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VIRI IN LITERATURA

• Brate, Tadej, 2007. Parenzana: železnica za 
vse čase. Ljubljana, Kmečki glas, 143 str.

• Roselli, Giulio, 2002. Draga Parenzana! 
Spomini, slike in dokumenti železniški progi 
Trst – Poreč. Trst, Bruno Fachin Editore, 317 
str.

• članki, internetni viri, atlasi, učbeniki, slikovno 
gradivo… 
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Razvoj železniškega omrežja v 
Sloveniji

Železniško omrežje v Istri

Železniška proga Trst – Poreč 

Uroš Pavlin



PROMETNO-GOSPODARSKE RAZMERE 
V TRSTU

• 1719: Trst postane svobodno 
pristanišče

• 1830-40: promet v Trstu narašča
• tržaško zaledje bolj vezano na Trst 

kot obratno
• 1853: arzenal + ladjedelnica + 

mehanična delavnica avstrijskega 
Lloyda

• 1857: z izgradnjo Južne železnice 
Trst postane glavno pristanišče S 
Jadrana

• 1891: Trst izgubi status 
svobodnega pristanišča in 
postane tesneje povezan z 
zaledjem
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RAZVOJ ŽELEZNIŠKEGA OMREŽJA V SLOVENIJI

Uroš Pavlin



ŽELEZNIŠKO OMREŽJE V ISTRI

• vojaški + politični + 
civilni interesi

• proga Pivka – Reka 
(1873) – 55,4 km

• Istrska državna 
železnica (1876) –
122,2 km 

• proga Trst – Hrpelje 
(1887) – 19,6 km

• zahodna Istra (?)
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gorska ozkotirna železnica

6 viaduktov, 8 predorov (1.530 
m), 11 mostov, prečka 5 rek

dolžina: 123,1 km (153 tarifnih 
km)

najdaljši predor: Lucan (544 m)

najvišja dovoljena hitrost: 25 
km/h

potovalni čas (Trst – Poreč): 7 ur 
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Grožnjan – 293 m, Baldaši – 273 m
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IZVOR IMENA

• Poreška proga, Porečanka, Parencana

• nem. die Parenzaner Bahn, it. La Parenzana, 
hr. Porečka pruga

• Istrska železnica, Lokalna železnica Trst-Poreč, 
T. P. C. 

• Istranka oz. Istrijanka

• vinska oz. vinogradniška železnica, “pijanec”
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NAČRT GRADNJE POREČANKE

• SZ Istra: gosta poselitev + razvitost kmetijstva

• 1880: peticija predstavnikov občin iz doline 
reke Mirne na ministra za trgovino

• 1887: dva projekta  grof Peter Walderstein
in inžinir Luigi Buzzi s Trsta

• 1894: IPO – zakon o izgradnji Porečanke

• 1897: določitev trase proge + dekret 
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GRADNJA POREČANKE

• 16. 12. 1898: načrt za gradnjo večjega števila 
lokalnih železnic

• 6. 3. 1900: Družba lokalne železnice Trst –
Poreč (Dunaj)

• 18. 4. 1900: Eisenblatt – javni razpis 

• 1. 4. 1902: odsek Trst – Buje (58,8 km)

• 5. 12. 1902: odsek Buje – Poreč (63,5 km)

• odsek do Kanfanarja (?)
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POREČANKA MED 1. SVETOVNO 
VOJNO

• izničenje vseh posodobitvenih načrtov in 
voznega reda

• Trst – transportna uprava vojaških železnic

• Poreč – baza za hidroplane, obkrožena z 
baterijami

• vojaški namen – oskrba in prevoz na vojaške 
položaje

• izbruh lakote, netočni vozni redi
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POREČANKA PO 1. SVETOVNI VOJNI

• nova oblast – Italija 

• število potnikov naraste (vojaki, civilni 
interniranci, istrski begunci in pregnanci…) + 
obnovitev trgovanja

• Rapalski sporazum (1920)

• Italijanske državne železnice FS (Ferrovie dello
Stato) – Rim (1924)

• raznarodovalna politika (poitalijevančevanje
imen itd.)

Uroš Pavlin



VPLIV GOSPODARSKE KRIZE NA 
ŽELEZNICO

• izbruh krize l. 1929: politične + gospodarske + 
socialne razmere  upravljanje proge zaupati 
zasebnemu podjetju  vpliv na železnico

• dunajska skupina (gradnja rafinerije v Žavljah) 
+ rimska skupina (mreža avtomobilskih cest za 
prevoz potnikov in tovora v SZ Istri)

• 31. 8. 1935: ukinitev Porečanke  štiri cestne 
povezave
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POREČANKA PO KONCU 
OBRATOVANJA

• imetje železnice je bilo l. 1939 prodano na 
dražbi

• vozni park prodan drugod po Italiji (Sicilija) ali 
za staro železo

• tiri razstavljeni in odpeljani v Abesinijo (?), tiri 
na odseku Lucija – Buje pa so bili namenjeni 
premogovniku Raša

• železniške postaje, predori…  
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SLABOSTI POREČANKE

• cena vozovnic

• konkurenca drugih 
prevoznih sredstev (parniki, 
avtobusi, osebni avtomobili)

• nesreče (burja: 31. 3. 1910, 
l. 1916, iztirjenje vlaka: 22. 
6. 1917, zemeljski plaz: 12. 
12. 1934)

• 19. 3. 1921: streljanje 
fašistov na otroke v 
Strunjanu

• hitrost potovanja itd.
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ZAPUŠČINA POREČANKE
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ŽELEZNIŠKE POSTAJE

• 1. kategorija: Koper, 
Lucija, Poreč

• 2. kategorija: Dekani, 
Izola, Sečovlje, Buje, 
Grožnjan, Vižinada, 
Labinci in Višnjan

• 3. kategorija: 
Semedela, Milje, 
Savudrija… 

Uroš Pavlin



POT ZDRAVJA IN PRIJATELJSTVA

• po ukinitvi: poljske poti, lokalne
ceste ali celo pozidali  občinski
odlok kot tehniški spomenik
lokalnega pomena

• po 2. svetovni vojni: želja po
ponovni vzpostavitvi železniške
proge (zlasti l. 1966)

• 80. leta 20. stol.: pismo o nameri
za uresničitev projekta Parenzana
– pot zdravja in prijateljstva
(Koper, Izola, Piran + občine na
Hrvaškem in v Italiji) 

sprehajalna oz. rekreacijska pot
 2003: mednarodna nagrada za
“zelene poti” v Evropi

• 2003: Združenje za obnovitev
Porečanke (Motovun)
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MUZEJI

• železniški muzej v 
Trstu (1985)

• muzej Parenzana v 
Izoli (2000)

• muzej Parenzane v 
Livadah (2007)
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PIRANSKI TRAMVAJ IN TROLEJBUS

• konec 19. stol.: Piran drugo
največje mesto v Istri
(12.700 preb.) – mesto
zabave in razvedrila, sol in
trgovina

• trolejbus  povezava med
Tartinijevim trgom in
železniško postajo v Sv.
Luciji (24. 10. 1909 – 19. 7.
1912) – pribl. 5 km

• tramvaj  koncesija sept.
1911  20. 7. 1912 – 31. 8.
1953  olajšal življenje v
zaledju
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Hvala za vašo pozornost! 
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