmehaniziral tudi 
pobijanje ljudi. Novoizumljena naprava se je imenovala giljotina. Z njo so 
obglavili tako kralja kot večji del državne elite, žal pa tudi vrsto mislecev. 

Revolucija je skoraj uničila francosko inteligenco. Pobijanje vse povprek 
je pahnilo deželo v preprostost in neznanje, zato je razumljivo, da se je 
tam razvoj znanosti in tehnike za več desetletij skoraj ustavil. 

Na drugi strani Rokavskega preliva revolucije ni bilo. Angleški 
tradicionalisti so kronane glave na oblasti obdržali vse do danes, pozabili 
pa so na revolucijo in pognali proizvodnjo znanja preko vseh meja. 
Vsakdo, ki "je imel vsaj malo pod pa1cem", se je v prostem času ukvarjal 
z izumiteljstvom v upanju, da bo "pogruntal" kaj tako novega, da mu bo 
prej ali slej navrglo celo bogastvo. Posebno bogatašem je bilo izumljanje 
in raziskovanj e svojevrsten konjiček. Novosti in izumov je bilo v Angliji 
iz dneva v dan več -a tu j ih ne bomo naštevali, saj bi presegli okvir tega 
dela. 
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Da bi ljudje sploh vedeli, kaj je to železnica, so časopisi tedanjega časa objavljali 
litografij e z risbami vlakov. 
Vir: Tadej Brate 
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pa so na revolucijo in pognali proizvodnjo znanja preko vseh meja. 
Vsakdo, ki "je imel vsaj malo pod pa1cem", se je v prostem času ukvarjal 
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V času , ko je Napoleon bil bitke po vsej Evropi in jo z velikimi žrtvami 
osvaj al, je nekje, sredi Anglij e, v kraju Coalbrookdale v grofiji 
Shropshire, v zimi 180211803 , zasopihala prva parna lokomotiva na 
svetu. Izdelal jo je Richard Trevithick, o njej pa vemo le malo. Tako malo 
zato, ker starej še enciklopedije in zgodovinske knjige pišejo, da je bila 
prva lokomotiva na svetu Trevithickov stroj iz rudnika Pen-y-Darren v 
Walesu. Danes vemo, da ni bila prva, ampak druga. Coalbrookdalska 
lokomotiva j e delovala, peljala in bila v bistvu neuspešna. Kmalu so jo 
razdrli in nekatere dele porabili v druge namene ali pa so jih zaradi 
močnega povpraševanja po železni !itini preprosto pretopili. 

Ohranile so se le skice in načrti, po katerih so pred leti v okviru študijskih 
dejavnosti fakultete za industrijsko arheologijo birminghamske univerze 
izdelali delujočo kopij o omenjene lokomotive v naravni velikosti . 
Občasno jo j e mogoče videti , ko vozi turistične vlake na tirih 
coalbrookdalske termocentrale blizu kraja Ironbridge v grofiji Shropshire. 

Trevith icku, ki je izdelal še nekaj lokomotiv, so sledili drugi strokovnjaki. 
Oče in sin, George in Robert Stephenson, sta daljnovidno zasnovala 
lokomotivo in železnico v celoti, in sicer kot svetovno transportno 
sredstvo. V svoji tovarni sta izdelovala izključno le lokomotive za tedaj 
najbolj razširj eno tirno širino 143 5 mm. S tem sta jo kupcem po svetu 
vsiljevala. Upala sta, da se bodo posamezne železnice istih tirnih širin po 
svetu tako razširile, da bodo čez čas tvorile poenoteno gigantsko, med 
seboj povezano tirno omrežje enotne time širine. Danes vidimo rezultate 
tega izrednega vizionarstva, kaj ti njuna predvidevanja so se v celoti 
uresniči la. 
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Občasno jo je mogoče videti, ko vozi turistične vlake na tirih 
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Trevithicku, ki je izdelal še nekaj lokomoti v, so sledili drugi strokovnjaki. 
Oče in sin, George in Robert Stephenson, sta daljnovidno zasnovala 
lokomotivo in železnico v celoti, in sicer kot svetovno transportno 
sredstvo. V svoji tovarni sta izdelovala izključno le lokomotive za tedaj 
najbolj razširjeno tirno širino 1435 mm. S tem sta jo kupcem po svetu 
vsiljevala. Upala sta, da se bodo posamezne železnice istih tirnih širin po 
svetu tako razširile, da bodo čez čas tvorile poenoteno gigantsko, med 
seboj povezano tirno omrežje enotne time širine. Danes vidimo rezultate 
tega izrednega vizionarstva, kaj ti njuna predvidevanja so se v celoti 
uresničila. 
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boga trgovine. 

Začetki gradnje železnic v Avstriji 


Železnice so se torej začele širiti po svetu. Po odprtju prve javne železnice 
Liverpool-Manchester leta 1830 so njene gradnje v svetu doživele 
nesluten razmah. Vsi so hoteli imeti svoje železnice. Tako je cesarjev brat, 
nadvojvoda Ivan, že leta 1825 opozoril na izgradnjo pomembne prometne 
time povezave med avstrijskimi industrijskimi centri, posebno še 
Štajersko in morjem. 

Seveda tudi v stari Avstriji niso bili imuni do novega izuma, popolnoma 
pa mu le niso zaupali . Bolj za pokušino kot zares so leta 1832 odprli 
progo od Linza do Čeških Budjejovic (Budweis), za vleko vagonov pa so 
uporabili le konje. Pamemu stroju še niso povsem zaupali, zato tudi 
železnica ni bila ravno velik uspeh. 

Ko so na Dunaju slišal i, da je leta 1835 uspešno zapeUal vlak po progi iz 
Nlirnberga v Flirth, so tudi avstrijski "kanclajfuksi" zastrigli z ušesi in na 
vrat na nos kupili - kje drugje kot pri Stephensonu - prve parne 
lokomotive. Že istega leta je Xaver Riepl podal vizijo srednjeevropske 
železnice, ki naj bi povezala severno in centralno Avstrijo z morjem na 
jugu. Avstrija kot velesila je železnico morala imeti, naj stane kar hoče! 

ln res so čez čas cene njene gradnje narasle do te mere, daje državi grozil 
bankrot. Toda o tem kasneje. 

V projektantskem zanosu in megalomanskih željah po novi transportni 
tehnologiji in zaslužku so začeli obravnavati štiri prve, takrat za Avstrijo 
najnujnejše prometne smeri. Nanje je bilo potrebno takoj položiti tire. 
Pohiteli so z gradnj o proti severu, da bi povezali Dunaj s Prago in južno 
Šlezijo, ki je bila bogata s premogom, strateškim gorivom tistega časa. Že 
leta 1837 so odprli za promet prvi odsek med Floridsdorfom pri Dunaju 
in Deutsch-Wagramom, kasneje pa po etapah od Dunaja do Brna in Prage. 
Naslednja je bila smer proti morju. Iskali so najkraj šo pot do Jadranskega 
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morja lil enega njegovih pristanišč. V izboru naj bi bila tudi Trst in 
Benetke. Odločili so se za Trst, saj beneške lagune niso bile 
najprimernejše za plovbo sodobnih ladij z globokim ugrezom. 

Seveda moramo omeniti tudi time povezave med vzhodom in zahodom, 
torej med Budimpešto in Salzburgom oz. Mtinchnom. Tekle so vzporedno 
z ostalimi projekti. 

Nadvojvoda Janez 

Na Dunaju je v tistem času živel mož, ki je imel kasneje levji delež zaslug 
za gradnjo železnice skozi naše kraje. Le mi, Slovenci, o tem žal danes ne 
vemo skoraj ničesar. Mož je bil za tiste čase verjetno največji strokovnjak 
v poznavanju železnic in njihove tehnologije v stari Avstriji. Bil je modre 
krvi, član cesarsko-kraljeve rodbine Habsburžanov, ki je takrat vladala. 
Mož se je imenoval Erzherzog Johann. Kolikor vemo, se nemško ime 
Johann ali Johannes, tudi Hans, po naše imenuje Janez ali Ivan. 

Janez se je rodil očetu, nadvojvodi Antonu, bratu cesarja Franca II., in 
materi AmalUi leta 1782. V svojih zrelih letih, pri sedeminštiridesetih, se 
je končno poročil z Ano PlochI, hčerjo poštnega uradnika iz Ausseeja, za 
kar je več let čakal na cesarjevo posebno privoljenje. Bil je eden najbolj 
priljubljenih Habsburžanov, posebno na Štajerskem. Zagovarjal je 
liberalne ideje, zato je bil njegov brat in cesar Franc do njega zelo 
nezaupljiv, kajti sam je bil tipičen nazadnjak in tradicionalist. Umrl je leta 
1859, leto dni po dokončanju proge Dunaj -Trst, za katero si je prizadeval 
vse življenje. 

Poznamo ga po različnih pozitivnih aktivnostih, od pospeševanja uporabe 
krompirja v kmetij stvu, urejanju zglednih kmetij skih posestev, 
pospeševanju vinogradništva na slovenskem Štajerskem. Rad je imel 
štajerske kraje -posebno še Rogatec in Rogaško Slatino. Tja so po 
njegovem vzoru hodili na zdravljenja -preobilni in prenažrti vsega 
dobrega -pripadniki dunajske gospode in plemstva. Slavo rogaške 
zdravilne vode so nosili po vsem svetu, zato se mora zdravstveni turizem 
v tem kraju zahvaliti prav njemu. Seveda je bil nadvojvoda Janez tudi 
svetovni popotnik. V letih 1815 in 1816 je obiskal Anglijo in se sestal z 
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Janez tudi 

Jamesom Wattom, pa tudi z očetom in sinom, Georgeom in Robertom 
Stephensonom. Do podrobnosti se je seznanil s parnimi stroji in gradnjo 
železnic. Načrtoval je postavitev prve plinarne v Avstriji, saj si je knez 
Metternich želel razsvetliti svoj vrt s plinskimi lučmi. Že takrat je bil 
kritičen do prekomerno naraščajoče industrije in onesnaževanja okolja. 
Ko je bilo vprašanje gradnje železnic v Avstriji na vrhuncu, je 
nazadnjaškega cesarja vzpodbujal h gradnji železnic in mu s svojimi 

Nadvojvoda Janez 
Vir: Tadej Brate 

nasveti stal ob strani. Zaslužen je, da je bila južna železnica speljana tako, 
kot je danes. Strokovnjaki trdijo, da bi se morala pravzaprav imenovati 
"Die Erzherzog Johann Bahn", torej železnica nadvojvode Janeza, vendar 
do uradnega preimenovanja južne železnice s tem imenom ni nikoli 
prišlo. 
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Južna železnica -omrežje vseh prog; 1913 
Vir: Tadej Brate 

Gradnja ZI 

Model lokomotive Philadelphia, ki je prva vozila po tirih WRB, je bila predhodnica 
lokomotiv kasnejše južne železnice. Razstavljena je v Tehniškem muzeju Dunaj. 
VIr: Tadej Brate 
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Nastanek Južne državne železnice (SStB) 
in začetki gradnje proge proti jugu 

-~ ~ila predhodnica 
uzeju Dunaj . 

Vrnimo se v začetno obdobje gradnje železnice proti Jadranskemu morju. 
V se je že kazalo, da postaj a pot proti jugu prednostna naloga države, toda 
projekt je že kmalu trčil na težave. Kar na hitro seje leta 1838 tu poj avila 
zasebna Družba železnice Dunaj - Raab (Gyor), imenovana Wien-Raaber 
Eisenbahn - WRB. Na hitro je položila tire od Dunaja do Gloggnitza, torej 
do samega vznožja gorskega masiva Semmering. Zagotovila si je 
prioriteto nad samo smerjo proge in nad prevozi v tej smeri. Na proge 
proti severu dežele je položil svoje roke bankir Rothschild, proti jugu pa 
bankir Freiher von Sina. 

Železnico so gradili po etapah in venem letu dosegli Neunkirchen, leto 
kasneje (1842) pa Gloggnitz. Vse kaže, da so bankirji hoteli državi vzeti 
veter z jader in si zagotoviti del mastnega zaslužka, ki se je obetal ob 
gradnji. Kot je kazalo, od Gloggnitza naprej zasebniki niso imeli 
posebnih želja, da bi še kaj gradili in se spuščali v negotove stroške. 

Gradnja železnice čez hribe se je zdela popolna neznanka, pravzaprav 
nemogoča zamisel in v tem času tehnično neizvedljiva. Pravzaprav do 
takrat nihče na svetu še ni položil tirov čez hribe. Razmišljanja v tej smeri 
so mejila na znanstveno fantastiko in rešitve, ki so jih občasno ponujali 
strokovnjaki, so bile, milo rečeno, največkrat neresne, če ne celo smešne. 

Seveda je tudi država pokleknila pred Semmeringom, sprejela pa je" 
pomembne odločitve. Odločila se je namreč, da bo železnico proti jugu 
gradila le na državne stroške. Že jeseni leta 1842 so stekla dela na odseku 
Murzzuschlag - Gradec. Kako bodo tire položili čez hribovje, pa bodo 
odločili kasneje, ko bosta znanost in tehnika na železnici primerno 
napredovali. 
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Gradnja prve železnice v naših krajih 

Država je torej tokrat resno pristopila k novemu projektu in ustanovila 
družbo Južnih državnih železnic (Sudliche Staatsbahnen -SStB) z nalogo, 
da nadaljuje gradnjo proti jugu. Po vsej dolini Mure so stekla gradbena 
dela in železnica do Gradca je bila končana v dveh letih. 21. oktobra 1844 
je stekel redni promet do Gradca. Vzporedno je graditelj proge darl 
Ghega že razmišljal, kako bi speljal progo čez hribovje Semmering. Dela 
so resda trajala več let, rezultat pa je bil veličasten. 

Cesar Ferdinand I. in cesarica Marija Ana pred odhodom na otvoritev železnice 
Gradec -Celj e leta 1846 
Vir: Tadej Brate 

Po otvoritvi prve proge v lasti SStB so pričeli graditi odsek od Gradca do 
Celj a. Dela so dokončali v predvidenem času. 2. junija 1846 je tudi na 
Slovensko slovesno pripeljal prvi vlak. Tako so naši kraji med prvimi na 
svetu dobili železnico, za katero pa so mnogi menili, da gre prav gotovo 
za delo samega hudobca. Vagoni, veliki kot hiše na kolesih, so potovali po 
tiru brez pomoči konj ali vprežne živine. Neuki ljudje seveda niso mogli 

Zgod 

poIcazl!hz 
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vedeti, poznati al i razumeti zakonov mehanike, tehnike, fizike, 
termodinamike itd. in njihovega vpliva na delovanje "železnega konja" . 

Zgodbe o novi železnici pa v Celju še ni bilo konec. Po najenostavnejši 
poti ob Savinji iri Savi je železnica leta 1849 dosegla "stolno mesto 
ljubljansko". Veselje ob prihodu prvega vlaka je bilo sicer nepopisno, a v 
nekaj letih je železnica v celoti uničila plovbo na Savi. Ljubljana je za 
desetletje postala pretavama postaja za blago, ki je prihajalo z železnico 
in nadalj evalo pot po cestah ali Ljubljanici do Vrhnike in do Trsta. 

Še istega leta, 17. septembra, so uradno stekla dela na odseku južne 
železnice, od Ljubljane do Trsta. Narava in dežela pa sta graditelj em 
kmalu pokazali zobe. Načrtovalci niso nikogar kaj dosti spraševali, skozi 
katere kraje naj teče prva železnica. Iskali so le najenostavnejšo, najlažjo 
in najkraj ša pot do morja, za vse ostalo j im ni bilo mar. Ta miselnost je 
čez čas bila pogubna prav za borovniški viadukt, ki je postal žrtev hitrega 
načrtovanj a in gradnje železnice. Lokalnih razmer, želja in potreb 
prebivalstva ni n ihče upošteval. 

Kako najhitreje do morja? 

Da bi bolje razumeli gradnjo železnice čez Kras, je potrebno podati nekaj 
dodatnih infonn acij, ki odkrivajo zakulisje. Kot prvo se strokovnjaki niso 
mogli zediniti, po kateri poti naj bi spelj ali železnico v Trst. 7. aprila 1849 
je v Il irskem listu (Illyrisches Blatt) izšla razprava o smereh gradnje nove 
proge, ki jo je podpisal doktor in profesor Christian Voigt. Avtor je 
predvideval dve smeri. 

Prva smer iz Lj ublj ane preko Škofje Loke, po dolini Sore čez Otalež v 
dolino Idrijce, do Soče v Sveti Luciji. Od tod naj bi tekla železnica ob 
Soči mimo Gorice, Tržiča in Devina v Trst. 

Druga smer je podobna danes zgrajeni železnici in vodi iz Ljubljane 
mimo Vrhnike in Dolnjega Logatca, Planine in Postojne do Nadanjega 
sela, kjer se odcepi proti Reki. Izkoristi dolino reke Reke in preko 
Škocjana doseže jamo Vilenico, v kateri izgine. Proga do Trsta od tod 
dalje namreč ni vrisana na objavljeni načrt . 
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Ena izmed prvih lokomotiv v Sloveniji je bila lokomotiva Steinbrlick. 
Vir: Tadej Brate 

Dr. Voigt je v razpravi na dolgo in široko razpravljalo obeh trasah, 
nagibal pa se je h kraški (sedanji) varianti, saj bi železnica dosegla kar dve 
pristanišči, obenem pa naj bi izkoristila naravne danosti Krasa. Speljana 
naj bi bila čim več skozi podzemske jame tako da predorov sploh ne bi 
bilo treba kopati, zato pa bi bila gradnja občutno cenejša. Speleologov 
tistega časa seveda nihče ni ničesar vprašal, pa tudi naravovarstveniki so 
očitno molčali. 

Ko so študiji obeh projektov prog primerjali, se je kraška varianta 
pokazala kot občutno krajša (140,4 km; 186,4 km) in primemejša. 
Bistvena je bila gotovo cena, saj je bila trikrat cenejša od škofjeloške (3,8 
milijonov goldinarjev; 10 milijonov goldinarjev). Zato so jo tudi izbrali 
za dokončno varianto nove železniške proge. 
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Gradnja železnice čez Semmering 

Ob sami gradnji proge proti Trstu so s polno paro tekla dela na prečenju 
pogorja Semmering. Ghegi je uspelo določiti ugodno traso za gradnjo 
železnice. Izdelal je potrebne načrte in dela so stekla. Rešitev problema 
gradnje prve gorske proge na svetu je prišla ravno ob pravem času, v 
revolucionarnih dneh Dunaja leta 1848. Oblast si je prizadevala čim prej 
zatreti revolucijo, obenem pa dati brezposelnim ljudem delo. Tako so z 
Dunaja v Gloggnitz začeli dnevno vozili delavski vlaki. Tistim, ki so bili 
na gradbišču nove železnice dobro plačani, ni bila več mar revolucija in 
na Dunaj se je vrnil mir. 

Železnico čez Semmering so dokončali 17. julija 1854. Toda že leta 1851 
so na prvih odsekih proge preizkušali lokomotive in njihove zmožnosti 
vožnje na vzponih. Tu je Ghega kaj hitro spoznal, da je 25-promilski 
vzpon zgornja meja, ki jo tehnično še lahko dosežejo lokomotive z 
gladkimi kolesi (adhezijske lokomotive), ne da bi prišlo do močnejšega 
zdrsavanja koles. Da se te težave morebiti ne bi pojavUale tudi na Krasu, 
je za vzpon na kraško planoto določil po vsej dolžini največ le 11
promil ski nagib proge. Tako je rešil vrsto problemov, ki bi nastali z 
gradnjo bolj strme proge. 

Mostovi južne železnice 

Semmeringje bil rojstni kraj še enega pomembnega železniškega objekta. 
To je bil železniški most. Ghega je bil tu prisiljen zgraditi kar nekaj 
mostov različnih dolžin in višin. Problem je nastal, ker takih objektov do 
takrat v svetu niso poznali. Zgledov, kako graditi železniške mostove, ni 
bilo. Ghega je moral sam najti pot, toda beneški mojster se je tudi tokrat 
dobro znašel. Zgledoval se je namreč po 2.000 let stari rimski arhitekturi 
akvaduktov in kolizejev. Kamnite in opečne zgradbe so ponekod zdržale 
tisočletja. Zakaj torej tak način gradnje ne bi zadostil potrebam železnice? 

Nizke mostove je Ghega gradil klasično z vertikalnimi nosilci, ki jih je 
povezal z opečnimi loki, visoke mostove pa tako, da je v bistvu postavil 
en most na drugega in dosegel izjemno statično trdnost. Vedeti moramo, 
da je bila gradnja teh mostov - gledano z današnjimi znanji - pravzaprav 
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Viadukt Kalte Rinne na Semmeringu 
Vir: Tadej Brate 

Viadukt Kalte Rinne med gradnjo; podobnost zborovniškim viaduktom je očitna. 
Vir: Tadej Brate 
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vprašljiva. Gradili so jih namreč tako, da so iz klesanega kamna zgradili 
obod, ki so ga počasi nadzidavali, vanj pa so naložili polnilo (kamenje) in 
apneno malto. Cementa še niso poznali, železa, ki bi povezoval most, tudi 
niso imeli. Most sta skupaj držala statika in apneno vezivo. Problem je bil 
rešljiv tako, da se je teža vlakov dokaj enakomerno porazdeli la po 
razmeroma veliki površini celotnega mostu. Rezultat tega je bilo občutno 
zmanjšanj e napetosti v samem materialu. 

Vse do konca gradnje južne železnice so na vsej trasi proge delali 
Ghegove mostove. Tudi borovniškega velikana so zgrad ili po njegovem 
načinu. Še vrsto let so ta način gradnje s pridom uporabljali. Na 
Semmeringu ti mostovi še danes služij o svojemu namenu. 

Zakaj je Južna železnica južna? 

Vrnimo se v konec štiridesetih let 19. stoletja. V času gradnje prvih prog 
proti jugu tudi državna uprava ni mirovala. Od zasebne družbe Wien
Raaber Bahn je želela odkupiti progo WRB od Dunaja do Gloggnitza, a 
si lastniki prodaje niso želeli. Šele ko je država zagrozila, da bo zgradila 
še eno dodatno progo (vzporedno k tirom WRB), je postalo jasno, da poti 
nazaj ni. Lastniki so se morali vdati in progo so leta 1853 končno prodali 
državi. Takoj jo je priključila k obstoječim in dograjenim progam Južne 
državne železnice. 

Ljudje se pri nas večkrat sprašujejo, zakaj je železnica od avstrijske meje 
do Trsta dobila ime "južna", ko pa je k nam vendarle prišla s severa. 
Vedeti je treba, da so si mnogi v tistem času predstavljali, da je sredi šče 

tega sveta in države le tam, kjer živi "presvitli" cesar, to pa je - oh in ah
lahko le slavni cesarski Dunaj. Skladali so pesmi: Wien, Wien, nur du 
alein ... (Dunaj, Dunaj, samo ti .. .). Predstavljali so si, da pomenijo nekaj 
več le zato, ker živDO v prestolnici in v cesarjevi senci. 

Priznana nadutost in napuh sta bila od nekdaj najbolj značilni 

karakteristiki puhloglavega in zabitega dunajskega meščanstva in 
uradništva. Te lastnosti so na žalost še vedno reden pojav v tej lepi, 
svetovno znani prestolnici, posebno pa v samem birokratskem ustroju 
mesta oz. dežele, kjer je tovrstna filozofija še vedno obvezni del 
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Oberbau 
der Semmenngbahn 

1854 . 

St ossverbindung 

Skica gornjega ustroja železniškega tira. Da bi ojačali nosilnost tirnic, so položili 
tudi vzdolžne pragove. Vse kaže, da je bila tudi proga Ljubljana -Trst sprva 
grajena na ta način. 
Vir: Tadej Brate 

dunajskega vsakdana. Slavni rek v dunajščini: Mir san mir, kar pomeni 
Wir sind Wir oz. Mi smo mi, na kratko pove vse o teh ljudeh, ki se imajo 
običajno za nekaj več. Center sveta je bil seveda na Dunaju! Ni težko 
razumeti , da se je tisto, kar je bilo pač južno od tega mesta, vsekakor 
moralo imenovati in biti južno. To je veljalo tudi za železnico, konec 
besedi! Le po Dunaju, kot najpomembnejšem kraju države, se je bilo 
treba ravnati in določiti smeri neba! 

'V~idl~nconst'nctiO Il u tr 


Stu,m.,dugb"h". '&'54. lW~.chsel&!;;nuer.J 


W<icheoconstruct!on deT Sur.lIle'lngb~:' Il_ [1t154 _] tlo/ 

Skica železniške kretnice iz časa gradnje južne železnice 
Vir: Tadej Brate 
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Država je vodenje in načrtovanje gradnje železnice proti jugu zaupala le 
enemu človeku. To je bil v Benetkah rojeni Karl Ghega, ki si je za svoje 
zasluge pri gradnji južne železnice nekaj let pred svojo prezgodnjo smrtjo 
pridobil plemiški naslov Carl Ritter von Ghega. Kdo je bil ta mož? Kaj 
vemo o njem? Pravzaprav je slovenstvu znan le po eni, precej prozaični 
stvari. Njegov portret je dolgo časa krasil stari avstrijski bankovec za 20 
šilingov, rjave barve. Le redko kdo je takrat vedel, da je na njem 
upodobljen mož, ki je sprojektiral in vodil gradnjo prve javne železniške 
proge na Slovenskem. 

Žalo Ghegi pri nas ne vemo mnogo. Naši leksikoni in enciklopedije se ga 
kot Neslovenca ogibaj o, kjer se da, prav tako mnogi zapisi in razprave. 
Podobno je tudi v tujini. Mnogokrat se zdi, da pisci opisujejo južno 
železnico, kot da bi ta vzbrstela in zrasla kar sama od sebe v pomladi 
narodov. Toda to še zdaleč ni res. Brez Ghege bi bili začetki naših 
železnic vse drugo kot to, kar imamo. 

Ker pač o njem pri nas nimamo dovolj podatkov, si bomo kot vir dovolili 
uporabiti delo žal že pokojnega, a odličnega zgodovinarja, gospoda dr. 
Alfreda Niela z Dunaja. Leta 1971 je napisal knjigo Carl Ritter von Ghega 
- eno živUenje za avstrijske železnice. V skrajšani obliki si oglejmo le 
najpomembnejše podatke, ki jih je zapisal. 

Župnik fame cerkve San Pietro di Castello v Benetkah je 10. januarja 
1802 rutinsko zapisal v cerkvene knjige, da se je tega dne rodil: "Carl, sin 
gospoda Antona Ghege, sin Kasparja, mornariškega oficirja, in gospe 
Anne, rojene Pribich, hčere Georga, ki je njegova pravna žena in stanuje 
sopra le fondamento San Gioachio itd." Zanimivo je, da nekateri kasnejši 
viri navajajo kot Ghegov rojstni dan 13. januar 1802, a to je dokazana 
napaka. 
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Od kod izhaja rodbina Carla Ghege? Dr. Niel navaja različne razlage, a 
eno se zdi najverjetnejša. Ugotovil je, da sta nekoč v Albaniji živeli dve 
veliki rodbini, ki sta se na severu imenovali Gega, na jugu pa Toska. Po 
turškem vpadu v Skadar leta 1478 so ga morali Benečani zapustiti, z 
nj imi pa je pred napadalci zbežalo tudi domače prebivalstvo in se 
nastanilo v Benetkah. Seveda je ta teorija težko dokazljiva, saj Ghega ni 
točno vedel, od kod izvira njegov rod. Priimek Gega se je skozi stoletja 
ponemčil in zapisovali so ga Ghega, domačim paje bila nemščina materin 
jezik, čeprav so v Benetkah skoraj vsi govorili tudi italijansko. Menda se 
je kasneje Ghega običajno predstavljal kot "Benečan avstrijskega 
porekla". 

Njegovega dela v celoti tokrat ne bomo proučevali. Mladi Ghega je bil 
zelo nadarjen in je s šestnajstimi leti diplomiral na univerzi v Padovi, s 
sedemnajstimi pa je dobil že naslov doktorja matematike. Kot mlad 

Carl Ritter von Ghega v mladih letih 
Vir: Tadej Brate 
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. Ghega je bil Carl Ritter von Ghega na bankovcu za 20 šilingov 
Vir: Tadej Brate 

inženir se je ukvarj al predvsem z gradnjo cest. Po letu 183 5, ko je v 
Avstrij i stekla prva železnica na parni pogon, se je preusmeril na področje 
gradnje železnic. Odločilno j e bilo nj egovo potovanje leta 1842 v Anglijo 
in severno Ameriko, kjer si je ogledal gradnjo železnic. Oborožen z 
znanj em se je lotil gradnje železnice proti Jadranu. Pri svojem deluje imel 
nenehne nasprotnike in kritike, ki so dvomil i v njegove sposobnosti. To 
ga je še posebej izčrpavalo . Da je imel prav, dokazujejo njegova dela in 
vedno višja imenovanja v državni službi. 

Za zasluge in uspehe ga je leta 1851 cesar povzdignil v viteški stan. Od 
takrat se je imenoval Carl Ritter von Ghega. 

Konec petdesetih let so se stvari obrnile na slabše. Zmanjkovalo je 
denarja in grozil je državni bankrot. Zato je država leta 1858 na hitro 
prodala Južno državno železnico zasebnemu kapitalu in ukinila državno 
direkcijo za gradnjo prog. Vse to so bili hudi udarci za že obolelega 
Ghego. Umrl je 14. marca 1860 na Dunaju za posledicami jetike. 

27 -



----

o 
Blribll I'!f 

'" 
'", 

\ 
\ 

(~, 
i 

" 

1'.-I"nJ'Z(f 

", 
()OllS(h~ 
/~ 

// ~PI'j,/, 
/ 

/ /, ({ff.~. / o 

/ 
~~ 

ed 
-ektor. a

:azprnvljali Ž.~ 

emmenng. 
ormacije ~_ 

'edno 
oigr. 

ova 

gla"je g:rarlni'~ 

•• o\,a žel 
~Tečiti Lj 
a kraško LJ1GnU-J 

Eden prvih zemljevidov železniške proge proti morju 
Vir,' Tadej Brate 
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Načrtovanje kraške proge 
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Načrtovanje gradnje železnice čez Kras se je začelo že zelo kmalu po 
naročilu takratnega predsednika dvome komore, barona von Ktibecka 
med letoma 1844 in 1845, nadziral pa jih je takratni višji cesarski 
inšpektor, dvomi svetnik Karl Ghega. O trasi in problematiki gradnje so 
razpravljali že veliko prej, preden je bila dokončana proga čez prelaz 
Semmering. Šest let je trajalo, da so bili zbrani vsi podatki in pridobljene 
informacije za gradnjo. 

Še vedno sta se presojali dve trasi, ki j ih je že leta 1849 predlagal dr. 
Voigt. Končno so se odločili za kraško varianto, ki pa so jo morali krepko 
spremeniti in popraviti. Nastala je takšna, kot jo poznamo danes. O tirih 
skozi kraške jame seveda nihče več ni razmišljal. 

Nova izbrana trasa železnice je bila občutno krajša, imela je manJ se, 
primernejše vzpone kot predlagana. Zaradi enakomernih vzponov in 
padcev proge, ki so znašali okoli Il %0, vlakom v rednem prometu skoraj 
ni bilo potrebno dodajati priprege dodatnih lokomotiv. To se je seveda 
zelo poznalo v sami konkurenčnosti proge. Dokončna odločitev je padla 
leta 1849, torej v času, ko je v Ljubljano že vozil vlak. 

Jeseni tega leta je minister Bruck zadolžil inženirje, naj izdelajo dokončne 
načrte za vse objekte na progi. Decembra 1849 jih je njegovo veličanstvo , 

cesar Franc JožefI., potrdilo in privolilo v začetek del. Začelo se je zadnje 
poglavje gradnje železnice do morja. 

Nova železnica je bila za načrtovalce trd oreh. Najprej je bilo potrebno 
prečiti Ljubljansko barje in se po obronkih dvigajočih se vzpetin povzpeti 
na kraško planoto. Sam Kras je imel svoje pasti. Težave so povzročali: 
kamnit teren, vrtače, doline in podzemske jame. Največji problem je bila 
voda, ki jo je povsod primanjkovalo, nujno pa so jo potrebovali za 
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napajanje lokomotiv. Spust proge do Trsta je bil seveda zgodba zase, 
samo mesto pa sprva ni imelo primernega prostora za postavitev postaje. 
Šele obsežna nasipanja pripeljanega kamenja in skal so morju iztrgala 
dovolj gradbenega prostora za prvo postajo. 

Poseben problem se je pokazal šele v zimskem obratovanju železnice. 
Burja in zameti so delali sprva nepremostljive težave in velike stroške. 
Šele z izdelavo posebnih plugov in gradnjo zidov proti zametom je bil 
tudi ta problem v glavnem obvladan. 
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Prof. dr. Christian Voigt z Dunaja je v Illyrisches Blatt predlagal dve trasi železnice 
proti Trstu (Illyrisches Blatt, št. 28; 7. april 1849). 
Vir: Tadej Brate 
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Gradnja borovniškega viadukta 


Ni se še dobro poleglo slavje ob prihodu prvega vlaka v Ljubljano, že so 
se delavci selili na traso nove železnice proti Trstu. Uradno so se dela na 
novi trasi začela 17. septembra 1849. Proga je bila razdeljena na več 
odsekov, vsakega paje gradi lo drugo podjetje. Dela so stekla tudi v vasici 
na robu Ljubljanskega barja. Borovnica je imela pred prihodom delavcev, 
ki naj bi gradili železnico, vsega kakih 50 hiš. Stiskale so se okoli cerkve 
sv. Marjete. Prebivalci so bili pretežno kmetje in dninarji, ki so se 
ukvarjali s poljedelstvom, ob potokih v kotli ni so obratovale male lesne 
žage. 

Kako so domačini sprejeli delavce, ne vemo. Znano je, da se je življenje 
v kraju korenito spremenilo. Med delavci je bilo največ Furlanov. 
Stanovali so v lesenih barakah v neposredni bližini gradbišča. Delovodje 
in inženirji so si našli namestitev pri domačinih. Hočeš-nočeš je morala s 
samo gradnjo sodelovati vsa vas. Nekateri domačini so dobili občasno 
zaposlitev, drugi so služili s prevozništvom lesa in gradbenega materiala, 
tretji s prodajo hrane, saj je bila oskrba take množice ljudi velik problem. 

Po pripovedovanju naj bi se pri gradnji osem zidarjev smrtno ponesrečilo. 
Prihajalo je tudi do zvinov, stisnjenih udov ... Ko je leta 1855 izbruhnila 
kolera, so se vrste delavcev zredčile. Mnogi so pobegnili domov, veliko 
jih je tudi umrlo. Očitno je bila higiena res zelo slaba. Da bi se uredile 
higienske razmere na delovišču, so iz Zakotka na Laze speljali vodovod. 
Vodno črpalko je poganjal pami stroj, ki so ga uporabljali vse do leta 
1929. Za pripravo hrane so zgradili kuhinjo. To je bila današnja Majerjeva 
hiša na Dolu. Levo od sedanje ceste na Laze so imeli zdravstveno postajo. 
Tu je bila jama, kamor so odmetavali odrabljen sanitetni material, zato so 
ta prostor imenovali Kužnica. Po skopih ustnih virih je bila v tistih časih 
na Dolu tudi zelenjavna tržnica. Poimenovanje "tržni ca" se še danes 
uporablja. 
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Gradnja borovniškega viadukta 
Vir: Pavle Drobnič 
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Upodobitev borovniškega viadukta ob lOO-letnici železnice 
(Stane Kumar; olje; 1949) 
Vir: Pavle Drobnič 
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Novi viadukt, ki naj bi prečil borovniško dolino, so začeli graditi leta 
1850 pod nadzorom cesarsko-kraljevega gradbenega nadinženirja 
Arcarija. Grajen naj bi bil v dveh nadstropjih po vzoru visokih mostov na 
semmerinški progi. Tudi način gradnje je bil enak. Ko je bil dograjen, je 
bil na najvišji točki visok 38 m, dolg je bil 561 m. Po mnenju 
strokovnjakov tistega časa je bil največji tovrstni objeh za potrebe 
železnice na svetu. V spodnj i etaži je imel 22 lokov, v zgornji pa 25. 

Njegov srednji del je bil raven, nanj pa se je pripeljalo z obeh strani po 
blagem loku. Višina spodnje etaže je znašala 18 m. Po njej je tekla 
posebna servisna pot za vzdrževanje. Običajno je bila zaprta z obeh strani 
z vrati. Le ob poplavah so jih odprli in omogočili prebivalcem Brega in 
Pakega, da so prišli v Borovnico. Stebri mostu so bili oštevi1čeni, začenši 

od Ljubljane proti Trstu. 

Most so temeljili tako, da so v mehka barjanska tla zabili preko 4.000 
hrastovih pilotov. Iz bližnjih kamnolomov, predvsem iz Podpeči , so 
pripeljali 32.000 m3 lomljenega kamenja in 31.000 m3 obdelanih kamnitih 
kvadrov. Njihova teža je znašala tudi do 2,5 tone za kos. Vozili so jih s 
posebnimi visokimi vozovi z velikimi kolesi tako, da so pod voz postavili 
kamnito gmoto in jo s pomočjo vijaka in matice dvignili od tal, kolikor je 
bilo treba. Obdelani kos kamna je ves čas vožnje visel pod vozom. Kakor 
so ga dvignili , tako so ga tudi počasi spustili na tla. Z volovskimi 
vpregami so jih večinoma vozili domačini. Zaslužili so dobro, plačevalo 
pa se je takoj "na roko". Delal je vsakdo, kdor je le mogel, tudi otroci, ki 
so nosili opeko. Ustni viri pripovedujejo, da so živini, s katero so si 
pomagali pri gradnji na vrhu mostu, zavezali oči, da se j i ne bi zvrtelo ob 
pogledu v globino. 

Vse oboke je bilo potrebno narediti v opečni izvedbi. Opeko so dobili 
tako, da so v neposredni bližini mostu postavili opekamo, ki je proizvedla 
5 milijonov kosov. Za loke na mostu so oblikovali posebne opeke klinaste 
oblike, ki so se prilegale druga drugi v krivini loka. V glini so leta 1854 
našli kamnito sekiro, ostanek koliščarjev. 

Kot posebnost naj omenimo, da je na borovniškem viaduktu delal tedaj 
tudi mladi furlanski zidarski mojster Ceconi s svojo zidarsko skupino. 
Kasneje ga srečamo kot velikega podjetnika in graditelja železnic. Leta 



Naslovna stran vabila na odprtje proge Ljubljana -Trst iz leta 1857 
Vir: Tadej Brate 

1885 je zaradi zaslug pri gradnji železnic v Avstriji dobil plemiški naziv 
Montececon, leta 1893 pa je bil povzdignjen v grofovski stan. Eno 
največjih in odmevnih del Giacoma Ceconija (29.9. 1833-18.7.1910) pa 
je kasnejša gradnja bohinjskega predora v letih od 1900 do 1905. Za delo 
je najemal mlajše in sposobne inženirje, med njimi Maksa Klodiča, o 
katerem bo tekla beseda na koncu tega dela. 

Celotno gradnjo mostu so ocenili na 2 milijona goldinarjev. 

Most so dogradili v manj kot sedmih letih. Cementa pri gradnji takrat še 
niso poznali. Vse, kar je bilo klesano, predvsem pa ograja in parapetni zid, 
velja za izvrstna mojstrska dela. V soboto, 30. avgusta 1856, so Novice v 
rubriki "Novičar iz naših krajev" poročale: 

"Poslednji obok 20 in pol seznJev visokega in 280 sezl1jev dolgega 
zidanega mosta za železnico v Borovnici -Franzdorf, kteremu tako 
pravijo v Evropi ni para, je bil dodelan 18. dan tega meseca. " 
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Most so dogradili 18. avgusta 1856, skoraj leto dni pred samim odprtjem 
celotne proge. Nekaj dni pred tem dogodkom je bilo v Borovnici veliko 
slavje, pravzaprav "likof' za konec del. Ustno izročilo pravi , da so 
postavili visok mlaj , namazan z lojem, nanj pa pod vrh privezali klobaso 
in uro. Menda jo je uspelo sneti iznajdljivemu furlanskemu zidarju, ki si 
je v hlače zataknil žeblje, da mu ni drselo. 

V tem času so gradili iz opeke tudi železniški most G6ltzach v Nemčij i 

(od 1846 do 1851). Čeprav je bil nekoliko višji, je bil grajen le za en tir. 
Sprašujemo se, ali je bil borovniški velikan res največj i na svetu. 
Odgovori naj tisti, ki se na take stvari spozna, zato smo se zatekli po 
pojasnilo k diplomiranemu gradbenemu inženirju in strokovnjaku za 
mostove z dolgoletnimi izkušnjami, g. Gorazdu Rumarju. V svoji knjigi 
Kamniti velikan na Soči je med drugim zapisal: 

"Tako borovniški kot viadukt v Goltzschtalu pri Plauenu sta bili izjemni 
gradnji zaradi svoje obsežnosti, to je velikosti in višine, količine 

vgrajenega materiala, nista pa imela izjemnih konstruktivnih elementov, 
ki bi bili zelo zahtevni v tehniškem pogledu. To ne zmanjšuje pomena obeh 
gradenj, ki sta bila velika organizacijska in gradbena posega. Mirno zato 
lahko rečem, da je v tem pogledu borovniški viadukt največja mostna 
gradnja na Slovenskem." 

Menim, da lahko dodamo le še trditev, da je bil borovniški viadukt v času 
svojega nastaj anja največja mostna železniška gradnja na svetu! Čez čas 
so ga sicer presegle večje gradnje, toda ob nastanku je bil zagotovo 
naj večji! 
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Borovniški viadukt (Johann Varonni; litografija; 1857 -izrez) 
Vir: Tadej Brate 

-----------_._ --

Upodobitev borovniškega viadukta (Chaupy; 1857) 
Vir: Tadej Brate 
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Prva vožnja čez borovniški viadukt 


Prvo poizkusno vožnjo iz Ljubljane v Borovnico so opravili 28 . oktobra 
1856, tik pred prihodom cesarja Franca Jožefa. Vse je moralo biti nared, 
kot se ob takih priložnostih spodobi. BleiweisDve Novice so o tem 
poročale: 

" Včeraj so nek p ervo poskušnjo z vožnjo po železnici iz Ljubljane proti 
Borovnici napravili, ker jo hočejo v Postojni ob prihodu Nju. Veličanstev 

v Ljubljano tako dodelati, da se boja mogli, ako boja želeli, pervi po 
ljubljansko-teržaški železnici do Postojne peljati. " 

Jasno je, da si cesar ni dal dvakrat reči in posebej prositi, naj se pelje v 
Postojno z vlakom. Vožnjo so izvedli brez težav. 

Med borovniškim in Jelenskim viaduktom je na hribu manjša ravnina, ki 
so jo graditelji uporabili za železniško postajo. Tu so zgradili tudi 
kurilnico za oskrbovanje doprežnih lokomotiv. Imela je dva tira s 
pogreznimi jaški, vodno postajo, okretnico, deponijo za premog ... Poleg 
dveh tirov je bil na postaji še tretji za nakladanje tovornih vagonov s 
tehtnico. Levo - v smeri Jelenskega viadukta - je ob hribu tekel še en 
stranski tir, opremljen s pogreznim jaškom in z napajaIno napravo. Tudi 
tu so stale lokomotive, pripravljene za potiskanje vlakov proti Logatcu. 
Ostanki teh naprav so vidni še danes. Vodo za napajanje postaje so 
zajemali na Malencah in kasneje vodovod razširili po Borovnici . 

Doprežna služba je očitno delovala tako, da je priprežna lokomotiva 
čakala vlak v na borovniški postaji. Ko je le-ta pripeljal, so jo pripeli na 
njegov konec. Prednjo lokomotivo so oskrbeli z vodo in s premogom. 
Doprežna lokomotiva je potiskala vlak včasih vse do Postojne. Kasneje se 
je vrnila v Borovnico. Z razvojem tehnike in s povečanjem števila 
lokomotiv kasneje Cv 20. stoletju) doprega ni bila več potrebna. 
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Razglednica Borovnice, odposlana 26.8.1898 
Vir: Pavle Drobnič 

V začetku je bilo tudi pri nas vodstvo postaje v rokah nemško govorečih 
tujcev. To so bili postajni načelnik, prometniki in progovni nadzorniki. 
Marsikateri domačin je na postaji dobil delo. Sprva so opravljali 
večinoma težaška dela. Delali so kot kurilniški delavci, natovarjali so 
vagone, skrbeli za deponij o premoga, čistili lokomotive in podobno. 
Večina njih je bila slabo izobražena, saj možnosti za šolanje niso imeli.Z 
leti so domačini opravili potrebne šole in prevzeli vodenje postaj. Toda 
vedeti je treba: na južni železnici je bil do konca prve svetovne vojne 
uradni jezik edinole nemščina. 

Omenimo naj se način sporazumevanja med postajami, še preden so 
izumili telegraf in telefon. V začetku je tu deloval optični telegraf, ki ga 
je Ghega prvič videl v ZDA in ga prenesel v naše kraje. Ob progi je na 
vidni razdalji stala vrsta čuvajnic. Ob vsaki je bil drog v obliki črke 1. Z 
vsakega kraja horizontalne prečke so visele vrvi vse do tal. S pomočjo 
škripcev so železničarji dvigali ali spuščali na drog velike, iz ločja pletene 
okrogle košare, pobarvane z rdečo barvo. Medsebojni položaj in število 
krogel je sporočalo, a1i vlak pelje tja ali nazaj, ali je to potniški ali tovorni 
vlak, ali gre za strojni vlak lokomotive, ki se vrača itd. Ta sistem pa ni 
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deloval ponoči, zato sprva zaradi varnosti v nočnih urah ni vozilo veliko 
vlakov. Mnoge telegrafske čuvajnice so bile z uvedbo novih tehnologij 
telefona in telegrafa opuščene. Večinoma so že porušene. Kot po čudežu 
se je ohranila čuvajnica št. 666 v Borovnici, pri Ostercu "na stari progi". 
Na pobudo Zgodovinskega društva Borovnica in ob finančni pomoči 

občine so jo pred nedavnim obnovili. Povrnili so ji njen nekdanji izgled. 

Borovnica je z gradnjo železnice le pridobila. Tisti "furmani" in delavci, 
ki so se ob prejemu plačila ognili gostilni "kot hudič križa", so si 
opomogli in mnogi so obogateli. Kupovali so hiše in grunte. Vzcvete li sta 
lesna obrt in trgovina. Kobijeva, Majaronova, Petričeva in Švigljeva žaga 
so izvažale les celo v Ameriko. V Borovnico so se priseljevali novi ljudj e, 
Ljubljana je z vlakom postala prav nevelj etno blizu. 

Optični telegraf pri čuvajnici na Verdu (Johann Varonni; litografija; 1857" izrez) 
Vir: Tadej Brate 
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Borovniški "premogarji -ta črni" na Stari postaji pred lokomotivo vrste 30. Postaja Franzdorf -
Služila je za potiskanje vlakov. Iz prometa so jo i zločili leta 1912. -ir: Tadej Brate 
Vir: Lojze Čepon 

Postaj no osebje v uniformah južne železnice pred postajo Franzdorf -Borovnica Postajno poslopje 
Vir: Otmar Šturm ir: Pade Drobnič 
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Postaja Franzdorf - Borovnica okoli leta 1910 
Vir: Tadej Brate 

- Borovnica Postajno poslopje in borovniški viadukt 
Vir: Pavle Drobnič 

41 



Razglednica Borovnice, odposlana 28.12.1899 
Vir: Pavle Drobnič 
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Razglednica Borovnice iz začetka 20. stoletja 
Vir: Pavle Drobnič 
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Upodobitve viadukta 


{ 

Gradnja južne železnice je bila tehnični in finančni podvig, ki je vzbujal 
zanimanje, pa tudi spoštovanje ne le v sami Avstriji, temveč po vsej 
Evropi. Upravi Južnih državnih železnic je bilo jasno, da je potrebno vsa 
dela ustrezno dokumentirati, zapisati in narisati kot študij sko-arhivski 
material za bodočnost. Ker fotografije še niso izumili, se je uprava 
odloč il a, da najame nekaj slikarj ev in jim v obliki risb in slik omogoči 
ovekovečenje največjih del na progi. Šele ob koncu del, leta 1857, so 
fotografijo razvili do te stopnje, da je bilo mogoče objekte tudi 
fotografirati. Muzej novejše zgodovine hrani iz tega časa enega 
najstarejših negativov pri nas. Prikazuje zadnja dela na borovniškem 
viaduktu. 

Največ slikavnega materiala z odseka proge Ljublj ana-Trst nam je 
zapustil slikar avstrijskega rodu Johann Varonni. Sledita mu Francoz 
Nicholas-Marie-Joseph Chaupy in Nemec Bernhard Fiedler. Njihova dela 
je uprava južne železnice ponatisnila in dala v javnost.Najzanimivejša je 
gotovo Varonnijeva zgibanka (leporelo), dolga približno pet metrov. 
Prikazuje progo od Ljubljane do Trsta na eni sami močno razpotegnjeni 
sliki, ki je v knjigo zložena kot harmonika. Tisk je črnobel, motivsko pa 
se je slikar osredotočil na del proge od konca Ljubljanskega barja do 
Logatca. Odlično je upodobil progo, mostove na vzponu na borovniški 
viadukt, Jelenski (Dolinski) most ter progo preko Štampetovega mosta do 
Logatca. Vse kaže, da je bila predloga za to knjigo, izdano leta 1858, 
izdelana prvotno v barvah. Avtorju teh vrstic je pred nekaj leti uspelo 
odkupiti le dva kosa poizkusnega odtisa te knjige v barvah, ki prikazujeta 
borovniški del proge. Barvna verzija verjetno nikoli ni doživela izdaje. 

Leta 1857 je bila otvoritev železnice Ljubljana-Trst. Na prvi vožnji so 
pomembnejši gostje dobili v spomin darilo v obliki velike mape (nekoliko 
večji kot fonnat A3) z desetimi barvnimi litografijami najpomembnejših 
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delov železnice. Med njimi je bil tudi borovniški viadukt. Poleg litografij 
sta bila v mapi tudi sedežni red ob banketu v Trstu in jedilnik. 

Nadvse zanimiva je upodobitev borovniškega viadukta, ki jo je očitno 
narisal neznani avtor že leta 1856. Na njej je videti na mostu stoječo 
poizkusno lokomotivo s Semmeringa Seraing. Slika mostu je del 
posebnega zemljevida železnice od Ljubljane do Trsta, ki ga je verjetno 
ob otvoritvi železnice natisnil ljubljanski tiskar in založnik ložefBlaznik. 

Kasneje so ga še mnogokrat slikali in fotografirali, običajno za dopisnice 
oz. razglednice. Tako se nam je ohranilo precej bogato fotografsko 
pričevanje skozi čas -od začetkov gradnje do njegovega konca. 

Borovnica 
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omoti\'e. 0VOR 
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::>okler so S temi ~ 
ilo še vse \-re 

semmerinško p.~-= 

dovažati materiaL r~ 

-=orskih progah. 
-menovana Fahrai~ 
ohn Haswell lera I 

Razglednica Borovnice, odposlana 29.4.1913 
Vir: Pavle Drobnič 
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Prve lokomotive na progi čez 
borovniški viadukt 

~a je verjetno 
......."L.I.>J.... 
ložef Blaznik. 

o za dopisnice 
o fotografsko 

Da bi bolje razumeli probleme prometa čez borovniški viadukt, moramo 
poseči desetletje in še dlje v preteklost. 

Prve parne lokomotive so bile praviloma majhni, razmeroma lahki stroji 
s po dvema pogonskima cilindroma, ki sta delovala na mokro paro in 
gnala eno ali največ dve pogonski osi. Prve lokomotive za WRB, 
predhodnico južne železnice, je dobavljala tovarna lokomotiv Norris iz 
Philadelphie, pa tudi angleške tovarne, npr. Stephensonova in 
Hawthornova iz Newcastla, poleg njiju pa še Sharp iz Manchestra. 
Kasneje je družba WRB na Dunaju ustanovila novo tovarno in izdelovala 
lokomotive. Uvožene so vozili z ladjami v Trst, potem pa so razdrte na 
vozovih (parizarjih) s konjsko vleko vozili na Dunaj injih tam v začetnem 
obdobju železnice sestavljali. 

Dokler so s temi stroji vozili po ravnini med Dunajem in Gloggnitzem, je 
bilo še vse v redu. Stroji so drveli kot za stavo. Ko je Ghega začel graditi 
semmerinško progo in je bilo treba s temi lokomotivami na gradbišča 
dovažati material, je postalo vsem jasno, da niso primerne za službo na 
gorskih progah. Niti prva uporabna lokomotiva s tremi vezanimi osmi, 
imenovana Fahrafeld, ki jo je zasnoval takrat že v Avstriji živeči inženir 
John Haswell leta 1846, ni obetala rešitve problema. 

Zato je železniška uprava razpisala natečaj za izdelavo gorske lokomotive 
za semmerinško progo. Na tekmovanju za najboljšo so se pojavile štiri 
lokomotive svojevrstnih konstrukcij. To so bile: 

Bavaria, izdel<tna v strojni tovarni Maffei v Munchnu, 

Vindobona, izdelana v strojni tovarni WRB na Dunaju, 

Wiener Neustadt, izdelana v strojni tovarni Wenzel Gunther IZ 


Dunajskega Novega mesta, 


45 



Seraing, izdelana v strojni tovarni John Cockerill v Seraingu pri Luttichu 
v Belgiji. 

Vse so naredili leta 1851. Predaleč bi prišli, če bi analizirali stroje 
posebej. Njihova skupna karakteristika pa je bila povezati čim več 

pogonskih osi s pamim strojem in ohraniti gibljivost na ostrih krivinah 
proge. 

Poizkusi vseh naštetih lokomotiv na Semmeringu so trajali dolgo časa, 

rezultat pa ni bil vzpodbuden. Pravzaprav nobena od njih ni izpolnila 
pričakovanj naročnika. 

V tem času se je pojavil na železniški sceni mož, ki je vendarle želel rešiti 
problem, kako izdelati uporabno lokomotivo za gorske proge. To je bil 
Wilhelm Engerth (1814 -1884), v tem času vodja oddelka za mehaniko 
obratovanja pri trgovskem ministrstvu na Dunaju. Odločil se je, da bo 
združil vse izboljšave in prednosti posameznih lokomotiv v eno in zgradil 
povsem nov stroj. Še najboljša se mu je zdela Bavaria, ki je vrtiIni 
moment s svojih pogonskih koles prenašala s pomočjo verig tudi na 
kolesa tendra. Povečanje števila gnanih osi naj bi ji dalo dodatno vlečno 

Wilhelm von Engerth 
Vir: Tadej Brate 
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odatno vlečno Zasnova semmerinške lokomotive po zamisli Wilhelma von Engertha iz leta 1852 
Vir: Tadej Brate 

moč. Vedeti je treba, da je bila ta odvisna predvsem od teže vozila, števila 
koles in tornega koeficienta med tirom in kolesom. Več ko je bilo koles v 
vprijemu z gladko tirnico, večji je lahko bil tovor, ki ga je lokomotiva 
vlekla. 

Tako je že leta 1852 Engerth izdelal poseben tip lokomotive s petimi 
vezanimi osmi. Prve tri so bile v nosilnem okviru lokomotive, drugi dve 
pa v okviru tendra. Tretja in četrta sta bili povezani med seboj z 
zobniškim predležjem, ostala kolesa pa klasično s spojnim drogovjem. Ta 
tip so kasneje razvili še v dvo- in štirivprežne lokomotive. 

Nastanek nove lokomotive so pozdravili vsi, razen lohna Haswella. Trdil 
je, da je slaba in neprimerna za gorske proge. To je utemeljeval z 
mnenjem o ·pretogi zobniški zvezi med lokomotivo in tendrom ter 
neprimerni namestitvi rezervoarjev za napajaino vodo, ki so bili 
nameščeni ob kotlu lokomotive. Ko naj bi lokomotiva vozila in trošila 

47 ..: 



Model Engerthove lokomotive za semmerinško in kasneje kraško progo v merilu 1: 10. 
Razstavljen je v Tehniškem muzeju Dunaj. 
Vir: Tadej Brate 

vodo, naj bi se ji manjšala njena adhezijska teža, s tem pa avtomatično 
vlečna moč. Na koncu proge naj bi samo z izgubo vode stroj izgubil do 
tretjine svoje vlečne moči in naj bi zdrsaval.Nastopile so burne polemike 
za novo lokomotivo in proti njej. Haswell je trdil, da je slaba in da kaj 
takega ne namerava izdelovati v svoji tovarni. Vse je mejilo na velik 
škandal, saj odkloniti gradnjo serije lokomotiv za državnega naročnika ni 
bil mačji kašeU. Toda Haswell je vztrajal. Država je nove lokomotive 
naročila v tovarni E. Kessler v Esslingenu v Nemčiji (26 kom), pri 
Cockerilu v Belgiji (22 kom) in Guntherju v Dunajskem Novem mestu 
(42 kom). Stroje so dobavljali Južni državni železnici od 1853 do 1858. 
Leta 1855 pa je dve taki lokomotivi vendarle izdelala tudi Haswellova 
tovarna. 

Ko se je začel promet z novimi stroji in so jih do potankosti preizkusili, 
so ugotovili, da Haswell ni pretiraval. Njegove besede so se uresničile. 
Nove lokomotive Engerthove konstrukcije so bile preprosto zanič. Le 
prvih nekaj primerkov je imelo zobato predležje, ki je že na začetku 
povzročalo hude težave in lome zobni kov. Zato so vse kasnejše 
lokomotive bile dobavljene s tem mehanizmom in so postale stroji s tremi 
namesto s predvidenimi petimi pogonskimi osmi. Seveda pa je bila 
njihova vlečna moč s tremi vezanimi osmi le senca napovedanih obljub. 
Najhuje je bilo s spreminjanjem vlečne moči stroja zaradi teže porabljene 
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Razglednica Borm-__ 

Vir_' Pavle Dro. 
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vode. Vlaki so kar nenadoma obstali na progi, kolesa so se vrtela v 
prazno. Pami stroji lokomotiv na mokro paro so dobesedno goltali 
ogromne količine vode za svoje obratovanje. Da bi se izognili tem 
težavam, so se morale engerthovke napajati z dodatno vodo na večini 
postaj in tako ohranjale konstantno tomo težo. To je seveda zmanjševalo 
hitrost vlakov. Južni železnici je - hočeš, nočeš - zavladala križev in težav 
polna lokomotiva. V tem času (leta 1859) je imela ljubljanska kurilnica 
kar 45 aktivnih lokomotiv. Kako se je promet povečeval, pove dejstvo, da 
je bilo čez eno leto v Ljubljani 72 lokomotiv, med njimi 32 engerthovk. 

Tudi kurilnica v Borovnici je takoj dobila kontingent lokomotiv za 
rinjenje vlakov, torej za doprežno službo. Najprej je imela šest, po letu 
1860 pa le še pet strojev Engerthove konstrukcije. Iz vsega lahko 
sklepamo, da so za začetni promet na vzponu na kraško planoto takrat 
uporabljali izključno engerthovke. To so bili torej prvi stroji, ki so 
obvladovali promet med Ljubljano in Trstom. In potem? Morda bi bilo 
pametneje vprašati, kako je bilo pred tem. Ko so se poizkusne vožnje s 
štirimi eksperimentalnimi lokomotivami končale na Semmeringu, so ti 
stroji skrivnostno izginili. Ne najdemo jih več v nobenem popisu kurilnic. 

Razglednica Borovnice iz leta 1898 
Vir: Pavle Drobnič 
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Kaj se je zgodilo? Iz skopih podatkov se zdi, da so vse štiri lokomotive 
prepeljali v Ljubljano. Na še nedokončani progi proti Trstu so jih nekaj 
časa preizkušali, da bi videli, ali se bodo na progi z manjšim vzponom kaj 
bolje odrezale. Vse kaže, da niso izpolnile pričakovanj. Kasneje je ena od 
njih ostala v Ljubljani kot stacionama naprava za gretje vode, ostale tri pa 
so razdrli in poslali v staro železo. 

In engerthovke? Potniško verzijo teh lokomotiv z dvema vezanima osema 
so že po dobrih desetih letih obratovanja upokojili. Ostale triosne pa so 
delavnice v Mariboru in Knittelfeldu začele predelovati v letih od 1863 
naprej v tri-ali pa štiriosna vozila s posebnim tendrom. Predelani stroji so 
se končno pokazali kot izvrstne lokomotive in nekateri primerki so 
obratovali skoraj do 2. svetovne vojne. Toda v tovarni Johna Haswella na 
Dunaju še ni bilo miru, kar zadeva Engerthove lokomotive. V 
konstrukcijskem biroju se je pojavil mlad inženir Pius Fink, ki pa je žal 
kmalu umrl. Preučil jo je in predstavil svojo izboljšano verzijo -s 
pogonom zadnjih dveh osi preko škarjastega veznega vzvodja in slepe 
gredi med obema gibljivima deloma lokomotive. Rekonstrukcija veznega 

~. Kt&;,t .' !(:';)-' Oi_i. -~--r..::a.Tl':~ ,,:d:t:!..!.:"_~ 

Razglednica Borovnice 
Vir: Pavle Drobnič 
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pogona je odlično uspela. V letih od 1863 do 1867 so izdelali štiri 
lokomotive za progo Anina - Oravica v Romuniji. Prvo so imenovali 
Steyerdorf, kar je nemško ime za Anino. Vse so se pokazale kot odlični 
stroji na strmi progi z ostrimi ovinki. Toda jeza nad zavožen o Engerthovo 
konstrukcijo se še ni polegla. V tem času so večino lokomotiv že predelali 
v klasične stroje. Kljub izvrstni rešitvi tehničnega problema je Finkov 
predlog žal prišel prepozno. Engerthovk nihče ni več hotel naročiti oz. 
izdelovati. 

Lokomotive na kraški progi 

Rekonstruirana varianta Engertove lokomotive z dodano četrto pogonsko 
osjo je bila vzor za gradnjo novega tipa lokomotiv vrste 35 , ki so jih po 
letu 1871 začele graditi tovarne po svetu v podvariantah, označenih z a, 
b, c in d. Odličen stroj, sprva namenjen le kraškim progam, so prodajali 
po Evropi in severni Afriki. Kot vrsto JDŽ 132 smo jo dolga leta videvali 
na kraških progah. 

Predaleč bi prišli, če bi želeli opisati vse vrste lokomotiv, ki so kdaj koli 
vozile čez borovniški viadukt. Za časa južne železnice so bile tu še 
lokomotive vrste 29 (JDŽ 124) za vleko lahkih tovornih vlakov, potniške 
vlake so vlekle razne lokomotive vrste 17 (l 7c - JDŽ 103), kijihje proti 
koncu stoletja zamenj ala' vrsta 32f (JDŽ 109). Brzovlake so tik pred 
začetkom prve svetovne vojne prevzele lokomotive vrste 109 (JDŽ 03) in 
570, ki pa so jih izdelali šele leta 1915 in pri nas niso odigrale posebne 
vloge. Za lokomotivami, ki so vlekle tovorne vlake 35 a, b in c (JDŽ 132), 
so prišli še stroji vrste 32 c, nato pa že vrsta 60 (JDŽ 131), 170 (JDŽ 24), 
180 (JDŽ 13 5) in 80 (JDŽ 28). Ta vozni park se je na železnici do Trsta 
ohranil vse do elektrifikacij e prog na zasedenem italijanskem ozemlju v 
tridesetih letih. 

Po drugi svetovni vojni najdemo na progi proti Trstu tudi do takrat tam 
neznane lokomotive, npr. JŽ 10, JŽ 30, JŽ 29, JŽ 36, JŽ 145, JŽ 06 in še 
nekatere (premikal ke vrste JŽ 153, JŽ 52, JŽ 62 itd.) . Spisek različnih 
strojev je še daljši, a ga ne bomo omenjali . Kot zanimivost naj povemo, 
da je bila Borovnica dolga leta končna postaja za tekaIne in poizkusne 
vožnje lokomotiv, ki so jih popravljali v železniških delavnicah v 
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Ljubljani. Takrat so se imenovale Podjetje za popravilo voz in strojev v 
Šiški. Skoraj je ni vrste pame lokomotive, ki ne bi vsaj enkrat obiskala 
Borovnice. Skrivnost voženj v to smer je bila v tem, da je bilo mogoče 
vsako lokomotivo pognati po ravni progi čez Barje z vso hitrostjo, pa še 
večina šišenskih delavcev in mojstrov je bila doma iz tega kraja. Neredko 
se je tudi avtor teh vrstic nekako pretihotapil na lokomotivo in užival v 
vožnjah tja in nazaj. Razen redkih izjem v vodstvenem kadru so bili 
delavci iz Šiške prijazni in ustrežljivi fantje, ki so ti izpolnili katero koli 
željo, če je le bilo mogoče. Vožnje na pamih lokomotivah so bile del tega. 
Naj tu zapišem, da sem jim še danes iz vsega srca hvaležen za vse 
čudovite vožnje, pa tudi tveganja, ko so me jemali s seboj. 

Ko so po vojni opustili kurilnico v Borovnici, so se začeli železničarji 
voziti na delo v Ljubljano, za njimi pa še njihovi potomci -vse do danes. 
Borovnica je bila dolga leta kraj ljudi železničarskih poklicev. 

Lokomotive vrste SB 32 s podvrstami a, b, c, d, kasneje JDŽ 132, so dolga leta 
kraljevale na progi Ljubljana -Trst. 
Vir: Tadej Brate 
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Kratka zgodovina osuševanja 
Ljubljanskega barja in posledice 

Nastanek Ljubljanskega barja sega daleč v prazgodovino, ko so se kraške 
vode vse od Snežnika proti sedanji Ljubljani izlivale v kotanj o, 
pravzaprav plitvo depresijo na južni strani sedanjega mesta. Odvečna 
voda se je kot današnja Ljubljanica prelivala čez skalni prag med 
Rožnikom in gradom proti Ljubljanskemu polju in naprej v Savo. 
Podzemne vode so prinašale zemljo in pesek in v tisočletjih počasi 

zasipale depresijo, ki se je jz jezera spreminjala v močvaro. Tako je 
nastalo L jublj ansko barj e, v ljudskem jeziku znano kot Morost. To je bila 
velika površina zemlje, ki jo je občasno zalivala voda, zato je bilo vse 
mokro, tekoče in premikajoče se zemljišče neprimerno za kar koli 
človeku koristnega. Tla niso bila nosilna, zato so si domačini morali 
postavljati domovanja na trdnih osamelcih. Samo kmetUstvo, razen paše, 
zaradi preobilice vode skorajda ni bilo mogoče. 

Resnejša dela, da bi pridobili nove kmetijske površine, so se začela šele s 
cesarica Marijo Terezijo in Gabrijelom' Gruberjem. Izgradnja 
Gruberjevega prekopa je omogočala hitrejše odvodnjavanje Barja in nivo 
talne vode je začel upadati. Poplave so se zmanjševale in omogočale 
kmetijstvo. 

Kasneje so na Ljubljanskem barju intenzivno odkopavali šoto in v 19. 
stoletju postavili tudi tovarno za predelavo šote, imenovano TorfanstaIt. 
Šoto so uporabljali kot kurivo in gnojilo. Preko Barja so v tem času 
izkopali vrsto kanalov, ki so omogočali hitrejše odvajanje talne vode. 

Prav v sredini 19. stoletja so začeli graditi borovniški viadukt. Postavili so 
ga na barjanska tla. V zemljo so zabili 4.000 hrastovih pilotov in zdelo se 
je, da temelji ne bi mogli biti boljši. Znano je, da je večji del Benetk 
zgrajen na hrastovih pilotih in mesto vztraja v laguni že stoletja. Hrast, v 
celoti potopUen v vodo, postane namreč izjemno trd in ne razpade. Vse to 
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so seveda dobro vedeli graditelji pod vodstvom Karla Ghege. Temeljenje 
s hrastovimi piloti se je v tistem času zdelo kot nekaj samoumevnega. 

Z gradnjo proge so hiteli. Ghega je imel polno glavo zamisli in idej. Prav 
malo ga je zanimalo, kaj se dogaja v okolici same železnice, kaj 
načrtujejo drugi ljudje, kaj se gradi ali kaj se je dogradilo. 
Agromelioracijska dela na Barju so se v naslednjih desetletjih 
nadaljevala. Poplave so se zmanjševale in nivo talne vode je v 100 letih 
padel menda za skoraj en meter. Možnosti za kmetijska opravila so se 
močno povečale. 

Železniška proga čez Ljubljansko barje (Johann Varonni; litografija; 1857 -izrez) 
Vir: Tadej Brate 

Počasno znižanje talne vode je povzročilo, da so gornji deli hrastovih 
pilotov, na katerih je počival most, pogledali iz vode in začeli gniti. Bolj 
ko je taIna voda upadala, močnejše je bilo gnitje. Most se je začel 
pogrezati. Pojavile so se razpoke in že ob prelomu stoletja je bilo jasno, 
kaj se dogaja. Inženirji in tehniki so si belili glavo, kaj naj storijo, a 
koristne rešitve se ni spomnil nihče. Sprva dolgo niso vedeli, kaj se 
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dogaja, zato je bilo ukrepanje jalovo. Če bi takrat na hitro zgradili okoli 
mostu vodno zaj ezitev v obliki nekakšnega bajerj a in speljali v ta del 
vodo, bi ustavili razpad hrastovih pilotov, s tem pa tudi posedanje mostu. 
Očitno se tega ni nihče pravočasno spomnil ali pa ni bilo denarj a za tako 
rešitev. Znano je, da je bila uprava južne železnice izj emno stiskaška in je 
varčeval a , kjer se je dalo. Ob tem pa je že imela bogate izkušnje s 
podiraj očim i mostovi na barjanskih tleh. 

Malo je znano, da smo imeli na naših tleh takrat tudi najdaljši most južne 
železnice, ki je bil menda nekaj let celo najdalj ši na svetu. Ni ga več . Ko 
so gradili progo Gradec - Maribor, so z novim mostom prečili Pesniško 
dolino severno od Maribora. Močno zamočvirj en teren je bil v tistih časih 
menda tudi odlično goj išče za malarij o. Zgradi li so most, dolg 650 m. 
Visok je bil le 21 m, imel je 64 obokov in je prav tako počival na 
neskončnem številu hrastovih pilotov. Kmalu so stekla intenzivna 
izsuševalna dela. Na most ni mislil nihče več in agromelioracij ska dela so 
čez čas postopoma povzročila enake težave, kot so se pokazale v 
Borovnici . Tud i tu je nastopil problem samega temelj enja s hrastov imi 
piloti. Ko se je nivo talne vode znižal, so pogledali iz vode in začeli gniti, 
most pa je postal nestabilen. 

Gnitje hrastovih pilotov je povzročalo pogrezanj e in pokanje mostne 
konstrukcije. Že konec 19. stoletja je bilo vsem jasno, da je pesniški 
viadukt obsojen na propad. Znano je, da je bila uprava južne železnice kar 
se da varčna. Da ne bi gradili novega mostu, so se tedanji inženirji dobro 
znašli. Namesto da bi zgradili poleg starega nov most, ki bi bil verjetno 
zelo drag, se je železniška uprava odl očila obstoječi most delno podreti in 
okoli njega urediti nasutje ter s tem nekdanji most spremeniti v nasip. 

Z vlaki so dovažali pesek, gradbeni material in zasipali most z leve in 
desne. Tam, kjer je tekla reka Pesnica, so zgradili nov most, na ostalem 
delu pa so porušili oboke in vmesne prostore zapolnili z gradbenim 
materialom. Dela so trajala več let, končali so j ih okoli leta 1905. Danes 
o mostu ni ne duha ne sluha. Le malokdo ve, da je tam nekoč stal most, 
zidan le iz opeke. Danes lahko vidimo visok nasip, ki dobro nadomešča 

nekdanji most in omogoča reden železniški promet. 
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Letalski posnetek Borovnice z viaduktom; 9.9.1935 
Vir: Pavle Drobnič 

Značilen pogled na borovniški viadukt 
Vir: Tadej Brate 
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Prvi problemi zborovniškim 
viaduktom 

Ko je bilo jasno, da se tudi na borovniškem mostu dogaja nekaj 
nevarnega, je uprava južne železnice takoj ukrepala. Najprej so zmanjšali 
hitrost vožnje čez most na 15 do 20 km/h, nato pa prepovedali srečevanje 
v lakov na viaduktu. 

Začelo se je razmišljati, kaj storiti. Zaradi intenzivnega odvodnjavanja 
barjanske vode je nivo talne vode v pol stoletja padel za več kot tričetrt 
metra. Jasno je bilo, kaj se je zgodilo s temelji in hrastovimi piloti, ki so 
pogledali iz vode. Samo saniranje mostu bi bilo nadvse težavno, drago in 
zahtevno. Eden osnovnih problemov je bil, da se most ni enakomerno 
pogrezal. Navozi na most in prvi steber na obeh straneh doline so stali na 
skali, bili so trdno temeljeni, zato se niso premikali. Kar pa je bilo grajeno 
na pilotih, se je pogrezalo. Zato so v osrednji del krone mostu (pod 
tirnice) napeljali nekaj več gramoza in dvignili tir na prvotno višino. Na 
začetku in koncu mostu so zaradi uvedbe enotirnega prometa postavili 
signale in z njimi na nov način urejali promet. 

Prva svetovna vojna je prinesla le težave in dodatni propad. Na obnovo ni 
bilo mogoče več misliti. Čez most so se vali li vojaški transporti, potrebni 
za oskrbovanje soške fronte. Potem ko je avstrijska vojska razstrelila 
solkanski most, je bilo mogoče po tirih priti v Trst le po južni železnici. 
Nastopilo je obdobje, ko je bilo na tej progi zagotovo največ prometa. 
Vojaštvo soške fronte je bilo potrebno oskrbovati s hrano in municijo, 
obenem pa dobavljati v Trst hrano in premog za pogon ladij. Podobno so 
z Jesenic vozili jeklene plošče, hrano in municijo v Pulo, kjer so gradili 
nove bojne ladje. Vojaški transporti so imeli praviloma priklopljeni vsaj 
dve lokomotivi. Transporti so drug za drugim brez prestanka vozili noč in 
dan. Kot primer navajamo ofenzivo v maju in juniju 1917, ko so na 
avstrijski strani uporabili 1.400 topov in 500 minometalcev. Takrat je 
morala železnica dobaviti 37.800 ton municije, da je nasitila žrela topov. 
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Borovniški viadukt okoli leta 1930 
Vir: Tadej Brate 
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Viadukt v Borovnici je propadal naprej in zdelo se je, da je ni sile, ki bi 
ta proces upočasnila ali ustavila. Vojsko je njegovo stanje prav malo 
brigalo. Pomembno je bilo, da so transporti lahko nemoteno peljali. Jasno 
je, da je borovniški viadukt konec prve svetovne vojne dočakal v 
klavrnem stanju. Pogrezal se je in nihal. 

Po pripovedovanju že pokojnega višjega železniškega svetnika Verija 
Švajgarja je že v dvajsetih letih 20. stoletja ob vožnj i težkega tovornega 
vlaka krona mostu občasno nihala tudi do 20 cm sem in tj a. Stanje je bilo 
nevzdržno, a oblast ni ukrepala. Razmišljalo in tuhtal o se je leta in leta, 
storilo pa ničesar. 

Dodatna težava na mostu je bila odvodnjavanje meteorske vode in njeno 
prodiranje v mostno konstrukcijo. Ob zimskih zmrzalih je voda razdiralno 
vplivala na konstrukcijo. Gornji del so sicer na debelo obložili z ilovico 
in upali na dobro tesnjenje. Čez čas se je pokazalo, da je grobi gramoz 
zaradi pritiskov in vibracij tirov vdiral v ilovico, jo prevrtal in omogočil 

vodi neoviran dostop do mostnega jedra. S tem problemom so se borili 
ves čas obstoja mostu in stvari sanirali, kot se je to dalo. Seveda je vse to 
povzročilo velike stroške. Povsem uspešni pa gradbeniki niso bili. 

Železnica Ljubljana - Trst je bila takoj po prvi svetovni vojni še vedno v 
lasti družbe Južne železnice, a vendarle tudi pod upravo Železnic 
kraljevine SHS, delno pa tudi pod upravo italijanskih železnic. Jasno je, 
da stari lastnik ni imel nobenega interesa vlagati denar v nekaj, za kar se 
je že vedelo, da v bodočnosti ne bo več njegovo in da bo z železnico 
upravljal in jo tržil nekdo drug. 

Splošno stanje na železnicah v Sloveniji je bilo po prvi svetovni vojni 
katastrofalno. Železnica kot temeljno transportno sredstvo države je 
trpela zaradi močne dotrajanosti in zastarelosti tirnih vozil in prog. 
Denarja za obnovo ali modernizacijo ni bilo. Za reševanje težkega stanja 
so železnice dobile iz Srbij e odslužene in zastarele vojaške lokomotive 
nekdanjih pruskih železnic, ki so kot vojni plen ostale v Srbij i. 

Šele ko so se lastniške razmere uredile in je država dokončno prevzela 
proge južne železnice na jugoslovanskih ozemljih v svoje roke, se je spet 
pojavilo vprašanje sanacije borovniškega viadukta. 
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Pogled na borovniški viadukt iznad Kobjeve žage v smeri Stare postaje. Pogled na viadukt p 
Vir: Pavle Drobnič Vir: Pavle Drobnič 

Pogled na borovniški viadukt proti Stari postaji Razglednica Boro\ ... ~ 
Vir: Pavle Drobnič Jir: Pavle Drobnič 
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Pogled na viadukt proti Planini 
Vir: Pavle Drobnic" 

Razglednica Borovnice 
Vir: Pavle Drobnič 
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Zimski posnetek viadukta 
Vir: Pavle Drobnič 
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Pogled na Borovnico skozi zadnji obok viadukta 
Vir: Pavle Drobnič 
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Prve zamisli o sanaciji viadukta 
v Borovnici 

Ko prebiramo študije o nameravanih investicijah v železniško omrežje in 
tehniko od leta 1922 do druge svetovne vojne, presenečeni ugotovimo, da 
so v takratni Kraljevini SHS oz. Jugoslaviji gradili razmeroma mnogo 
železniških prog, načrtovali pa še več. V raznih pIanih, osnutkih in 
podobno najdemo neverjetno pisano paleto projektov novih prog v razne 
smeri, ki pa niso bile nikoli uresničene. Vsi načrti in zamisli imajo vedno 
enak imenovalec: prav nikjer ni predvidena ali omenjena vsota denarja za 
sanacijo, obnovo ali novogradnjo borovniškega viadukta. Očitno je, da je 
železniška uprava močno podcenjevala obupno stanje viadukta. 

O sanacij i viadukta se je resneje začelo razpravljati v sredini tridesetih let 
20. stoletja. Prvenstveno so obravnavali gradnjo novega mostu, vedelo pa 
se je že vnaprej, da zanj ne bo mogoče nikoli zbrati dovolj denarja. Srbska 
oblast je namreč med obema vojnama intenzivno gradila proge predvsem 
v Srbiji, pa tudi v Makedoniji in na Hrvaškem. S po vojni priključenimi 

deželami razpadle Avstro-Ogrske se je v glavnem delalo kot z molzno 
kravo: čim več izmolzti iz njih in čim manj vložiti vanje. 

Za obnovo ali novogradnjo tako velikega objekta, kot je bil borovniški 
viadukt, ni in ni bilo mogoče najti ustreznih finančnih sredstev. Vlaki so 
vsakodnevno drdrali čez nevami most, strokovnjaki so zmajevali z 
glavami, oblast pa je mižala na obe očesi. Življenje je teklo naprej v 
upanju, da bo most še nekaj časa zdržal. 

Popravila viadukta so bila omejena pravzaprav le na t. i. "flikarijo". Tu in 
tam so vzidali kako opeko, ki je izpadla iz oboka, ipd. Širokopoteznih 
akcij ni bilo. Javni razpisi za dela so se vlekli kot jara kača in so bili s 
tedanj im birokratstvom v izjemnem sozvočju. Njegovo neizprosnost 
izkazuje dopis Direkciji državnih železnic, ki ga je 30. avgusta 1925 
poslal načelnik progovne sekcije, ing. Jelenko: 
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" ... Poškodbe borovniškega viadukta so precej razsežne, vendar za sedaj 
absolutno ne nevarne. S popravilom se ne sme odlašati, ker bi se sicer 
poškodbe naglo večale in bi stroški lahko neprimerno narasli. Izvršitev 
teh del po privatnih podjetnikih ne smatramo za ugodne, ker nastajajo pri 
oddajanju del po današnjem zakonu zelo velike težave. Licitacijski 
postopek je dolgotraj en, če ne s časom sploh nemogoč. Firma, ki hoče 
izvrševati ta dela, mora imeti drage priprave specijalno za ta most. Te 
naprave mora amortizirati pri enem delu, ker drugiČ ni sigurno, da delo 
zopet dobi. To pomeni podražitev dela. Ako drugiČ ta firma, ki že ima 
priprave, zopet oferira, ima pri cenah prednost, druge tvrdke event. sploh 
ne oferirajo. Licitacija se zavleče, event. sp loh ne velja, nastanejo 
govorice o protežiranju itd. " 

Zgodilo se ni nič. O resnosti stanja priča tudi dopis, označen z zelo nujno, 
ki ga je progovna sekcija 27. aprila 1927 poslala na Direkcijo državnih 
železnic: 

"Dodatno k našemu poročilu št. 1786-25 z dne 17. 6. 1926 in 22. 12. 1926 
5poročamo, da se rušijo olajševalni oboki še naprej. Odprtina v oboku pri 

Razglednica z zimskim motivom viadukta, odposlana 1914 
Vir: Pavle Drobnič 
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Pogled s ceste na Laze proti viaduktu 
Vir: Pavle Drobnič 

7. stebru je dosegla velikost 2.0 x 1.0 m, zato obstaja nevarnost, da se 
zruši cel obok, kar bi imelo za posledico, da se naglo zniža tir. Kaj bi temu 
sledilo, je lahko nedogledna katastrofa. Radi tega prosimo, da se nam 
takoj priskrbi vsaj 1500 kosov trdo žgane opeke (klinker) in vsaj 500 kg 
cementa, da si vsaj za prvo silo pomagamo. Situacija je izredno resna, 
zato prosimo takojšnega odgovora, ali direkcija kaj ukrene ali ne, ker 
sicer bomo morali sami nujno kupiti najpotrebnejši material brez ozira na 
predpise: ni mogoče čakati, da nam še - le kaka nesreča odpre vrata, da 
pridemo do popravil, ki so sedaj absolutno potrebna. Gornja prošnja se 
tiče samo najnujnejšega popravila. S tem pa ni odložena naša prošnja, da 
se nam pripomore do kredita, da začnemo z definitivnim popravilom 
glavnih obokov. " 

Denarja ni bilo, zamisli o obnovi pa veliko. Viadukt je bil res solidno 
grajen in se j e poškodbam upiral. Trideseta leta 20. stoletja je 
zaznamovala tudi velika gospodarska kriza, ki je zaustavila vse. Seveda 
na obnovo mostu ni bilo mogoče niti pomisliti. Šele proti koncu tridesetih 
let je Direkcija državnih železnic v Ljubljani uspela zbrati sredstva inje s 
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Pogled na borovniški viadukt okrog leta 1930 
Vir: Tadej Brate 

hidroizolacijo izolirala viadukt pod tiri. Toda to ni bilo dovolj. Dopis št. 
329/37 9. septembra 1937 poleg borovniškega navaja tudi Jelenski 
viadukt in omenja njune težave. 

".. .Vsled neizvršene izolacije propadata oba tj. Borovniški in Jelenski 
viadukt rapidno. Na neizoliranih obokihje deloma že popolnoma izprana 
malta iz jug, opeka pa preperela. Prosimo naslov, da opozori Generalno 
direkcijo, da nikakor ni za odlašati z sanacijo, ker bode drugače čimpreje 
nastalo vprašanje glede varnosti prometa preko viaduktov. Ker se vedno 
iz kreditnih ozirov odlaša in se ne pristopi k temeljiti sanaciji, bodo v 
kratkem času opečni oboki propadli tako, da bode treba iz varnostnih 
ozirov pristopiti k popolni obnovi. 

Podpisani je mnenja, da tako le delno krpanje opečnih obokov z ozirom 
na preperelost sploh ne zaleže več in ne nudi zadostne varnosti ... " 

Dokumentu je priložen tudi popis del in materiala skupaj s 
stroškovnikom. Tu razberemo, da je bila potrebna izolacija pod desnim 
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tirom na obokih 1,3,4,7,8,9, 10, ll, 12, 17, 18,21,22,23,24, in 25, 
to je 16 obokov. Pod levim tirom je bilo potrebno sanirati oboke 1, 4 in 
10. Iz tega lahko sklepamo, da je bil viadukt zelo dotrajan na obeh 
krivinah, kjer je proga tudi visela v desno - proti Barju. Zato je bil desni 
del bolj poškodovan, saj se je voda z vozišča zliva la v to smer. 

Ponovno se ni nič zgodilo. Železniška uprava pa je vendarle storila korak 
naprej in pooblastila inženirja Maksa Klodiča, viteza Sabladoskega, naj 
pripravi sanacijski program za reševanje viadukta. Leta 1938 je izdelal 
dve varianti idejnih projektov obvozne železnice mimo mostu. Druga je 
tista, ki je obveljala po drugi svetovni vojni in jo poznamo še danes - kot 
sedanji železniški tir skozi Borovnico. Železniški upravi je bilo že takrat 
jasno, da stari most ne bo zdržal več dolgo. Za novogradnjo 
nadomestnega država ni imela denarja. Torej so se že takrat tiho odločili , 

da bo v kritičnem trenutku potrebno zgraditi obvozno progo. Vse to se je 
kasneje res zgodilo, le do realizacije projekta je moralo preteči še deset 
let, vmes pa so se dogajali za tisti čas popolnoma nepredvidljivi dogodki. 

Letalski posnetek viadukta; 9.9.1935 
Vir: Pavle Drobnič 

69 .



--------

Čas je mineval. \-1: 
da se bo zdaj. ZI' 

držal. Bližala so ~ 

Izbruh druge sye 
Ena prvih Žfte'
umikajoča jugosi 
Ljubljana-Trst. T::. 
popoldne, doko . 
silnih eksplozijah 
kolon, osma se j~ 
kosi kamenja so 
kupi kamenja in o,,"," 

Tovorni promet j 
"staro" postajo. 
na drugo stran do" 
prenašanjem pnlja.::, 

naše kraj e pri .
prva ni kdo ye l. 

v Slovenijo in jo 

talij anska yoisJ 

Tudi v Ljubljan 
namestila \' yoj . 
življenje steklo 
e čaSOpISJe zap 

Borovniški viadukt po razstrelitvi 
Vir: Otmar Šturm 
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Začetek 2. svetovne vojne 


Čas je mineval, vlaki so prav počasi vozili preko viadukta, on pa je grozil, 
da se bo zdaj, zdaj zruši l. Kljub poškodbam se je presenetljivo dobro 
držal. Bližala so se štirideseta leta. 

Izbruh druge svetovne vojne ni prizanesel nikomur, tudi našim krajem ne. 
Ena prvih žrtev vojne je bil borovniški viadukt. Razpadajoča in 
umikajoča jugoslovanska vojska je načrtno rušila razne objekte na progi 
Ljublj ana-Trst. Tako so na velikonočni četrtek, 10. aprila 1941 ob petih 
popoldne, dokončal i miniranje viadukta. Vodil ga je kapetan Žužek. Po 
silnih eksplozijah se je srednji del viadukta podrl. Zrušilo se je sedem 
kolon, osma se je podrla sama dvajset dni kasneje, 30. aprila 1941. Leteči 
kosi kamenj a so poškodovali sosednje hiše, popokala so okna, nastali so 
kupi kamenja in opeke. Cela dol ina je bila za nekaj ur odeta v gost dim . 

Tovorni promet je bil ustaVljen. Potniški vlaki so vozili le na borovniško 
"staro" postajo. Od tu naprej so potniki hodili peš ali se z vozovi prevažali 
na drugo stran doline, kj er je spet čakal vlak. Domačini in otroci so si s 
prenašanjem prtljage zaslužili kako li ro. 

V naše kraje prodirajočo italijansko vojsko problem uničene železnice 
sprva ni kdo ve kako skrbel. Na veliki petek, 11. aprila 1941, jevkorakala 
v Slovenijo in jo do polovice zasedla, tako kot je bilo že prej dogovorjeno. 

Italijanska vojska zasede južno Slovenijo 

Tudi v Ljubljano je italij anska vojska vkorakala 11. aprila 1941 in se 
namestila v vojašnicah. Nekaj dni je trajalo, da so se stvari umirile in je 
življ enje steklo po običajni poti . Novi oblastniki so začeli delati . Kmalu 
je časopisje zapisalo: "Dne 3. maja 1941 je visoki komisar, njegova 
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Borovniški viadukt po razstrelitvi 10. aprila 1941 
Vir: Pavle Drobnič 

ekscelenca Emilio Grazioli, z vladarjevim ukazom in po Mussolinijevi 
odločitvi razglasil priključitev zasedenega slovenskega ozemlja k Italiji. 
Obenem je bila za to ozemlje razglašena avtonomna ustava. Imenovan je 
bil sosvet za novo pokrajino, ki ga je v začetku junija 1941 sprejel Duce. 
Od njega so sprejeli neposredna zagotovila glede varne bodočnosti in 
razvoja Slovencev v novem državnem sestavu" (revija Obisk, 5. 6. 1941 ). 
Kakšna so bila ta zagotovila in kako "vama" je bila bodočnost Slovencev 
v novi državi, se je kmalu pokazalo. Zapiranja ljudi, deportacije v 
koncentracijska taborišča in streljanja so bile posebnosti oblastnikov, ki 
so se radi ponašali, da so potomci in nosilci "večtisočletne italijanske 
kulture". Hvala lepa za tako kulturo terorja in svinca. 

Zdelo se je, da je viadukt nepopravljiv in da bo zaustavil prodiranje 
okupatorja. Kdor pozna rek iz Murphyjevih zakonov, ve, da "če je le 
mogoče, da bo šlo kaj narobe, bo prav gotovo šlo". In res je bilo tako. 
Vojska je podrla premajhen del, da bi bila škoda res občutna. Le nekaj 
tednov je moralo miniti in most je bil spet uporaben. A pojdimo po vrsti! 
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Italijani so v Borovnico vkorakali 13. aprila 1941. S seboj so pripeljali 
svoje tehniške oz. inženirske enote in takoj začeli s pripravljalnimi deli. 
Nekaj časa je trajalo, da so se inženirji odločili, kaj storiti. Nestabilen 
most, predviden za rušenje, poškodovan od posedanja in rušilnih 
eksplozij domače vojske se je sprva zdel nerešljiv problem. 

Khonova in Roth-Waagnerjeva konstrukcija 

Znano je, da so Italijani odlični gradbeniki. Njihova znanja na področju 
znanosti in tehnike so bila vedno v vrhu svetovnega razvoja in spoznanj. 
Zato ni prav nič čudno, da so strokovnjaki "zgrabili bika za roge" in se z 
vso vnemo spravili nad ostanke borovniškega mostu. Vnemo je seveda 
podžigala tudi italijanska vojaška komanda, ki je slovenske proge hotela 
čim prej priključiti na italijansko železniško omrežje in uvesti redni 
promet z zasedenim zaledjem. Roki za obnovo so bili kratki in delati so 
morali dan in noč . Sprva so očistili ruševine in pripravili temelje za nov 
most. Uničen del borovniškega viadukta so nameravali premostiti z 
jekleno, t. i. Roth-Waagnerjevo konstrukcijo. Tehnična naprava, ki jo 
imenujemo Roth-Waagnerjeva predalčna mostna montažna konstrukcija, 

Ruševine borovniškega viadukta; apri 1 1941 
Vir: Otmar Šturm 
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Pogled skozi steber številka 20, ki se je podrl 30.4.194l. 
Vir: Pavle Drobnič 

je "otrok staroavstrijske vojske". Nastala je že desetletja pred uporabo v 
Borovnici. Razvijala se je postopoma. 

Severno od Dunaja leži majhen kraj, imenuje se Komeuburg. Tu je bila 
šola za vojake, prometnike vseh vrst prevozov, in poligon za gradnjo 
vojaških železnic in pomožnih mostnih konstrukcij. V tem kraju so se 
rojevale in preizkušale razne tehnične transportne rešitve, zanimive za 
vojsko_ Preizkušali so predvsem timi in vozni park vojaških poljskih 
železnic. V bližnjih rokavih in mrtvicah Donave so inženirci vadili 
postavljanje pomožnih mostnih konstrukcij za primere rušitve prvotnih 
mostov. Da bi si čim bolj olajšali obnovo v vojni porušenih mostov, so 
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sprejeli zamisel madžarskega inženirja J. Khona iz Budimpešte, ki je 
predlagal, da se izdelajo standardni železni elementi, ki bi jih lahko 
vijačili skupaj. To smo nekoč počeli otroci s sestavlj ankami Matador, 
Mehanotehnike ali Marklina. Most se je lahko delal kot sestavljanka, le 
namesto zakovic so uporabljali vij ake, podložke in matice. Khonova 
konstrukcija je bila lahko dolga od 30 do 45 metrov, posamezni sestavni 
elementi so bili težki 1.142 kg, most pa je omogočal uporabo osne 
obremenitve tirnih vozil do 15 ton. Napravo so prvič preizkusili v letih 
1906 in 1907. Čeprav so mislili , da so s Khonovo mostno napravo rešili 
vse probleme za nadomestitev porušenih mostov v vojnem času, pa 
vendarle ni bilo tako. Železniška tehnika je skokovito napredovala in 
lokomotive s 16-tonsko osno obremenitvijo kmalu niso bile več nobena 
redkost. Prihod lokomotiv vrst 380, 310 in 100 cesarsko - kralj eve 
državne železnice v redni promet je Kohnovo konstrukcijo porinil v 
podrejen položaj. 

Rešitev problema je nastala že med prvo svetovno vojno. Potreba po 
močnejši pomožni mostni konstrukciji je narekova1a projektiranje nove 
naprave. Nov pomožni most si je zamislil in ga narisal "hauptman v 
rezervi" , dipl. ing. Friedrich Roth, realizirali pa so ga v znanem tehniškem 
podjetju Waagner biro. Ko so napravo sestavili, je bila videti impozantna. 
Most z nosilci, visokimi 4 m, je bil lahko dolg do 90 m, lastna teža 
nosilcev je znašala 1.348,49 kg. Stal je lahko na vertikalnih nosilcih 
višine do 50 m in dopuščal osno obremenitev tirnih vozil do 20 ton. 

Roth-Waagnerjeva konstrukcija v 1. svetovni vojni 

Vojaške operacije v severni Italiji in na Južnem Tirolskem so povzročile 
veliko poškodb železniških naprav. Nadomeščali so jih s Kohnovimi ali 
Roth-Waagnerjevimi provizoriji. Uporaba te konstrukcije je bila verjetno 
najbolj spektakularna pri obnovi solkanskega mostu na progi Jesenice 
Nova Gorica. Ko je Avstrijcem v 6. soški ofenzivi šlo že precej za nohte, 
so se mu italijanske sile lahko nevarno približale. Avstrijci so se morali 
umakniti. Da ne bi padel v italijanske roke, so se odloči l i, da ga kot 
nadvse pomembno strateško točko razstrelijo. Osmega avgusta 1916 so 
na sredino namestili 930 kg ekrazita in ga aktivirali. Srednji del mostu, 
lok z razpetino 85 m, se je zrušil v Sočo, a komunikacija za prevoz 



tovorov se ni prekinila. Avstrijski inženirci so kmalu nato z brega na breg 
Soče postavili žičnico z zmogljivostjo 50 ton tovora na dan. Delovala je, 
dokler je niso zamenjali s pomožno mostno konstrukcijo. 

Ko so se razmere na soški fronti umirile in je že vse kazalo na zmago, so 
avstrij ske inženirske enote začele 23. j anuarj a 1918 preko razstrelj ene 
vrzeli nekdanjega solkanskega mostu graditi novega, nadomestnega. Za 
vgradnjo so izbrali Roth-Waagnerjevo pomožno konstrukcijo. Delo je 
bilo tako pomembno, da je 4. aprila delovišče obiskal celo novi cesar 
Karl. l. maja 1918 so most odprli za ves promet, nekaj dni prej pa so ga 
obremeniino preizkusili s tremi lokomotivami vrste kkStB 80 (kasneje 
JDŽ 28). Konstrukcijo so uporabljali vse do leta 1927, ko so italijanske 
državne železnice pod njo dogradile nov kamniti ločni most skoraj 
enakega izgleda, kot je bil nekoč. Takrat so Roth-Waagnerjevo 
konstrukcijo demontirali in spravili za hude čase. 

Ruševine boro\"nišk~=

Vir: Otmar Šturm 

Ruševine borovniškega viadukta; april 1941 Ogled ruševin ,oj 

Vir: Pavle Drobnič Vir: Pavle Drobnič 
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Ruševine borovniškega viadukta; april 1941 
Vir: Otmar Šturm 

Ogled ruševin viadukta; april 1941 
Vir: Pavle Drobnič 
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Obnovitvena dela v Borovnici 


Razrušeni borovniški viadukt je torej potreboval nekaj , kar bi povezalo 
oba še stoječa konca mostu. Vsiljevala se je rešitev z Roth-Waagnerjevo 
konstrukcijo. Italijanske železnice so imele več kot dovolj njenih delov, 
spravljenih še iz prve svetovne vojne. Čeprav nimamo dokazov za trditev, 
da so bili v novo pomožno konstrukcijo mostu v Borovnici vgrajeni tudi 
deli solkanskega, lahko trdimo, da je verjetnost velika. Italijanski inženirji 
so iz skladišč izvlekli vse, kar je bilo mogoče najti. Sestavili so jekleno 
konstrukcijo, ki j i do takrat skoraj ni bilo para. 

Toda pri obnovi vse ni šlo tako gladko, kot so pričakovali . Obstaj al je 
problem, kam in kako nasloniti celotno jekleno konstrukcijo. Največjo 

težavo je predstav ljalo dejstvo, da je razstrelitev močno poškodovala 
stebre, ki so bili eksplozij i naj bližje. Prav ti naj bi nosili levj i del teže 
jeklene konstrukcije. Izračuni so pokazali, da iz te moke ne bo kruha. 

Obnovo mostaje prevzela inženirska enota italijanske voj ske Reggimento 
Ferrovieri . ltalUanski inženirci se niso pustili ugnati v kozji rog. Po štiri 
in štiri končne zidane stebre so povezali med seboj v enotno homogeno 
zgradbo. V tri odprtine spodaj in v nadstropju so vgradili posebno polnilo 
v obliki zapletene konstrukcije, ki je prevzela del vertikalnih in bočnih sil. 
V prvem nadstropju so v tla zvrtali vrsto vertikalnih lukenj, vanje vstavili 
posebna sidra, jih zabetonirali , nato pa povezali v cik-cak z debelimi 
jeklenimi vrvmi. 

Tako so kompenzirali med seboj vse sile in jih čim bolj enakomerno 
porazdelili. Dela so opravili kar se da natančno in preračunljivo . Z vsemi 
notranj imi povezavami in dodatnim opasanjem stebrov z jeklenimi vrvmi 
in bočno položenimi jeklenimi traverzami so po štiri stebre spremenili v 
dva monolitna vertikalna nosilca, ki sta brez težav lahko kljubovala teži 
kasneje montirane Roth-Waagnerjeve konstrukcij e, dolge 200 m. 
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Gradnja Roth-Waagnerjeve premostitve se je začela na vzhodni strani viadukta. 
Vir: Otmar Šturm 

Celotna Roth-Waagnerj eva konstrukcij a pa vendarle ni z vso težo 
počivala na obeh končnih obnovljenih stebrih. Sprva so nameravali 
postaviti le dva podporna vertikalna nosilca, a so si premislili. Odločili so 
se, da bodo pod mostno konstrukcijo postavili tri vertikalne jeklene 
stebre. Ker je bil predvsem na zahodni strani most močneje poškodovan, 
so jekleno konstrukcijo postavili tako, da je njen pritisk na zidani del 
znašal le še 10 % njene teže. Vrsta gradbenih in konstrukcijskih trikov je 
končno omogočila, da je bil most uspešno saniran in spet uporaben. 

Zamudno je bilo tudi čiščenje ruševin. Za odvoz kamenja in opeke so 
zgradili ozkotirno železnico in z deli hiteli, kolikor je bilo mogoče. 
Potrebna so bila dodatna miniranja. Končno so ruševine na treh mestih 
odstranili in pričeli pripravljati temeUe za nove podporne stebre. V 
barjansko zemljo so ponovno zabijali lesene pilote in pripravljali teren. 

Zelo so hiteli, zato so ob dodatni električni in acetilenski razsvetljavi 
delali tudi ponoči. Italijanskim vojakom so pomagali najeti domačini. 

Zanimiv je podatek, da so vse jeklene vrvi toplotno izolirali, da se ob 
poletni pripeki ne bi raztegni le in v nj ih popustile natezne sile. Vsa 
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premikanja mostne konstrukcije so beležile za tisti čas najsodobnejše 
merilne naprave. Delo so opravili izjemno dobro in kvalitetno. Most so 
uspešno preizkusili z obremenitveno vožnjo treh lokomotiv vrste 28 . 

Čeprav je bila italijanska vojska okupacijska in nepriljubljena, je ob 
takem delu vendarle treba priznati mojstrstvo njihovim strokovnjakom. 

Odprtje obnovljenega mostu v Borovnici 

Obnova mostu je bila nadvse pomembna. Italijanska oblast je bedela nad 
deli in priganjala mojstre. Delovišče je 19. junija 1941 obiskal visok 
vojaški oficir, gospod De Bono. Z napredovanjem del je bil zadovoljen. 

Kako pomembna se je Italijanom zdela obnova mostu, nam pove podatek, 
da je bilo mogoče z vlakom priti do Ljubljane le čez Pivko, Reko, Gorski 
Kotar in Karlovac, preko Metlike in Novega mesta. Trdili so, da morajo 
gradbeni material, potreben za obnovo na vzhodni strani mostu, prevažati 
po tej neverjetno dolgi poti. Tako so vsaj pisali tedanji časopisi , ki pa jim 
ni bilo mogoče vsega verjeti. Material in opremo, pripeljano z italijanske 

Obisk gospoda De Bona na delovišču; 19.6. 1941 
Vir: Pavle Drobnič 
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Minister za promet Host Venturi s spremstvom na otvoritvi premostitve 
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije 

(torej postojnske) smeri v Borovnico, bi lahko preprosto naložili na 
tovornjake in jih zapeljatli le še dva do tri kilometre daleč do gradbišča. 

Toda Italijani so bili znani po objavljanju pompoznih in lažnivih novic, ki 
naj bi poveličevale Italijo in njena herojska dejanja. Tako so na primer 
objavili podatke o plovbi podmornic v Ljubljanici in pošiljanju 
demontirane ozkotirne železnice Trst -Poreč v Abesinijo. Vse to so bile 
le napihnjene laži! Toda politični sistem je bil urejen tako, da je omogočal 

obj avo dezinformacij, obenem pa je načrtno ustvarjal zmedo in nered. 

Da je bila obnova borovniškega viadukta izjemno zahtevno delo, je s 
svojo prisotnostjo potrdil tudi tedanji italijanski prometni minister Host 
Venturi, ki ga je spremljal državni podtajnik JaneIli. Udeležila sta se 
slavnosti ob zaključku del in ponovnem odprtju mosta za redni promet. 
28. junija 1941 se je pripeljal iz Trsta s posebnim vlakom, ki ga je vlekla 
ena od paradnih lokomotiv južne železnice, stroj vrste 109 (JDŽ 03). Že 
v Postojni so ga pričakali: visoki komisar Grazioli, general Ambrosio in 
poveljnik armadnega zbora, general Robotti. Skupaj so nadaljevali pot v 
Borovnico, 

-82 -

Vojska in delavci 
zanimanjem ogle 
Borovnico so sla 
visele tudi z mo 
vaščani. Nagovori-
šolarji, učitelji, de 
blagoslovil most. P 
odpeljal prvi to\"o 
vrste FS 940 (ka 
odpeljal posebni \ 

Za most se je za 
Ljubljansko pol<nl:
se je, da bo še dolgi 
vlaki še vedno \"OL. 

Najbolj pa je bilo 
vožnje vlakov na 
upravljali z doda 
Spremljale so jih 
imela ozek svetlob 
pozabili zapreti \' 
odtrgalo. Odletela :; 

Dokončana Roth-\\'~ 
Vir: Pavle Drobnič 



CR:(IIDs-rjl\ e 

~ro to naložili na 
leč do gradbišča . 

, lažnivih novic, ki 
Tako so na primer 
i i in pošiljanju 

- -' '~o. Vse to so bile 
·0, da je omogočal 

zmedo in nered. 

zahtevno delo, je s 
emi minister Host 

deleži la sta se 
za redni promet. 

om. ki ga je vlekla 
- _09 (JDŽ 03). Že 

eral Ambrosio in 
- - nadaljevali pot v 

Vojska in delavci so se postroj ili in pozdravili visokega gosta, ki si je z 
zanimanjem ogledal opraVljeno delo in čestital inženirjem in ostalim. 
Borovnico so slavnostno okrasili z zastavami. Italijanske trobojnice so 
visele tudi z mosta. Odlične goste so pozdravili lokalni voditelji in 
vaščani. Nagovoril jih je tudi takratni župan Kovačič , navzoči so bili 
šolarji, učitelji, delavci in vojska. Domači župnik je daroval sv. mašo in 
blagoslovil most. Po opraVljenih govorih in proslavi je proti Ljubljani 
odpeljal prvi tovorni vlak, ki ga je vlekla lokomotiva italijanske izdelave, 
vrste FS 940 (kasneje JDŽ 118). Zbrane goste je ob 12.00 v LjubUano 
odpeljal posebni vlak. 

Za most se je začel nov čas. Bil je glavna prometna povezava med 
Ljubljansko pokrajino in Italijo. Čezenj so ponovno vozili vlaki in zdelo 
se je, da bo še dolgo tako. Pri vožnji je bilo potrebno biti previden, saj so 
vlaki še vedno vozili le po enem tiru z močno zmanjšano hitrostjo. 
Najbolj pa je bilo pomembno, da se je promet odvijal nemoteno. Režim 
vožnje vlakov na mostu je bil strog. En tir so demontirali, promet pa so 
upravljali z dodatnimi signali. Hitrost vlakov so znižali na 5 km/h. 
Spremljale so jih oborožene straže. Roth-Waagnerjeva konstrukcija je 
imela ozek svetlobni profil in ni dovoljevala sklanjanja skozi okna. Če so 
pozabili zapreti vrata potniškega vagona, jih je največkrat preprosto 
odtrgalo. Odletela so z mostu. 

Dokončana Roth-Waagnerjeva premostitev; junij 1941 
Vir: Pavle Drobnič 
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Odstanjevanje ruševin viadukta Odstranjevanje ruše\-in i;:
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije Vir: Muzej novejše : gl 

Italijanski vojaki nesejo pilot, ki ga bodo uporabili za temelj premostitve. Dela so zaradi naglice 
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije 

Vir: Gašper Pen-ič 
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Odstranjevanje mševin je potekalo ročno in z miniranjem . 
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije 

Dela so zaradi naglice potekala tudi ponoči. 
Vir: Gašper Petrič 
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Gradnja Roth-Waagnerjeve premostitve; junij 1941 
Vir: Gašper Petrič 

1 13orrJlJniJf.L
I 1f b 

~ 

~..:, 

Jr ~-~, 
Prvotna zasnova pr' 
Vir : Arhiv SŽ 

/ 

Pri premo5tit,.-i 50 s 
Vir: Pavle Drobnič 

Dostop na gradbišče je bil prepovedan. 
Vir: Gašper Petrič 
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Prvotna zasnova premostitve z dvema podpomima stebroma 
Vir: Arhiv SŽ 

... .. 
.. 

..... -, ,....., 
/ 


_ . -. '~"~ 1 
.. ~ 
Pri premostitvi so sodelovali tudi domači ni. 


Vir: Pavle Drobnič 
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Prihod ministra za promet Hosta Venturija v Borovnico; 28.6.1941 
Vir: lvfuzej novejše zgodovine Slovenije 

Postroj italijanske vojske pod viaduktom ob otvoritvi; 28.6.1941 Pogled na Roth-\\'; _ 
Vir: Muzej no vejše zgodovine Slovenije Vir: Muzej novejše :g 
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Pogled na obnovljen viadukt 
Vir.· Gašper Petrič 

Pogled na Roth-Waagnerjevo premostitev iz zraka; 8.9.1943 
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije 
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Borovniški viadukt maja in junija 1941 ; iz revije Obiski 
Vir: Tadej Brate 
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Borovniški viadukt maja in junija 1941; iz revije Obiski 
Vir: Tadej Brate 
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Zavarovanje viadukta 


Da bi zavarovali viadukt in promet, so Italijani Borovnico ogradili z 
bodečo žico. Na vstopnih točkah je stala oborožena straža. Podrobno je 
pregledovala vsakogar, ki je vstopil v vas ali šel iz nje. Prav tako so 
ogradili viadukta na Pakem in Bregu, Jelenski viadukt, most na Dolu. Na 
enak način so zavarovali tudi pomembne vojaške položaje. V okolici 
postaje so postavili protiletalsko zaščito, ki so jo sestavljali štiri cevni 
topovi - tlaki. Vojaške posadke so bile tudi na Planini in Trebeiniku. 
Dostop do njih so uredili z žičnicami. Po pripovedovanju je posadka na 
Planini večkrat ustrelila kar na slepo. Tak izstrelek je zadel zunanji vogal 
hiše Antona Debevca v Zabočevem, po domače pri Makovčevih. Žrtev na 
srečo ni bilo. Vzdolž proge so zgradili tudi bunkerje za oborožene 
patrulje . Na vzhodni strani viadukta so uredili zavarovanje s slepimi 
kretnicami. Obveščevalec , ki je zbiral podatke za partizane, je zapisal 
takole: 

"V desnem in levem tiru, v km 586.520 in 586.510, se nahajata 2 iztirnika 
(kretniška menjala) vedno v normalni legi, kot kaže pričujoča skica, to je, 
da vsak nenapovedan vlak iz smeri Ljubljana proti Rakeku na omenjenem 
iztirniku (menjalu) iztiri in zavije v usek (skale), pa naj pripelje iz Lb po 
p ravem ali pa po nepravem voznem tiru. Čuvajnica št. 412 je zasedena po 
vojaštvu, katero odda postaj i Borovnici, po predhodni ustavitvi vsakega 
vlaka pred iztirnikom, nalog za nadaljevanje vožnje, nakar se iztirnik 
p ostavi v lego za vožnjo prek mostu. Iztžrniki se postavljajo centralno iz 
kretniške postojanke na ljubljanski strani mostu, možna pa je tudi ročna 
prestava. Čuvajnica št. 411 služi kot bunker." 

Italijanska posadka v Borovnici je štela približno 1500 vojakov. Pripadali 
so 51. pehotnemu polku divizije Cacciatore delle Alpi. Imenovali so jih 
"kravate rose" . Štab je bil na občini v Borovnici. Pomagale so tudi vaške 
straže. Septembra 1942 so stekle priprave za mobilizacijo v t. i. "legijo 
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Razposajeni italijanski vojaki na Kobijevi žagi 
Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije 

smrti", vendar je bil odziv silno slab. Namesto načrtovane posadke 80 
možjimje uspelo mobilizirati le polovico. Enota ni imela poveljnika, zato 
je bila v celoti odvisna od italijanske komande. Popoln sestav je dosegla 
šele marca 1943. Vaške straže so delovale predvsem v okolici Borovnice, 
kjer so se nekajkrat spopadle s partizani. Italijanski vojaki so stanovali po 
vsej vasi, največ jih je bilo na Kobijevem posestvu v lelah, zasedli so 
šolo, sokolski dom in druge pomembnejše objekte. Bili so dobro 
opremljeni in oboroženi. Partizanskih enot pa je bilo v začetku vojne tu 
manj, zato do spopadov v sami Borovnici ni prišlo. Precej bolj so trpele 
okoliške vasi. Požgane so bile hiše na Zavrhu, Padežu, v Zabočevem, na 
Bregu in Pakem. Najhuje jo je odnesla Faškarija (Breg, Pako), ki je bila 
avgusta 1942 požgana in izropana, vaščani pa odpeljani v taborišča 
Treviso, Rab in Gonars. Iz vasi Breg in Pako je spomladi 1942 v partizane 
odšlo 38 mož. Ustanovili so Faškarsko četo, kasneje II. četo Šercerjevega 
bataljona, ki je delovala tudi v teh krajih. Na sami progi LjUbljana -
Postojna je prihajalo do številnih sabotaž, rezanja brzojavnih žic, 
miniranja proge in napadov na vlake. Partizani so 4. decembra 1941 
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napadli preserski most, ga poškodovali in ubili nekaj vojakov. Zaradi te 
akcije so Italijani v Borovnici zaprli 69 domačinov. V procesu, ki je trajal 
od 25. februarja 1941 do 7. marca 1942, so na smrt obsodili 16 nedolžnih 
Borovničanov in jih 10. marca v Gramozni jami ustrelili. Ostale so 
obsodili na zaporne kazni, nekaj pa so jih izpustili. Takratne dogodke je v 
knjigi Most obširno opisala Vera Hutar. O teh dogodkih govori tudi Filip 
Rihar v pesniški zbirki Volterski vzdihi. Avtor je bil udeleženec 
preserskega procesa. 

Pri zbiranju obveščevalnih podatkov za partizane so aktivno sodelovali 
domači železničarji, ki so v Borovnici ustanovili svojo celico OF. Zaradi 
močne zaščite viaduktaje bil napad nanj praktično nemogoč. Pri tem velja 
omeniti načrt, po katerem naj bi z eksplozivom natovorjen vlak med 
postajama Borovnica in Verd z vso hitrostjo pognali na viadukt. Računali 
so, da se bo železna premostitev zaradi teže in hitrosti vlaka podrla. Svoje 
bi dodalo še razstrelivo. Operacijo naj bi izvedel Šercerjev bataljon 
februarja 1942, vendar ni uspela. Podobno akcijo so hoteli ponoviti še 
julija istega leta, vendar brezuspešno. 

Letalski posnetek Borovnice ob kapitulaciji Italije; 8.9.1943 
Vir: Muzej novej§e zgodovine Slovenije 
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Nemška okupacija 

Vojni čas je bil težak in zahteval je žrtve. V Borovnici so sprva živeli še 
dokaj mirno in brez posebnih težav. Ko je Italija kapitulirala, so nastopili 
novi časi. Nemška vojska je zasedla vse nekdaj italijanske pokrajine in 
uvedla svoj teror. Zavzeli so tudi Borovnico. Obveščevalec je 11. oktobra 
1943 podrobno izrisal Borovnico in okolico z vsemi pomembnimi 
vojaškimi in civilnimi objekti. Dodal je tudi njihov popis. Iz njega lahko 
razberemo, da je takratna oblast za varovanje uporabljala protiletalska 
gnezda, in sicer: 

-postojanko na Planini, opremljeno s težkimi protiletalskimi mitraljezi, 
-protiletalsko gnezdo na lunskem griču s štirimi vkopan imi topovi, 
-protiletalsko gnezdo na Dolu (pri sedanjem nogometnem igrišču) s 

štirimi vkopanimi topovi in dvema retlektorjema, 
-protiletalsko gnezdo tik pred viaduktom na ljubljanski strani s tremi 

vkopanimi topovi, 
-protiletalsko gnezdo pred železniško postajo (danes pri Menartu), 

vkopano in obzidano s šestimi topovi. 

Po ustnem izročilu so bile tri baterije tlaka tudi pri restavraciji Antona 
Drašlerja, po domače Pr' Aplenčarji, ki je bila ob cesti na železniško 
postajo. Po kapitulaciji Italije so se v Borovnico umaknile vaške straže iz 
hribovskih vasi, predvsem Rakitne, Begunj in Sv. Vida. Tako je nastala 
močna domobranska formacija, ki je po nekaterih virih štela čez 500 mož. 
Režim pod nemško oblastjo je bil trši kot italijanski in civilno 
prebivalstvo je še bolj trpelo. 
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Začetki konca viadukta 


Leta 1944 je vojna v Evropi dobila nove razsežnosti. Zavezniki so 
prodirali proti osrčju tretjega rajha. Nemci so se zagrizeno upirali, 
zavezniki pa so iskali vsako priložnost, da bi j im povzročili škodo. Znana 
so bombardiranj a nemških dežel in zasedenih območij. Tudi na 
Slovenskem je prišlo do bombardiranj. Borovnica ni bila izjema. 
Zavezniki so hoteli pretrgati oskrbovalne poti, zato so se skoncentrirali na 
strateške prometne cilje in jih začeli napadati. Da je prav borovniški 
viadukt bil eden od markantnih ciljev, ni treba posebej poudarjati. Tako 
tudi Borovnica ni ušla tej nesrečni usodi. 

Zavezniški napadi na viadukt so se začeli leta 1944. Šolska kronika beleži 
prvega že 25 . februarja 1944. Nad Borovnico je priletelo 30 letal in 
odvrglo nekaj bomb. Te akcije ne najdemo v seznamu letalskih napadov 
USAF za Sredozemlje. Morda je šlo za letala, ki zaradi slabega vremena 
niso mogla bombardirati prvotnega cilja. Ob vračanju so odvrgla bombe 
nad vasjo. Načrtovani letalski napadi so se začeli avgusta 1944. Enote, ki 
so letele nad Borovnico, so delovale v sestavu 12. in 15. poveljstva USAF. 
Akcije so potekale tako, da so letala vzletela iz letališč v Italiji in odletela 
proti Sloveniji. Orientima točka za letalee je bil Krim, kjer so zavili proti 
borovniški kotlini. Bombe so odvrgli v višini med 2. 000 in 3.000 metri. 
Kako težko je bilo s take višine zadeti viadukt, ki je bil širok vsega slabih 
10m, si lahko le predstavljamo. Za uspešno akcijo so morali odvreči 
ogromno bomb. 

Prvi napad na viadukt so v avgustu 1944 izvedla letala 301. letalske 
skupine v sestavi 5. bombniškega polka USAF. Letala B-17 so v soboto, 
26. avgusta, okrog deste ure dopoldne v treh valovih po sedem letal 
odvrgla bombe nad njim. Močno so bile poškodovane hiše v Kurji vasi, 
na Griču in v MaInu. Vaščane je ta napad ujel popolnoma nepripravljene. 
Marsikdo je celo z radovednost jo opazoval bližajoča se letala. V napadu, 
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Slovenec; 1.9.1944 
Vir: Peter Bezek 

ki je trajal okrog 15 minut, je življenje izgubilo 12 domačinov in nekaj 
vojakov. Viadukt je kljub toči bomb ostal nepoškodovan. 

Naslednja dva napada, 27. in 29. avgusta, so izvedli avioni B-24, ki so 
sestavljali 47. letalski polk USAF. Prvi je bil neuspešen -viadukt je ostal 
nepoškodovan. V drugem je 28 letal odvrglo 84 ton bomb. Trajal je dobrih 
deset minut in povzročil tako malo škode, da so jo Nemci brez težav 
popravili. Poročila posadk ameriških bombnikov omenjajo, da nad ciljem 
ni bilo nobene protizračne obrambe. Borovničani so bili tokrat 
pripravljeni, saj je velika večina že po prvem napadu zapustila vas. 
Umaknili so se v bližnje zaselke, predvsem v Kote. Kraj je obiskal tudi 
vrhovni poveljnik domobranskih enot, general Leon Rupnik, in si na 
lastne oči ogledal posledice napadov. Časopis Slovenec, ki je napadom 
posvetil precej svojega prostora, je l. septembra 1944 med drugim 
zapisal: 

" Da bi videl, kakšna nesrečaje zadela Borovnico in kako ji bo mogoče 
čim prej pomagati, se je g. prezident div. gen. Leon Rupnik pripeljal v 

Borovnico ter si ogledal razvaline in ruševine. Tako bo lahko najbolj 
izdatno ukrenil vse potrebno za pomoč Borovnici in s tem dal zgled tudi 
drugim premožnim Ljubljančanom... " 

-	96 

Zavezniki so 

prebivalci z drug
je bil poškodoYaG ~ 
zelo hitro vzpo 
Brynley Watkin 
časopis Delo om 
borovniški viad 

MEDlTERRP_NEru 

~-=. 

repor-~ !: 
flOlC == bombe~ ,.:; 
1/1e.cJC~ ~ 
Jy t!:E 
]at 

1. ~TRA~ 

?6L2 

r; 
'Neri: ~-;: 

~. 

, 

RE5C'""'5 

t.erge::. 

Poročilo RAF o le 
Vir: Peter Bezek 

http:l'a..-u.la
http:Ircnutk.ov


št ev, 200 1 

........-: ....... "'-
I
;", I vue~u 

.ljenJe 12 domačiMv i 
seji v varnejša kr~j~ ! 

STokcv. f. krhi r.1 l .:l I~ ... i 
roOnik o v in 1'.8 h l)h'. 

elij Vsi ljudj!'r !to ~" ;! 
· a.n uJejo v iOSednJih q 

~ČDi;';e lt:po f,pr~ j t' !(~. \' 
!:pi rlo ~ dnllln! Z;;O,h j 

~ ".r.tčalo v BoroT'Uico ln 
~nn~. 1.od1i kClalu 1" !.al 
~ t:.apadom :ropet un':!.l. 

~ inov in nekaj 

- ·oni B-24, ki so 
- 'iadukt je ostal 

Trajal je dobrih 
i brez težav 

:_·0.da nad ciljem 
- -o bili tokrat 

nik, in si na 
o· je napadom 

med drugim 

ji bo mogoče 
nik pripeljal v 
lahko najbolj 
dal zgled tudi 

Zavezniki so viadukt pustili pri miru vse do 26. septembra 1944. Tiste 
noči verjetno nihče od takratnih prebivalcev Borovnice nikoli ne bo 
pozabil. Letala liberator, wellington in halifax iz 205. bombne skupine 
RAF so vzletela iz Foggie v Italiji in so nad Borovnico priletela ob 2l.35. 
V pol ure so iz svojih trupov zmetala 179 ton bomb. Za osvetlitev cilja so 
odmetavali svetilne bombe s padali, tako da so napad lahko videli 
prebivalci z druge strani Ljubljanskega barja in celo v Logatcu. Viadukt 
je bil poškodovan na zahodni strani proti postaji, vendar so Nemci spet 
zelo hitro vzpostavili promet. Eden od članov posadke wellingtona, g. 
Brynley Watkins, je leta 1980 obiskal Slovenijo. Takrat je v pogovoru za 
časopis Delo omenil, da je njegovo letalo sodelovalo v nočnem napadu na 
borovniški viadukt. 

SECRET. 

A.S.O. SUMMARY NO; 1408. 29 SEP .1944. 

PART II - PAGE l. 

AIR OPERATIONS (oVERsEA8). 

MEDlTERR.A.NEAN ALLIED AIR FORCBS. 

Adverse weather restricted operl1tions but incomplete 
reports indicate that some 570 eff§lctive sorties were 
flo\vu dur1ng the 24 hours end1ng l~OO hours 27 Sep. 84 
bombers of .the Strategic Air Force attacked a railway
viaduct in N.W. YUGOSLAVIA and 383 sorties were flown 
Jy the Tactical Air Force which attacked targets in the 
3att10 area and communications in the FO VALLEY. Goastal 
'lircrlll't flew 37 sorties and attacked small shipping in the 
1ULF OF GENOA and N. ADRIATIC SEA. Some 60 aircraft of 
:he BP-lkan Air Force operated over YUGOSLAVIA e~d N. 
C7REECE. 

1. STRATEGIG AIR FORGE. 

26/2( SEF. 

65 Well1ngtons, 14 Liberatora and seven Halifaxes 
"Jere despatched to attack a railway viaduct in YUGOSLAVIA . 

Target. Aircraft Attacking. Tona. 

BOROVNICA ral1way
vladuct (40 m11es 
N.N.W. of SARAJEVO)., 

64 Well1ngtons 

et13 Liberators 
Halifaxes (illuminators) 

179 

RESULTS • 

Bombing well concentreted. Many bombs straddled 
target. Large explosion and fire seen. 

Poročilo RAF O letalskem napadu na viadukt; 29.9.1944 
Vir: Peter Bezek 
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Posnetek bombardiranja viadukta; 28.12.1944 
Vir: Don Kaiser 

Padec viadukta 

Leto 1944 je prineslo konec prometa čez viadukt. Letala 8-25 mitchell 
340. bombne skupine 57. bombniškega polka USAF so 27. decembra 
1944 vzletela iz oporišča Alesani na Korziki okrog 9. ure dopoldne. Po 
dveh urah leta so ob 11.00 nad Borovnico odvrgla svoj smrtonosni tovor. 
Roth -Waagnerjeva konstrukcija je klonila in se na zahodni strani proti 
postaji podrla. Nemško protiletalsko topništvo je poškodovalo enega od 
bombnikov, ki pa je srečno pristal na pol poti proti Korziki. Že naslednji 
dan, 28. decmbra 1944, so letala iz istega oporišča, tokrat pol ure kasneje, 
odvrgla bombe na vzhodni del viadukta. V formaciji je bilo tudi letalo z 
oznako V9, imenovano tudi Miss Rebel!. Čeprav so natančnost 
bombardiranj fotografirali z vseh letal, se je do danes ohranilo nekaj 
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posnetkov prav iz njega. Letalo je kasneje strmoglavilo na enem izmed 
poletov za trenig bombarderjev. V tem napadu so zavezniki odvrgli 98 
bomb, težkih 500 kg. Poškodovali so vzhodni del viadukta, predvsem 
parapetni zid. To je bil obenem tudi zadnji napad, ki so ga opravili 
angloameriški bombniki. Promet preko viadukta je bil tako za vedno 
prekinjen. V letu 1945 so letalske napade izvajala lovska letala predvsem 

iz sestava NOV in POJ. 

Bombni vzorec po napadu 28.12.1944 
Vir: Don Kaiser 
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Porušena Majaronova žaga 
Uničena Kobijeya ž _ Vir: Pavle Drobnič 
Vir: Pavle Drobnič 

Pogled na popolnoma uničeno t.i. Kurjo vas 
Popolnoma uničeno Vir: Pavle Drobnič 
Vir: Tadej Brate 
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Uničena Kobijeva žaga 
Vir: Pavle Drobnič 

Popolnoma uničeno kurilniško poslopje na Stari postaji; 1944 

Vir.· Tadej Brate 



l!i~OROVNIC_A HUL VIADUq2i 40B~830~2 

lii c-6;l!Il..; 5PRS 5111 244; dat2d 2'0 Fe bruary , 1945.

iii LAS i RdORT: 3D.S. b2 , dated 23 January , 1945. 


; [ ThE rail viaduct r<?<IJains impass·able . 

U No change can be seen sincE covcr of 27 December 1944.taken
'i immediately after the attack. Frem all indications it a')p1.?ars as 
"1 if the e:ne'llY does no t intend to rE-pair the bridge. The 175' damaged 

truss which was !rnc·cke:d off i ts 'nioCrs is being dismantled. It is 

linow only approximately half its ~rigin81 lfngth and what remains is 
, mostly wreckage. To reoeir the visduct it WGuld be necessary to
Icrect a new 120 ' pier. As yet no work or preparation for this work 
I has bum started. 
i 

j RAIL DIVERSION Ul:DLR_COIFTRUCTION 
 , 
i 

A new rail divsrsion is undcr construction. Cover of 4 Jan
uary, 1945 sho"'s no sign of the diversion but Dover of t he:. 22 Jan

. uary shol/'s r!ork had started in the intervening pprioo. !:lest 
recent cover of 20 Febrl'ary, 1945 shows the work well·underv:ay. 

, The divErsion when completed ~ill measure approximetely 10,000 
feet in length \'.'i th numcrous small cuts, fills and· small viaducts, 

i cver very rcugh terrain. 

While consid·:;rable ,'orle has b( en done on the new diversion 

it ls not YEt half completed. To date pork has becn undor ',vay 

ovor amonth , and et lcast another month will be rcquired to 

complete the project. 
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Ogledniško poročilo USAF; 20.2.1945 Porušena Roth· \\' 
Vir: Peter Bezek Vir: Pavle Drobni{ 
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Nemška obvozna proga in 
konec 2. svetovne vojne 

Vojna se je v letu 1945 bližala koncu. Čeprav je bil od 27. decembra 1944 
neprevozen, so viadukt in Borovnico od januarja do aprila večkrat 

napadla lovska letala tipa spittfire, ki so z bombami in obstreljevanji 
povzročala dodatno škodo v že tako povsem uničeni vasi in ovirala 
gradnjo nemške obvozne proge. To so Nemci začeli graditi 8. januarja 
1945. Trasa proge se je mimo mostu spuščal a proti Jelam in Dražici, kjer 
je v ostrem loku z naklonom 33 %0 preči l a dolino in se nato z enakim 
vzpenjala proti nekdanji železniški postaj i. Tam se je priključila na 
obstoječo progo. Ob tem je bilo delno ali v celoti porušeno nekaj hiš. 
Nova železnica je bila predvsem 2,5 km dolg provizorij, po katerem naj 
bi vozili vlaki izključno le z dopregami (po dve lokomotivi skupaj). 
Ostanki 1. i. nemške proge se vidijo še danes. 

Porušena Roth-Waagnerjeva premostitev po 2. svetovni vojni 
Vir: Pavle Drobnič 
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Razmere na delovišču so redno spremljala zavezniška izvidniška letala. 
Ogledniško poročilo 20. februarja 1945 pravi, da viadukt ostaja 
neprehoden, na njem ni videti nobenih sprememb od 27. decembra 1944, 
ko je bila podrta Roth-Waagnerjeva konstrukcija. Sklepali so, da Nemci 
viadukta ne nameravajo popraviti. Poročilo v nadaljevanju opisuje 
aktivnosti pri izgradnji obvozne proge, ki naj bi se začele med 4. in 22. 
januarjem 1945. Zaradi zahtevne izgradnje se zaključka del ni 
pričakovalo vsaj še mesec dni. 20. februarja 1945 so uničili lokomotivo 
gradbinskega vlaka, 22. marca 1945 je spet prišlo do bombardiranja. Nov 
napad je bil tudi 12. aprila 1945, ko sta umrla dva železničarja. Še preden 
so Nemci to progo dokončali, so jo zavezniki še večkrat bombardirali in 
tako preprečevali gradnjo. Delalo je približno 300 delavcev. Za njihovo 
varnost so v hribu zVl1ali zaklonišča. Nemci so v obvozno progo vložili 
vsa možna sredstva, ki so bila takrat na voljo. Železnica je bila dograjena 
2. maja 1945. Nemci niso mogli več pomisliti, da bi uporabljali novo 
železnico. Po tej progi naj bi začeli voziti šele po osvoboditvi. Omogočala 
naj bi reden, a počasen in zamuden promet na progi Lj ubij ana-Trst. 

Petega maja 1945 je nemški pionirski oddelek ob pol osmih zjutraj 
razstrelil preostanke Roth-Waagnerjeve premostitve, ki se je v celoti 
podrla. Skušali so razstreliti tudi Jelenski in Dolski viadukt, vendar jim 
zaradi pomanjkanja eksploziva to ni uspelo. Okrog tretje ure popoldne so 
Nemci in domobranci zapustili vas. 

Porušena Roth-Waagnerjeva premostitev. V ozadju je nemška obvozna proga. 
Vir: Pavle Drobnič 
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Osvoboditev je Borovnica dočakala v kar se da slabem stanju. Mnogo hiš 
je bilo porušenih in poškodovanih, bili so mrtvi in ranjeni. Most je sicer 
delno še stal, a prevozen ni bil. Zidani deli so preživeli vsa bombardiranja, 
le Roth-Waagnerjeva mostna konstrukcija je ležala na tleh, vsa zvita in 
poškodovana. 

Edina pozitivna stvar, ki jo je zapustil okupator, je bila dokončana, 
provizorična tima povezava čez vso dolino. Nova železnica se je na 
vzhodni strani Borovnice strmo spustila v dolino, nato jo je prečkala in se 
dvignila na nivo stare borovniške postaje. Vlaki so vozili zelo počasi in s 
težavami. Ena lokomotiva naj bi po strmini pripeUala na vrh dva naložena 
vagona - in nič večl Če so speli spredaj dve in dodali zadaj še eno 
lokomotivo, je bilo mogoče čez klanec spraviti kompozicij o šestih 
vagonov. 

Po osvoboditvi je promet na progi narasel. Voj ske, njihov pratež, begunci, 
izseljenci, povratniki so se prevažali sem in tja. Stanje je bilo na meji 
normalnega. Vlaki so morali voziti, ne glede na stanje prog in vozil. 
Popolnoma dotrajani stroji, ki več let niso bili ustrezno vzdrževani, so 
grozili, da bodo v kritičnih trenutkih odpovedali. 

V to prometno zmedo se je suvereno vključila začasna proga v Borovnici. 
Tako so potniški vlaki iz Ljubljane proti morju in nazaj običajno prečili 
dolino tako, da so jih razstavili na več delov. Jasno je, da so bile stare 
parne lokomotive obremenjene preko vseh meja in so se seveda zato tudi 
temu primerno kvarile. V se skupaj je bilo za posadke lokomotiv, 
železničarje in potnike prava muka. Trušč sopihajočih lokomotiv, ki so se 
silovito zaganjale v klanec in prečile dolino, je bil neznosen. Najhuje je 
bilo ob dežju ali zmrzali, ko so tirnice drsele, zavore na vozilih pa slabo 
prijemale. 
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Pospravljanje porušene Roth-Waagnerjeve premostitve po 2. svetovni vojni 
VZr: Pavle Drobnič 

Izgradnja novega mostu ali pa obvozne proge v Borovnici je postala ena 
prednostnih nalog v povojni izgradnji naših železnic. 

Strokovnjaki so predlagali vrsto rešitev, ki bi dokončno odpravile vse 
dileme, kako rešiti problem na najbolj eleganten in cenen način. Obstajale 
so štiri variante: 

1. maksimalna uporaba delov starega mostu in izgradnja novega 
vmesnega dela, 

2. izgradnja novega mostu, 
3. izgradnja velikega nasipa namesto mostu, 
4. izgradnja obvozne proge povsem na novo. 

Prvo varianto so takoj odklonili zaradi problematike temeUenja novega 
mostu na istem mestu, kot je bil stari. Druga verzija se je zdela najbolj 
verjetna, a gospodarska situacija v državi ni bila taka, da bi se lahko zanjo 
odločili . Primanjkovalo je betona, agregatov, predvsem pa betonskega 

komunizem. Zato ;-'1 
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Iztirjena lokomotiva D. 
Vir: Pavle Drobnič 
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železa. Tudi jeklena konstrukcija mostu v celotni dolžini ni bi la 
izvedljiva, saj bi pogoltnila ogromne količine železa, ki pa ga je povsod 
primanjkovalo. Država je bila v letih od 1945 do 1950 v obupnem stanju, 
mednarodne pomoči smo v primerjavi z drugimi državami dobili zelo 
malo. Velike sile so hotele kaznovati vodstvo države, ker se je odločilo za 
komunizem. Zato je izpadla iz programov pomoči Maršalovega plana in 
delno pomoči UNRRA, po objavi resolucije informbiroja pa so ugasnile 
tudi vse dobave pomoči in reparacij iz vzhodnih držav Evrope. 

Na dlani je ostala le ena sama rešitev - obvozna železnica. Veliki načrti, 

ki so se nanašali na novogradnjo mostu, so morali v predal. Danes nismo 
več prepričani, da bodo še kdaj uresničeni. Borovniška obvozna proga je 
dejstvo, ki ga sprejemamo. Novogradnja viadukta oz. mostu pa bi bila 
gledano v luči današnje gospodarske situacij e in razvoja železnice - le 
pobožna želja. 

Končno je padla usodna odločitev. Gradili bodo novo obvozno železnico, 
začasno progo bodo demontirali, most bodo odstranili. Roth-Waagnerjevo 
konstrukcijo so razrezali za staro železo in elemente odpeljali v železarno. 
Gradbeniki so zgradili pomožno dekoviljsko železnico time širine 60 cm. 
Na njej so vozili klasični samoizprazniJni vagoneti, kiperji standardne 

Iztirjena lokomotiva D.dA. začasne železnice za odstranjevanje ruševin 
Vir: Pavle Drobnič 
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zasnove. Pripeljali so tudi malo dvoosno parno lokomotivo tenderko, ki je 
delovala na mokro paro. Stroj je bil zelo verjetno izdelek nemške tovarne 
lokomotiv Jung iz Jungenthala iz leta 1910. Zdi se, daje bila lokomotiva 
iz nekdanjega voznega parka gradbenega podjetja Dukič iz Ljubljane. 
Njena oznaka je bila D. d. 4. 

Železnica za odvoz ruševinje bila zgrajena zelo na hitro in dokaj površno. 
Kmalu po njeni postavitvi je prišlo do nesreče. Slabo položen tir je pod 
težo male lokomotive popustil, iztirila se je in prevrnila na bok. 

Vojska je navrtala vse stebre in jih razstreljevala. Prvi stebri v smeri proti 
Ljubljani so padli že leta 1945, ker so jih morali umakniti zaradi gradnje 
nove železnice. Rušenje so posneli celo na filmski trak. Zadnjih pet 
stebrov proti nekdanji postaji so na ukaz KLO-ja razstrelili od 13. do 17. 
februarja 1950. Miniranje je vodil kapetan Jankovič. 

Pripoveduje se, da so navrtali tudi 21. steber iz ljubljanske smeri, ki je 
ohranjen kot zadnji pomnik o mogočnem mostu v Borovnici. Ko so 
vključili elektriko za vžig eksploziva, se je ta povsod vžgal in porušil 

Ostanke viadukta na 
opravljali postopoma. 
Vir: Pavle Drobnič 
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Zadnjih pet stebrov viadukta se je ohranilo do leta 1950. 
Vir: Peter Bezek 

108 ..c 



o nderko, kije 
mške tovarne 

" ila lokomotiva 
,; • v iz Ljubljane. 

o dokaj površno. 
ozen tir je pod 
bok. 

Y smeri proti 
- o zaradi gradnje 

' o Zadnjih pet 
~ . . od 13 . do 17. 

- e meri, ki je 
'nici. Ko so 

in porušil 

Ostanke viadukta na vzhodni strani so zaradi gradnje nove proge minirali. To so 
opravljali postopoma. Na fotografiji je še zadnjih sedem stebrov. 
Vir: Pavle Drobnič 

preostale stebre, le sedaj ohranjeni je ostal nepoškodovan. Napaka pri 
vžigu ga je ohranila. Iz neznanih razlogov ga niso več poizkušali 
razstreliti - in tako se je ohranil vse do danes. 

Delavci, ki so čistili ruševine, so bili večinoma nemški vojni ujetniki. 
Obljubili so jim, da jih bodo spustili domov, ko opravijo delo. Zato so 
pridno čistili. Nekateri so imeli posebno nalogo. Sortirati so morali klesan 
kamen od opeke in ostalega drobirja. Vse klesane kamne so naložili na za 
to posebej namenjene vagone in jih odpeljali. Kasneje se je izvedelo, da 
so jih odpeljali v Beograd in z njimi obloži li in uredili obalo Save. Opeko 
so porabili domačini za popravilo oz. obnovo svojih porušenih hiš, za 
novogradnje ali pa za nasipanje nove obvozne proge. Materiala je bilo 
dovolj za vse. 



Po vojni je železniška postaja proti Ljubljani delovala pri čuvaj nici št. 412, danes pri 
Ostercu na "stari progi". 
Vir: Pavle Drobnič 

Trasa nemške obvozne proge 
Vir: P avle Drobnič 
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- 12, danes pri 

Nova obvozna proga 


Nova doba, izgradnja domovine in socializem je bil čas mladinskih 
delovnih brigad. Gradnja obvoznega tira v Borovnici je bila idealna 
priložnost zanje. Delalo se je skoraj brez ustrezne mehanizacije. Osnovna 
orodja so bila: lopate, krampi in mišice. Za prevoz gradbenega materiala 
je služila dekoviljska gradbinska železnica širine 60 cm in brez 
lokomotivske vleke. Vagone samosipnike (kiperje) so delavci ročno 
potiskali po progi. Spodnji ustroj proge z zemeljskimi deli vred so 
opravile v veliki večini mladinske delovne brigade, samo progo pa je 
položilo za to specializirano podjetje. 

Vsa strokovno zahtevna dela je na gradbišču opravila Inženirska oz. 
gradbena brigada vojne oblasti 7. korpusa narodnoosvobodilne vojske. 
Enote so nastale na Dolenjskem po kapitulaciji Italije leta 1943. 
Ustanavljale so se močne partizanske enote NOV. Med njimi so bile tudi 
posebne enote inženirsko-tehniške stroke, ki so gradile in popravljale 
predvsem razrušene prometne objekte. Iz nj ih so aprila leta 1945 
ustanovili gradbeno brigado, ki se je takoj vključila v obnovo in izgradnjo 
nujno potrebnih prometnic v domovini . Kasneje se je preimenovala v 
Inženirsko brigado 7. korpusa NOV. 

Po osvoboditvi je imela polne roke dela na raznih deloviščih po vsej 
Slovenij i. Kmalu so jo vključili v obnovo železnice skozi Borovnico. 
Nemška vojaška proga, dolga 3,1 km, s svojimi strmimi vzponi, ni bila 
primerna za odvijanje rednega železniškega prometa. Novega mostu niso 
nameravali več zgraditi. Obveljala pa je 11 km dolga trasa nove železnice, 
ki se je odcepila od stare v Preserju, nato je tekla po dolini do Borovnice, 
kjer je v loku zavila proti stari železniški postaji. Proga je bila v večjem 
delu po]ožena na od 5 do 5,5 m visoke nasipe. Treba je bilo zgraditi kar 
26 mostov in manjših pro pusto v, izkopali pa so okroglo pol milij ona 
kubičnih metrov zemlje. 
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Gradnja 80 m dolgega predora pri Borovnici 
Vir: Pavle Drobnič 

Tokrat je šlo za uresničitev minimalno revidiranega predvojnega 
Klodičevega projekta nove obvozne železnice v Borovnici, pri katerem 
naj bi po vojni sodeloval menda tudi dipl. gradbeni inženir, g. Leopold 
Stibilj. Njegova omemba pri tem projektu pa se zdi dokaj sporna. V času 
gradnje borovniške obvoznice je bil namreč v Albaniji. Tam je vodil 
gradnjo prve albanske normalnotime železnice Drač -Pečin (Durres
Peguin). Šele po objavi resolucije Informbiroja so Albanci na hitro 
pretrgali odnose z Jugoslavijo in v nekaj dneh izgnali jugoslovanske 
graditelje železnic. Stibilj se je vrnil domov šele po 18. 11. 1947. Tega dne 
je bila v Albaniji velika proslava ob otvoritvi nove železnice in Stibilj je 
od Enverja Hodže prejel album s slikami in omenjenim datumom. Takrat 
so vlaki že pol leta vozili po novi progi skozi Borovnico. Tako upravičeno 
dvomimo, da je bil njegov strokovni prispevek h Klodičevemu načrtu 
omembe vreden. 

Pri gradbenih delih sta sodelovala dva bataljona omenjene gradbene 
brigade. Dokumenti v začetku omenjajo le 5. bataljon brigade, ki se muje 
kasneje, po zakUučku del na Ptuju, priključil še tretji. Gradbene brigade 
niso bile glavni organizatorji in edini izvajalci teh del. Levji delež je 
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slonel na delavcih železniške sekcije za vzdrževanje prog. Sam bataljon 
je gradil obvoz v Borovnici do novembra 1945, ko je bil razpuščen in 
demobiliziran. 

Dela pa so tekla naprej, končali so jih 29. junija 1947. Sprva je bil položen 
le en tir, drugega pa so položili šele v začetku šestdesetih let - malo pred 
elektrifikacij o proge. 

V celoti je bilo zgrajeno približno Il km nove proge z 22 manJslml 
mostovi in prepusti v skupni dolžini 140 m. Da bi dosegli enak vzpon 
proge, kot je bil nekoč, so morali obvozno progo ustrezno podalj šati. S 
tem se je razdalja med Ljubljano in Trstom povečala za 3,2 km. Danes se 
proga iz doline dviguje proti stari borovniški postaji z naklonom 11 %0. 

Če se danes peljemo proti morju, se po vojni zgraj ena proga na postaji 
Preserje odcepi od stare trase, ki se je prej z vzponom 11 %0 počasi 

dvigovala na zgornji nivo nekdanjega mostu. Nova proga teče po ravni 
borovniški dolini in pri Dražici ostro zavije v loku 180 stopinj nazaj proti 

Lokomotiva 10-005 prihaja iz novega predora pri Borovnici. Kot drugi tir je še 
položen gradbeni tir širine 60 cm. 
Vir: Pavle Drobnič 



Ljubljani. Tu se začne že omenjeni vzpon 11 %0 (vse do stare borovniške 
železniške postaje). Na samem vzponu je proga speljana skozi 80 m dolg 
predor. Pred staro postajo proga zavije proti zahodu in se priključi na staro 
obstoječo progo, vlak pa nadaljuje svojo pot proti Verdu. Danes je proga 
dvotirna, leta 1961 je bila elektrificirana po sistemu 3000 Venosmemega 
toka. 

Nova železniška postaja v Borovnici 

Staro železniško postajo so opustili in demontirali vse nepotrebne tire, 
opremo in spremljajoče objekte. Ostala sta le dva glavna tira. Sama 
postaja in spremljajoči objekti so danes stanovanjske enote.Stare 
kurilnice, lope za lokomotive ni več, saj so jo uničile bombe. Izginila je 
okretnica, demontirani pa so tudi tiri nasproti nekdanje kurilnice ob hribu, 
kjer so se lokomotive za potiskanje vlakov običajno opremljale z vodo in 
čistile pepel iz kurišč. 

V dolini, skoraj točno pod nekdanjim viaduktom, vendar premaknjeno iz 
smeri mostu za 90 stopinj, pa je nastala sodobna železniška postaja s 

Nova železniška postaja v Borovnici v prvih letih obratovanja 
Vir: Pavle Drobnič 
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Tirni volk za trganje proge iz 2. svetovne vojne v lasti JNAje nekaj časa stal na novi 
železniški postaji v Borovnici. 
Vir: Tadej Brate 

skladiščem. Stoji na zemljišču nekdanje Majaronove žage. Zanimivo je, 
daje arhitektura te postaje povsem v neskladju z arhitekturo ostalih postaj 
južne železnice, pa tudi drugih v Sloveniji. Gre za oblikovno stvaritev, ki 
ji ne moremo odrekati svojevrstne lepote in funkcionalnosti, pa tudi 
določene samobitnosti. Postaja je nenavaden, a lep primerek železniške 
arhitekture iz časa, za katerega so vsi mislili, da je povsem nov in je 
začetek nečesa izjemnega. Prava posebnost so ročno kovane rešetke na 
nekaterih oknih. 

Poleg postaje je tovorno skladišče, grajeno na enak način . Danes služi 
povsem drugim namenom. Tu je stala tudi lopa, v kateri je bil skrit timi 
volk. To je bila naprava za raztrganje tirov, ki so jo v drugi svetovni vojni 
izdelali v Nemčiji. Napravo v obliki velikega kavlja so zapeli za več 
lokomotiv, se odpeljali ter trgali progo za seboj. Edinstveno tehnično 

napravo so ob času osamosvajanja Slovenije uničili. 

Ko danes obiskovalec obišče Borovnico, najprej zagleda ostanek mostu, 
si nato ogleda tablo z opisom, model mostu in nekaj kamnov. Sem in tja 



~ 

Nova železniška proga okoli Borovnice. Položen je že drugi tir, stojijo tudi drogovi za 
elektrifikacijo. 
Vir: Pavle Drobnič 

se v kaki gostilni najde na steni slika mostu, ki ga ni več. Da je bila 
Borovnica nekoč center druge, nadvse uspešne gorske proge, ki bi jo 
lahko mirno poimenovali slovenski Semmering, je kot kaže, malokomu 
mar. 

Borovniški viadukt bi moral postati osrednja zgodba dogajanja, ki bi 
privabljala v kraj turiste. Zanimivo je, da obiskovalci Tehniškega muzeja 
v Bistri tam sploh ne izvedo ničesar o tej izjemni gradbeni mojstrovini. Po 
ogledu se vrnejo skozi Vrhniko domov. Nikogar ni v bližnjo Borovnico. 
Pred leti začeti projekt vožnje z muzejcem v Bistro je žal žalostno 
propadel. 

Do danes še nihče ni prišel dlje od zamisli, da bi bilo treba to bogato in 
zanimivo tehniško dediščino kraja in okolice primerno predstaviti in tudi 
tržiti. Lepo bi bilo, če bi nekje v Borovnici imeli stalno razstavo o progi 
in mostu. Tam bi lahko bila tudi maketa male železnice, kjer bi pokazali 
delovanje proge nekoč in danes. V sodelovanju z Železniškim muzejem 
Slovenskih železnic bi bilo mogoče pridobiti primerne eksponate in 
podobno. 
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Povojna vleka na progi in njena elektrifikacija 

Povojni čas je zahteval od železnice veliko naporov. Zastarela in 
izrabljena vozila, prastara signalizacija in pomanjkanje prepotrebnih 
rezervnih delov na vseh področjih je povzročalo težave in zastoje v 
prometu . Iz Ljubljane proti Postojni in nazaj so brzovlake vlekle 
predvsem lokomotive vrste 06 in 10, potniške lokomotive vrste 25, po 
potrebi pa tudi 28, 29, redkeje pa 17. Serijo 17 in 51 je bilo mogoče videti 
predvsem na progi za Vrhniko. Ko so sredi petdesetih let v Ljubljano 
prišle lokomotive vrste 53 , so v celoti prevzele promet proti Vrhniki , 
razen nekaterih potniških vlakov, ki so jih vozili tudi v obliki nekdanjih 
italijanskih motorni kov. Ti so ostali pri nas kot vojni plen, s takratnimi 
oznakami 146 in 248 (kasneje JŽ 713 - prva zasedba serije). Tovorne 
vlake proti Postojni so po vojni vlekle lokomotive vrste 36 in 30, pa tudi 
29 in 28. Še po končani elektrifikaciji v šestdesetih letih sta dve 
lokomotivi vrste 30 i zmenično vsak dan vozili iz kamnoloma na Verdu 
tolčenec . Uporabljali so ga za obnovo in popravilo prog. 

Muzejska lokomotiva 06-0 18 kot teh niški spomenik na železniški postaji v Borovnici 
v osemdesetih letih 
Vir: Tadej Brate 
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Viadukt Breg v današnjem času 
Vir: Tadej Brate 

Po letu 1960 
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Jelenski viadukt, edini od štirih viaduktov v Borovnici, ki se še uporablja. 
Vir: Peter Bezek 
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Po letu 1960 so Jugoslovanske železnice dobile v okviru mednarodne 
pomoči nove dizel-električne lokomotive vrste G 16. Izdelali so jih v 
ameriški tovarni General motors Cv kraju La Grange v Illinoisu). Pri nas 
so dobile oznako vrste 661 in se posadkam zelo priljubile. Večino težkih 
vlakov in brzovlakov iz Ljubljane do Postojne oz. kasneje do Logatca so 
vlekle te lokomotive. Še danes Slovenske železnice uporabljajo dva taka 
stroja (661-032 in 66 1-163). Z lokomotivami vrste 661 se je začelo 
obdobje modernizacije in boljših časov. 

Za državni praznik, 29. novembra 1962, je bila končno dokončana 
elektrifikacij a proge od Logatca do Ljubljane. Promet so odprli s 
slavnostno vožnjo nekdanje italijanske litorine (elektromotornega vlaka) 
vrste 312 (prej 880), ki je dopoldne pripeljala iz Logatca v republiško 
prestolnico. Vlaki skozi Borovnico so dobili lokomotive vrste 361, 362, 
kasneje tudi 342 in 363, vse do današnjih strojev vrste 541. Danes 
najdemo na tej progi tudi italijanske lokomotive tartaruge, ki imajo 
dovoljenje za meddržavni promet. 

Potniški promet so sprva nekako obvladovale tri stare italijanske litorine 
vrste 312, ki so iz prometa izginile konec sedemdesetih let. Skoraj štiri 
desetletja so na progi kraljevale slavne gomuljke, motorni vlaki, izdelani 
na Poljskem v začetku šestdesetih let (vrste 311,315). V zadnjem času jih 
zamenjavajo s sodobnimi motornimi vlaki, izdelki tovarne Siemens (vrsta 
312, druga zasedba serij e). Omenimo naj še vlak pendolino (310), ki vozi 
do Benetk kot brzovlak Cassanova. 

a 
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Zadnji steber kot tehniški spomenik 


Steber številka 21 se je ohranil vse do danes. Januarja 1992 ga je 
Skupšč ina občine Vrhnika razglasila za tehniški spomenik. Vanj do danes 
žal ni investiral še nihče. Ta ostanek je žal eden od množice zapuščenih 

pastorkov slovenske tehniške kulture in dediščine, ki nam propada. Od 
dobrih namenov, želja in zamisli ni še nihče storil koraka naprej, da bi ga 
primerno obnovil in predstavil. Kot ga je Bog dal in človek zapustil - stoji 
tu in čaka, kaj mu bo prinesla prihodnost. Občasno z njega odpadajo 
opeke in kosi kamenja, po njem raste vsakovrstno zelenje in zdi se, da se 
je z leti nekoliko znižal. Ljudje steber sicer spoštljivo ogledujejo, a za 
njegovo ohranitev in vzdrževanj e do danes ni bilo denarja. Leta 1984 sta 
g. Franc Golob, tedanji vodja Železniškega muzeja Slovenskih železnic, 
in avtor teh vrstic začela z akcijo obnove stebra. Kljub dobro zastavljeni 
akciji, pripravljenemu sanacijskemu in konzervatorskemu programu za 
obnovo stebra ni bilo storjenega ničesar. 

Namen takratne obnove je bila sanacija odprtih, torej razrušenih oz. 
raztrganih delov mostu, nadgradnja stebra do nekdanje višine, čiščenje 
zelenja in ureditev odvodnjavanja meteorskih vod. Predvideno je bilo, da 
bi se na mesta, kjer so nekoč stali stebri mostu, posadilo drevesa (topole). 
Optično naj bi spet prikazal i, kje je stal borovniški velikan. Ob navozu na 
most (zahodna stran) so predvideli muzejsko postavitev nekaterih starih 
tirnih prevoznih sredstev, ki so nekoč vozila čez most. Žal je dobro 
zastavljena zamisel utonila v pozabo. V tistem času so ob novi postaji v 
Borovnici postavili kot tehniški spomenik lokomotivo 06-018. Kot je to 
pri nas v navadi, je seveda nihče ni vzdrževal in čez nekaj let se je 
spremenila v kup umazane rje. Zato so jo odpeljali v ljubljanski muzej , 
kjer stoji obnovljena še danes. 

Danes je okolica mostu zgledno urejena. Tu je tabla z osnovnimi podatki 
o zgodovini mostu v slovenščini in tudi v angleščini. Razstavljeni so deli 
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raztreščenih bomb. Da bi si obiskovalec lahko predstavljal veličino 

mostu, je tu postavljen iz betona vlit model mostu, ki ga je izdelal 
domačin Franc Doljšak. Tak most (istega avtorja) v merilu približno 1 :40 
hrani Železniški muzej Sovenskih železnic. Občina Vrhnika je januarja 
1992 ostanek viadukta proglasila za tehniški spomenik. 

Ostanek mogočne zgradbe danes nemo štrli v nebo kot dokaz pridnosti 
človeških rok in veličine človeškega uma. Brez besed pa priča o slabih 
straneh človeške narave, o vsem minljivem. Tiho kliče, opozarja in 
ponavlja: ljudje, podiram se, podiram se .. . 

Bo še dolgo tako? 

Edini preostali steber -
Vir: Tadej Brate 
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Edini preostali steber viadukta številka 2 1 danes, ko ga je že močno načel zob časa. 

Vir: Tadej Brate 
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Značka Kolesarskega društva Borovnica 
iz začetka 20. stoletja 

Značka regimenta Ferrovieri -inženirske 
enote, ki je gradila Roth-Waagnerjevo 

premostitev z motivom viadukta. 

Grb Krajevne skupnosti Borovnica, 
kasneje grb Občine Borovnica 
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Upodobitev viadukta na žigu županstva 

Občine Borovnica iz 192 1 


Znamka Ljubljanska pokrajina za 20 

centov, izdana 1945 


v t.i. Rupnikovi seriji. 


Grb Občine Borovnica 

Gradnja Južne drža' 
je terj ala posebne te 

tistih časih je bil" ~'" 

neživljenjska. pra 
čuvajnice. Dober' 
in tehniki vse od 
druge videlo. Y 
je skozi okrogle 
opravljal tudi fi 

Na področju Bo 
železniških napra 
Grajena je bila ,
menjavi lastnika 
bil ponavadi p
stanovanjske hib 
je bil namenjen 

Številčenje čuva.' 
je bila dograjena 
zadnja pred via 
opeke in kamen.' 
na zgornji stran! 
1901 so to čuvaj 
neposredni bližil:! 
Dobila je šte\-iiko 
pomožnega obje 
dobila drugo ,;;p' 

železnici po _. 
povečali. Večji del (] 



Čuvajnica št. 666 


žigu županstva 
ir-o.'YY;,...... iz 192 1 

l1ica 

Gradnja Južne državne železnice od Dunaja do Trsta v sredini 19. stoletja 
je terjala posebne tehnične in organizacijske rešitve. Gradnja železnic v 
tistih časih je bila še zelo v povojih, temu primerno toga in mnogokrat 
neživljenjska. Pravo sti skaštvu pripovedujejo zgodbo male železniške 
čuvajnice . Dober kilometer vsaka sebi so bile grajene v standardni obliki 
in tehniki vse od Dunaja do Trsta. Grajene so bile tako, da se je iz ene do 
druge videlo. Vse so imele poseben prostor, v katerem je sedel čuvaj, ki 
je skozi okrogle line opazoval progo levo in desno. Poleg signalizacije je 
opravljal tudi manjša dela na progi in skrbel za varnost vlakov. 

Na področju Borovnice so znani trije tipi čuvajnic. Največj a je poleg 
železniških naprav nudila tudi stanovanje za čuvaj a in njegovo družino. 
Grajena je bila v dveh nadstropjih. V Borovnici se je dolgo ohranila, po 
menjavi lastnika pa je podobo precej spremenila. Srednji tip čuvajnice je 
bil ponavadi pritličen. Nekaj jih je še ohranjenih in služijo kot 
stanovanjske hiše. Tudi tu je stanoval čuvaj z družino. Mali tip čuvajnice 
je bil namenjen samo čuvaju proge in v njih so se delavci menjavali. 

Številčenj e čuvajnic je potekalo od Dunaj a proti Trstu. Čuvajnica št. 666 
je bila dograjena in vzeta v uporabo leta 1857. Stoji na stari progi in je 
zadnja pred viaduktom. Grajena je bila po prvi znani varianti, in sicer iz 
opeke in kamenja. Kletni prostor je obokan. Njena posebnost je, da stoji 
na zgornj i strani proge in je zrcalna podoba čuvajnic istega tipa. Leta 
1901 so to čuvajnico zaradi neudobnosti in majhnosti opustili in v 
neposredni bližini zgradili novo, ki je bila občutno večja in udobnejša. 
Dobila je številko 666, stara pa 666a. Od takrat naprej je igrala vlogo 
pomožnega objekta. Po razpadu avstroogrske monarhije je tudi čuvajnica 
dobila drugo številko - 41 1. Večino podobnih čuvajnic so na južni 
železnici po 2. svetovni opustili ali pa so j ih teme~ito predelali in 
povečali . Večj i del opuščenih čuvajnic se je že zdavnaj podrl, tako da jih 
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skorajda ni več najti. Tako je čuvajnica št. 666 ena redkih, če ne sploh 
edina taka čuvajnica pri nas, ki se je ohranila v vsej svoji arhitektonski 
pojavnosti skoraj nespremenjena do danes. Zahvala za to gre g. Ostercu, 
ki je objekt uporabljal vse do smrti. 

Jeseni leta 2006 je na pobudo g. Bogomirja Trohe Zgodovinsko društvo 
Borovnica začelo obnavljati objekt. Restavratorski načrt je pripravil g. 
Tadej Brate z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Ljubljana. Obnovo je 
prevzelo domače podjetje Anto Milardovie s.p., precej dela pa so opravili 
tudi člani društva. Velik del finančnih virov je prispevala Občina 

Borovnica, nekaj pa drugi donatorj i. 

Čuvajnica številka 666 je z odlokom Občine Borovnica razglašena za 
kulturni spomenik lokalnega pomena. 

Čuvajnica št. 666 spomladi leta 2006 in med obnovo maja 2007 
Vir: Peter Bezek 

Zgodovinsko 
• oo • 

orgamzacIJam m 
čuvajnice št. 666 --

Donatorji 

Podjetja: 

Posamezniki: 

Peter Bezek 
Franc Klančar 
Simona Stra!i~ 
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- .- , če ne sploh 
oji arhitektonski 

- ~ e g. Ostercu, 

-insko društvo 
" je pripravil g. 

"ana. Obnovo je 
a pa so opravili 

.spevala Občina 

razglašena za 

Zgodovinsko društvo Borovnica se zahvaljuje Občini Borovnica, 
organizacijam in posameznikom, ki so darovali sredstva za obnovo 
čuvajnice št. 666 in izdaj o pričuj oče knj ige. Hvala vam! 

Donatorji 

Podjetja: 

Birosistemi Mifras d.o.o.
Canon 

LESMI , Boštjan Mulec s.p. 

Posamezniki: 

Peter Bezek 
Franc Klančar 
Simona Stražišar 
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Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, 
javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov 

v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem ali 
shranitvijo v elektronski obliki 
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