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Bralci in dopisniki, ne pozabite!
Prispevke za naslednjo številko Nove proge lahko na naslov 
uredništva pošljete najpozneje do 26. 1. 2018.

Spoštovane sodelavke in sodelavci! 

Slovenske železnice se vztrajno razvijajo in povečujejo svojo 

vlogo v sodobni logistiki. Z zavzetim delom smo v zadnjih letih 

na ključnih področjih dela dosegli izjemne uspehe. S strateškimi 

načrti, ki jih udejanjamo, pomembno povečujemo raven 

kakovosti logističnih storitev, ki jih ponujamo na mednarodnem 

trgu, in krepimo svojo vlogo v Sloveniji. Svoja prizadevanja 

smo usmerili v mednarodno povezovanje, informatizacijo in 

digitalizacijo poslovanja ter prenovo voznih sredstev. Hkrati 

prenavljamo poslovne procese in pospešeno razvijamo nove 

poslovne priložnosti v podjetjih skupine SŽ, zato bo prihodnje 

leto, leto še večjih sprememb in novih izzivov! Spremljali 

bomo prve rezultate naših strateških odločitev v potniškem in 

tovornem prometu, vstopili v digitalni svet naših potnikov, in 

z visoko kakovostnimi storitvami, podaljševanjem transportnih 

poti ter drugimi izboljšavami dodano vrednost, ki nam jo daje 

strateška lega države, še povečevali. 

Rezultat naših prizadevanj je to, da SŽ poslovno leto končujemo 

še bolj uspešno kot pretekla leta. To smo zmogli zgolj zaradi 

močne pripadnosti podjetju in pripravljenosti večine zaposlenih, 

da v delo vložijo še več svoje energije in časa! Učinkoviti 

zaposleni so največja dobrina, ki jo lahko podjetje ima, in 

ponosni smo, da smo Slovenske železnice postale tako zdravo 

podjetje, da bomo lahko del poslovnega uspeha tudi letos 

razdelili med svoje zaposlene. Iskrena hvala vsem za dobro 

opravljeno delo v letošnjem letu! Prepričani smo, da bomo s 

takšnim zagonom uspešni tudi v prihodnjem letu. 

Vam in vašim bližnjim želimo zdravo in srečno novo leto! 

Dušan Mes, generalni direktor 
Tomaž Kraškovic, direktor – član poslovodstva 
Albert Pavlič, delavski direktor
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O železniškem potniškem prometu med 
Gorico in Novo Gorico z evropsko 
poslanko Patricijo Šulin

Proga št. 71 med Novo Gorico in Gorico Na Slovenskih železnicah 
smo sredi decembra gostili 
evropsko poslanko Patricijo Šu-
lin. Srečala se je z generalnim 
direktorjem Dušanom Mesom, 
direktorjem SŽ-infrastruktura 
Matjažem Kranjcem ter po-
močnikom direktorja SŽ-Po-
tniški promet Milošem Rovšni-
kom.

Govorili so o železniškem po-
tniškem prometu med Gorico in 
Novo Gorico. Evropska poslan-
ka je namreč na Slovenske že-
leznice naslovila odprto pismo 
s predlogi o ponovni oživitvi že-

lezniške povezave Gorica–Nova 
Gorica–Šempeter–Vrtojba.

Predstavniki Slovenskih že-
leznic so se zavezali, da bodo 
z Italijanskimi železnicami poi-
skali rešitev, da bi na omenjeni 
progi, na kateri za zdaj vozijo 
samo tovorni vlaki, prihodnje 
leto začeli voziti tudi potniški. 
Poleg tega pa bodo Slovenske 
železnice predlagale in posku-
šale doseči, da bi Ministrstvo za 
infrastrukturo med načrtovane 
obnove regionalnih prog čim 
hitreje uvrstilo tudi Bohinjsko 
progo.

Evropska poslanka Patricija Šulin

Proga Število 
tirov

Razdalja 
med 

odseki

SV
naprave Vleka Osna 

obremenitev

Cepišče Šempeter 
pri Gorici–državna 
meja−Gorica

1 4,7 analogne dizelska C2 (20 ton 
na os)

Regionalna proga št. 71, Šempeter pri Gorici–Vrtojba–državna 
meja, je neelektrificirana proga, ki se odcepi od regionalne proge 
št. 70, Jesenice–Sežana, v kilometru 092.128. Začetna točka proge 
s kilometrsko oznako 000.000 je cepna kretnica št. 1 pri Šempetru. 
Državna meja je na kilometrski oznaki 001.854, postaja Gorica pa 
na 004.700. Največji naklon na progi je 8,5 ‰, zavorna razdalja 
pa 700 metrov. Med postajama Nova Gorica in Gorica vozijo le 
tovorni vlaki, in sicer šest na dan. Vlaki ne vozijo ob nedeljah in 
praznikih.

Gostjo so sprejeli generalni direktor Dušan Mes, direktor SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc 
in pomočnik direktorja SŽ-Potniški promet Miloš Rovšnik.
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Poslovno logistična konferenca 
Premikamo Slovenijo  

Slovenske železnice so bile 
generalni sponzor poslovno lo-
gistične konference Premikamo 
Slovenijo – prihodnost infra-
strukture, prometa in mobilno-
sti, ki je konec novembra pote-
kala na Brdu pri Kranju. Odprla 
sta jo slovenski minister za in-
frastrukturo dr. Peter Gašperšič 
in avstrijski minister za promet, 
inovacije in tehnologijo mag. 
Jorg Leichtrfried. Prvi je že v 
nagovoru poudaril pomemb-
nost logistike in poslovnega 
sodelovanja ter dejal, da bo prvi 
vlak po drugem tiru peljal leta 
2025. 

Na okroglih mizah v panelih 
logistika, mobilnost in infra-
struktura sta stališča Slovenskih 
železnic pojasnila direktor Pro-
metnega instituta dr. Peter Ver-
lič in direktor SŽ-Infrastruktura 

Matjaž Kranjc. Med drugim 
sta odgovorila na več vprašanj 
o vlogi Slovenskih železnic pri 
izboljševanju mobilnosti v pri-
hodnjih letih in pojasnila načrte 
in strategijo, ki jo naša podjetja 

uspešno udejanjajo v sodobni 
logistiki. 

Generalni direktor Dušan 
Mes je o sodelovanju na konfe-
renci dejal: »Strateška lega Slo-
venije na stičišču mednarodnih 
transportnih koridorjev je za lo-
gistična podjetja, ki poslujejo na 
tem območju, velika prednost. 

Slovenske železnice jadranska 
pristanišča in tovorne terminale 
v Jugovzhodni Evropi povezuje-
mo z največjimi evropskimi go-
spodarskimi in logističnimi sre-
dišči. Našo povezovalno vlogo, 
ki že naravno izvira iz strateške 
lege v osrčju Evrope, pa dopol-
njuje tudi odlično mednarodno 
sodelovanje. Zavedamo se, da 
Sloveniji njena ugodna geo-
grafska lega še ne zagotavlja, 
da bo postala logistično sredi-
šče in da bodo prometni tokovi 
v resnici potekali čez njo. Tudi 
sosednje države si namreč pri-
zadevajo uresničiti projekte, ki 
bi jim omogočili, da prevzame-
jo čim več prometa, zlasti tran-
zita, po svojih progah. Zato je 
nujno, da slovenski logisti svoje 
storitve razvijajo, se povezujejo, 
nenehno izboljšujejo, digitalizi-
rajo in ob tem tesno sodelujejo 
z državo. S takšnim pristopom 
smo na Slovenskih železnicah 
v zadnjih letih na ključnih 
področjih dela dosegli izjemne 

uspehe. S strateškimi načrti, ki 
jih udejanjamo, pa pomembno 
povečujemo raven kakovosti lo-
gističnih storitev, ki jih ponuja-
mo na mednarodnem trgu. 

Specializirane prireditve, na 
katerih se logisti spoznavajo in 
povezujejo, so zelo dobrodošle 
in pomembno prispevajo k ci-

ljem, ki si jih slovenska logistič-
na podjetja prizadevajo doseči, 
zato jih na Slovenskih železni-
cah dejavno podpiramo. 

Govorili tudi o drugem tiru 

Dr. Aleš Groznik z ljubljanske 
Ekonomske fakultete, Katedre 
za poslovno informatiko in lo-
gistiko, je predstavil analizo tve-
ganj pri zgraditvi drugega tira 
Koper–Divača in sklenil, da je 
eno od največjih tveganj to, da 
bi izgubili zagon in bi se tovor 
preusmeril na druge logistične 
koridorje. S tem bi stagnirala 
domača logistična podjetja, ne 
samo Luka Koper in Slovenske 
železnice, temveč tudi okrog 
300 podjetij, ki so neposredno 
povezana z logističnimi stori-
tvami v Sloveniji Drugo tvega-
nje, ki ga je poudaril, je preu-
smerjanje tovora na ceste in 
druge oblike transporta, tretje 
pa je negativni vpliv na makro-
ekonomijo.

Direktor SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc med okroglo mizo o slovenski prometni 
infrastrukturi

Dr. Peter Verlič, direktor Prometnega 
instituta Ljubljana

Konference so se udeležili številni gospodarstveniki in visoki državni gostje

SŽ so bile generalni sponzor poslovni logistične konference
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Pol stoletja koprske proge
Drugega decembra 1967 so 

z veliko slovesnostjo v navzoč-
nosti tedanjega predsednika 
Jugoslavije Josipa Broza Tita 
uradno odprli progo Prešni-
ca–Koper. S progo, ki je bila 
sprva namenjena le tovornemu 
prometu, so omogočili razvoj 
našega edinega pristanišča in 
primorskega gospodarstva. 

Natanko petdeset let po 
tem, ko so progo uradno od-
prli, sta občini Hrpelje-Kozina 
in Koper ter krajevni skupnosti 
Črni Kal in Prešnica, v sodelo-
vanju s Slovenskimi železnicami 
in Luko Koper, pripravili slove-
snost v Dolu pri Hrastovljah. 
Slovesnosti so se udeležili 
predstavniki občin in lokalnih 

skupnosti ter številni domačini, 
ki so se na železniško postajo 
pripeljali s posebnim potniškim 
vlakom. 

Slovesnosti se je udeležil tudi 
generalni direktor Dušan Mes, 
ki je med drugim dejal: »Proga 
Prešnica–Koper je najbolj obre-
menjena proga s tovornimi 
vlaki v Evropi. Skrajni čas je, da 

se zgradi alternativna. Količina 
tovora, ki se vsako leto prepelje 
po tej progi, se nenehno pove-
čuje, letos je denimo po pro-
gi prepeljano za okrog deset 
odstotkov tovora več kot lani. 
To je velik izziv za operativno 
vodenje prometa po progi in 
hkrati ustvarja težave za prebi-
valce ob progi.« Domačinom, 
ki živijo ob progi, se je zahvalil 
za izjemno potrpežljivost in po-
sebej pohvalil tudi veliko delo, 
ki ga opravljajo gasilci na tem 
območju. 

Gradnja proge

Koprsko pristanišče je bilo 
ustanovljeno leta 1957 in tedaj 
ni imelo povezave na slovensko 
železniško omrežje. Tovor so s 
tovornjaki vozili v Podgorje in 
Hrpelje-Kozino in ga tam preto-
varjali na vlake. Količina tovora 
pa se je hitro povečevala, zato 
so iskali druge rešitve, ki bi bile 
cenejše in bistveno bolj optimi-
zirane. Načrtovalci proge, ki se 
vije po izjemno zahtevnem te-
renu z velikim vzponom so izbi-
rali med dvajsetimi variantami. 
V ožji izbor jih je bilo uvrščenih 
dvanajst, izbrana pa je bila po-

vezava Kopra s Prešnico. Progo 
so začeli graditi leta 1964, ko-
nec leta 1966 so bila končana 
dela na spodnjem ustroju, v 
začetku leta 1967 pa so začeli 
polagati prve tire. Povezali so 
jih 5. oktobra tega leta. Grad-
njo so ovirali številni plazovi, 
največja sta bila ob Rižani in pri 
Podpeči. 

Promet po progi

Proga je bila zgrajena kot 
industrijski tir z zmogljivostjo 
700.000 ton tovora na leto. 
Nenehno so jo posodabljali in 
obnavljali in rentabilna bi naj 
postala štiri leta po zgraditvi, 
ko naj bi po njej pripeljali 1,5 
milijona ton tovora.

Danes po njej vozi več kot 
90 vlakov vsak dan. Samo lani 
je bilo po tej progi skupaj pre-
peljanih več kot 16 milijonov 
ton tovora. Okrog 60 odstotkov 
vsega tovora iz Luke Koper se 
prepelje po tej enotirni progi. 
Projekcije gibanja obsega tovo-
ra pa kažejo, da se bo količina v 
prihodnjih letih še povečevala.

Proga je po metodologiji UIC 
že več kot 100 odstotno zase-
dena. Promet po njej zaposleni 
na SŽ zagotavljajo z velikimi 
napori in iznajdljivostjo, česar 
se zavedajo tudi poslovni part-
nerji. 

Kakšna bo prihodnost pro-
ge, ki že pol stoletja pomemb-
no oblikuje življenja prebivalcev 
ob njej, bo odvisno tudi od dru-
gih gradbenih projektov, ki jih 
država udejanja, predvsem pa 
od drugega tira.

O progi 
Prešnica–Koper 
Enotirna proga Prešnica–Ko-
per se cepi od Proge Diva-
ča–Pulj v kilometru 16.474. 
Proga je dolga 31,4 kilometra 
in se z nadmorske višine 496 
metrov pri Prešnici spusti do 
dveh metrov v Kopru. Nakloni 
na progi so maksimalni, naj-
večji je 25 promilov. 

Podatki o progi:

Dolžina (km) 31,4

Največji nagib (v pro-
milih) 25

Postaje 5

Predori 3

Mostovi 9

Najvišja hitrost (km/h) 80 

Zanimivosti

Prvi vlak 

Prvi vlak je po progi peljal 16. 
novembra 1967, še pred urad-
nim odprtjem. Tovorni vlak iz 
Češkoslovaške je v Koper peljal 
40 ton sladkorja. 

Prvi vozni red

V prvem voznem redu je bilo 
7 parov tovornih vlakov. Vla-
ke so vlekle dizelelektrične 
lokomotive GMC- Kennedy, z 
oznako JŽ 661. Obremenitev 
ene je znašala 600 ton. 

 

Most pri Podpeči

Koprska proga, ki je leta 1967 
povezala luko Koper z evrop-
skim železniškim omrežjem 
in ji tako omogočila razvoj, 
poteka po slikovitem, a zelo 
težavnem terenu. Tako je bilo 
treba pri vasi Podpeč denimo 
premostiti zemeljski plaz, in tu 
je zaživel novo življenje železni 
most z opuščene planiške pro-
ge pri Martuljku.
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Podpis pogodbe za pripravljalna dela pri 
drugem tiru 

Ministrstvo za infrastruk-
turo je z družbama Kolektor 
CPG in Euroasfalt iz Sarajeva 
podpisalo pogodbo o začetku 
pripravljalnih del za zgraditev 
dostopnih cest do trase dru-
gega tira. 

Ministrstvo za infrastrukturo 
je z izvajalcema podpisalo po-
godbo o pripravljalnih delih za 
drugi tir med Koprom in Diva-
čo, vredno dobrih 14 milijonov 
evrov. Sledil je podpis pisma 
o nameri o prenosu pogod-

be na družbo 2TDK. Čeprav je 
pogodba o pripravljalnih delih 
podpisana, pa za zdaj z gradnjo 
drugega tira še ne bodo začeli. 
Ustavno sodišče mora namreč 
zaradi pritožbe strani, ki Zako-
nu o drugem tiru nasprotuje, 

presoditi o ustavnosti referen-
duma o drugem tiru. Gradnja 
se bo lahko začela šele po od-
ločitvi Ustavnega sodišča, ko bo 
začel veljati Zakon. 

Božiček za en dan
Zaposleni v SŽ-Expressu so tudi letos dokazali, da je zanje do-

brodelnost zelo pomembna. Sredi decembra so se z veseljem pri-
družili akciji Božiček za en dan, v kateri prostovoljci obdarujejo 
socialno ogrožene otroke po vsej Sloveniji.

Železničarji so v akciji sodelovali že lani, ko so s kombiji pre-
peljali darilca na več kot šestdeset naslovov po vsej Sloveniji in 
tako pomagali narisati 10.137 otroških nasmehov. Tudi letos smo 
sodelovali s skladiščenjem in distribucijo po vsej Sloveniji ter tako 
prispevali kamenček v mozaik dobrodelnega projekta, ki iz leta v 
leto raste in povezuje več ljudi.
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Decembra v praznično okra-
šena mesta po vsej Sloveniji že 
tradicionalno vozijo vlaki, na 
katerih se potnikom pridružijo 
pravljični junaki. Božiček, pra-
vljične vile, Muca Copatarica 
in škrati so tudi letos našim 
najmlajšim potnikom pokazali, 
da se pravljice lahko tudi ure-
sničijo.

Na železniški postaji Ljub-
ljana smo 30. novembra pred-
stavili decembrska praznična 
potovanja z vlakom. Otroci so 
počakali vlak, s katerim so pri-
spele pravljične vile, se poslad-
kali s slaščicami peka Sladkega 
Tonija in se spoznali z Muco 

Copatarico. Z muzejskega vlaka 
so priklicali tudi Božička, ki jih je 
obdaril in jih povabil na decem-
brske praznične vožnje. 

Zanimanje za pravljična 
potovanja z vlaki je vsako leto 
izjemno veliko, zato je letos de-
cembra vozilo še več vlakov kot 
leto prej, med drugim celo vlaki 
s pravljičnimi vilami iz Zagreba 
v Celje. 

Z vilami v Pravljično deželo 
Celje – letos tudi iz Zagreba

Že sedmo leto zapored so 
pravljične vile naše potnike 
spremljale v Pravljično deželo 
v Celje. Vile v središču knežje-
ga mesta vse do silvestrovega 
ustvarjajo pravljično deželo 
doživetij za najmlajše in malo 
starejše. Pravljični vlaki, na ka-
terih so razveseljevale potnike, 
so v Celje vozili iz Maribora, 
Ljubljane ter Velenja. Prvič pa 
so pravljične vile potovale čez 
mejo, in sicer so praznično raz-
položenje širile 29. decembra 
na mednarodnem vlaku iz Za-
greba do Celja. 

Z Muco Copatarico v blejsko 
zimsko pravljico

Muca Copatarica je s pomoč-
nikom škratom tudi letos poto-
vala z vlakom med postajama 
Nova Gorica in Bled Jezero. Na 
vlaku je prijazno sprejela otroke 
in imela zanje pripravljena da-
rilca.

Mesec pravljičnih voženj

Zbrane na predstavitvi je pozdravil pomočnik direktorja SŽ-Potniški promet Miloš 
Rovšnik in jim pojasnil, kam vse je decembra mogoče potovati s pravljičnimi vlaki.
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Božiček se je decembra vozil z 
muzejskim vlakom!

Tudi letos se je po vsej Sloveniji z vlakom vozil Božiček ter raz-
veseljeval otroke in njihove starše. Poleg voženj, ki jih že četrto 
leto zapored pripravljamo za otroke železničarjev, pa smo letos 
osemindvajset voženj z božičkovimi vlaki v različne slovenske 
kraje namenili tudi drugim potnikom. 

Vlaki, na katerih je otroke obdaril Božiček, zabavali pa so jih 
škrati in vile, so vozili v Mursko Soboto, Ptuj, Maribor, Novo me-
sto, Metliko, Litijo, Zidani Most, Ljubljano, Novo Gorico, Ajdo-
vščino, Sežano in Postojno. Božičkovi vlaki, na katerih najmlajše 
obišče Božiček, so med otroki železničarjev zelo priljubljeni, že 
tradicionalno pa so bili polni tudi drugi vlaki. Vstopnice za ne-
katere od njih so pošle že v prvih decembrskih dneh. Božiček 
in škratje so otrokom delili sladkarije in darila – igro spomin z 
motivi slovenskih vlakov - ki so jih izdelali v podjetju SŽ-ŽIP. 

Z božičkovimi vlaki, ki so bili tudi letos nabito polni, se je prepe-
ljalo več kot 6000 potnikov, največ doslej.
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Zimska pravljica v železniškem muzeju

V soboto, 16. decembra, je 
bilo v Železniškem muzeju v 
Ljubljani še prav posebej vese-
lo. Dopoldne so bili muzejski 
prostori in ploščadi ob muzeju 
rezervirani za najmlajše ljubi-
telje železnice. V rotundi, med 
muzejskimi lokomotivami, so se 
lahko otroci udeležili doživljaj-
skih delavnic, ki so jih vodili pra-
vljični junaki. Škrat Slikarček je 
tako vodil slikarsko delavnico na 
kateri so otroci slikali z velikimi 

čopiči, ledena vila je na obraze 
risala ledene poslikave, nepo-
sredno ob najstarejši lokomoti-
vi pa so lahko otroci ustvarjali 
tudi pravljične snežake Žorže. 
Slednji naj bi v novem letu pri-
našali veselje in srečo. Številne 
otroke in njihove starše, ki so 
se udeležili srečanja v muze-
ju, so vse dopoldne s pesmimi 
in zimskimi norčijami zabavali 
škratje. Skupaj so poklicali tudi 
Božička, ki se je na svoji poti po 

Sloveniji na kratko ustavil tudi v 
Železniškem muzeju. Ob 11. in 
14. uri pa so v Muzeju pripravili 
tudi vodena ogleda edinstvene 
muzejske zbirke za malo starej-
še obiskovalce. 

Vrtni vlaki zdaj še po daljši 
progi 

Pri prireditvah v Muzeju pa 
že tradicionalno otroke in nji-
hove starše po muzeju vozijo 
vrtni vlakci. Tokrat so številni 
potniki, ki so na majhne vlake 

vstopali na novozgrajeni postaji 
neposredno pred vhodom mu-
zeja, lahko celo izbirali, s ka-
terim od vlakov bi se vozili. Ta 
dan so namreč vozili kar trije, 
dva parna in en električni. Prvič 
pa so vrtni vlaki vozili tudi po 
podaljšani progi, ki so jo nedav-
no dokončali. Tako se je zdaj z 
vrtnim vlakcem mogoče voziti 
od nekdanje livarne do parka na 
drugi strani muzeja. V Muzeju 

pa načrtujejo, da bodo progo 
še podaljšali. 

Da bi bile vožnje še bolj 
pristne, pa so morali potniki za 
vožnjo z vlakcem sprevodnici 
pokazati tudi prave kartonske 
vozovnice, ki so jih prejeli pri 
vhodu v Muzej. Navdušenje 
nad vrtnimi vlakci in dogaja-
njem v Muzeju je bilo tudi to-
krat izjemno. 
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Prvo srečanje 
železničarjev lovcev 
in kinologov

V nedeljo, 26. novem-
bra, se je na prvem srečanju 
zbralo več kot štirideset že-
lezničarjev, ki svoj prosti čas 
namenjajo tudi okoljevarstvu 
in lovu. Gostili so jih člani 
Lovske družine Loka pri Zida-
nem Mostu, ki imajo v svojih 
vrstah skoraj tretjino železni-
čarjev. 

»Pri svojem delu smo opa-
zili, da je med najbolj dejavni-
mi železničarji veliko lovcev in 
kinologov. To kaže, da svojo 
energijo in prizadevanje za va-
rovanje okolja, ki ga gojijo v 
službi, uspešno prenašajo tudi 
v zasebno življenje, zato smo 
se odločili, da pripravimo sreča-
nje, na katerem se spoznamo in 
postavimo temelje za še boljše 
sodelovanje v službi in v naših 
loviščih,« so povedali v LD Loka 
pri Zidanem Mostu. 

Srečanja so se udeležili že-
lezničarji lovci iz vse Slovenije, 
ki v naših podjetjih delajo na 
različnih delovnih mestih, od 
informatikov, kretnikov, stroje-
vodij, premikačev, prometnikov, 
pravnikov, direktorjev … 

Osrednji del srečanja je bil 
skupni lov, pri čemer je na zah-
tevnem hribovitem terenu, v 
prvem novembrskem sneženju, 
lovsko čast z uplenjenim zaj-
cem rešil strojevodja. Po sku-
pnem lovu so imeli lovci čas za 
druženje in spoznavanje. Prvič 
so se tako srečali nekateri so-
delavci, ki so bili doslej v stiku 
samo službeno, po e-pošti ali 
telefonu. Družabnega dela sre-
čanja ob lovskem golažu sta 
se udeležila tudi vodilna moža 
SŽ-Infrastrukture, direktor Ma-
tjaž Kranjc in pomočnik Zvone 
Ribič. 

Prvo srečanje železničarjev 
lovcev in kinologov je bilo kljub 
mrzlemu zimskemu vremenu 
zelo uspešno. Z njim smo po-

stavili temelje, da srečanje že-
lezničarjev lovcev in kinologov 
postane tradicionalna lovska in 
železničarska prireditev.

Starešina in lovovodja načrtujeta skupni lov

Pred lovskim domom v Loki pri Zidanem Mostu

Prvi novembrski sneg v posavskem lovišču
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Sanacija prog 
po decembrski 
ujmi 

Led, sneg in močan veter 
so v začetku decembra pov-
zročili precej težav na progah 
po Sloveniji. Po prvem obse-
žnejšem sneženju v začetku 
decembra je sneg na drevesih 
zmrznil, močan veter pa je na 
proge podrl številna drevesa. 
Poleg tega pa je na proge 
padlo tudi več skal. Zaprte 
so bile zasavska, gorenjska, 
koroška, dolenjska in del pri-
morske proge.

Devetega decembra so se v 
Zasavju sprožili manjši plazo-
vi, na progo pa se je podrlo 

več dreves. Podrta drevesa so 
vozno omrežje poškodova-
la tudi na progi Laško–Celje. 
Vzdrževalne ekipe SŽ-Infra-
struktura so bile na delu vso 
noč in do jutra omogočile, da 
so najbolj polni jutranji vlaki 
proti Ljubljani vozili po enem 
tiru. 

Dva dni pozneje pa so bile 
zaradi podrtega drevja za-
prte tudi dolenjska proga, 
med postajama Višnja Gora 
in Grosuplje, koroška proga 
med postajama Ruta in Preva-
lje, ter gorenjska proga med 
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Kranjem in Ljubljano. Tovorni 
promet je bil ustavljen, v po-
tniškem pa organizirani na-
domestni prevozi z avtobusi. 
Na Koroškem in prve dni tudi 
v Zasavju smo imeli dodatne 
težave z zagotavljanjem na-
domestnih avtobusnih pre-

vozov, ker so bile zaprte tudi 
lokalne ceste. 

Na gorenjski progi, pred-
vsem med Škofjo Loko in Med-
vodami, se je na progo podrlo 
več dreves, ki so močno po-
škodovala vozno omrežje. Za 
lokalne potniške vlake je bil 

organiziran nadomestni av-
tobusni prevoz med Kranjem 
in Ljubljano, za mednarodne 
vlake pa med Ljubljano, Jese-
nicami in Beljakom.

Vzdrževalne ekipe Služ-
be za gradbeno dejavnost in 
Službe za EE in SVTK so bile 

več dni nenehno na terenu. 
Pospešeno so sanirali po-
škodovane proge in kolikor 
je bilo mogoče hitro po njih 
omogočili vožnjo vlakov vsaj 
po enem tiru. 

Foto: Miško Kranjec

Železničarke in železničarji tekli na ljubljanskem maratonu
Skrb za zdravje, promocija 
športa in druženje sode-
lavcev ob prostočasnih 
dejavnostih so na Slovenskih 
železnicah zelo pomembni 
in jih podjetja v Skupini po-
nosno podpirajo. Slovenske 
železnice so letos v sode-
lovanju z Železničarskim 
športnim druš tvo organi-
zirale treninge in zbrale 
ekipo tekačev, ki so se 
udeležili največjega marato-
na v Sloveniji. Na letošnjem 
dvaindvajsetem maratonu 
je teklo več kot 60 železni-
čark in železničarjev v več 
kategorijah. SŽ so poskrbele 
za startnino, vodo in drugo, 
za tekače nujno potrebno 
dodatno opremo. 
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Vzdrževalna dela na progi Prešnica–Koper
Odsek proge med Prešnico 
in Koprom je eden najbolj 
obremenjenih na slovenskem 
železniškem omrežju. Na 
enotirni progi je mogoče večja 
vzdrževalna dela opravljati 
samo takrat, ko je proga za ves 
promet zaprta. Vzdrževalne ekipe 
SŽ-Infrastruktura in SŽ-ŽGP so 
med božičnimi prazniki ter čez 
novo leto, ko je prometa po progi 
nekoliko manj, sanirale progo, 
uredile zgornji in spodnji ustroj,  
zamenjale tirnice in pragove ter 
opravile druga večja vzdrževalna 
dela. Delali so v predoru pri 
Hrastovljah ter na progi pred 
železniško postajo Hrastovlje. Dela 
bodo nadaljevali drugi januarski 
konec tedna, manjša vzdrževalna 
dela na tem odseku, med katerimi 
proga ne bo zaprta dalj časa, pa so 
načrtovana v prihodnjih mesecih.

12
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HK SŽ Olimpija – nov 
začetek za ljubljanski hokej

Ljubljanski hokej ima boga-
to športno zgodovino, ki sega 
v konec dvajsetih let prejšnje-
ga stoletja. Do danes je slo-
venskemu hokeju dal prek sto 
reprezentantov, ki so se kalili v 
različnih ljubljanskih klubih. Pot 
hokejskega kluba Olimpija se 
je začela že pred mnogimi leti, 
na novo pa jo tlakujejo prav v 
letošnji sezoni. 

Temeljni cilj je vzgoja 
mladega hokejskega 
zaledja 

Pod okriljem HK SŽ Olim-
pija drsa kar 210 hokejistov, 
ki tekmujejo v vseh selekcijah, 
od začetnikov v hokejski šoli 

do tekmovalcev članske ekipe. 
Ljubljančani so prav v vseh med 
najboljšimi v Sloveniji. Klub ima 
tudi žensko člansko ekipo, ki je 
lani prepričljivo osvojila naslov 
državnih prvakinj. 

Strokovno vodstvo kluba se 
zaveda pomembnosti dela z 
mladimi. Njihova vloga je pre-
cej večja od zgolj vzgoje mla-
dih hokejistov ter promocije 
hokeja na ledu v Ljubljani in 
njeni okolici. Želja in cilj kluba 
je postati vodilni slovenski klub 
za vzgojo mladih hokejistov in 
hokejistk, ki bodo nekoč v iz-
brani vrsti zastopali slovenske 
barve. »Zelo nas veseli, da smo 
s Slovenskimi železnicami našli 
skupni jezik in od njih dobili 

trdno podporo tudi pri razvo-
ju mlajših kategorij. V klubu 
se namreč zavedamo pomena 
vlaganja v razvoj športa v mlaj-
ših kategorijah. Z dolgoročnim 
sponzorstvom Slovenskih želez-
nic bomo tako lahko tudi mla-
dim hokejistom omogočili igra-
nje hokeja v urejenem klubu,« je 
veselje nad svetlo prihodnostjo 

mladih ljubljanskih hokejistov 
izrazil Tomaž Vnuk, predsednik 
kluba. 

Preplet mlade energija in 
izkušenj v članski ekipi 

Člansko ekipo sestavljajo 
izključno slovenski igralci, ki 
imajo tudi slovenski trenerski 
štab. Mladim ljubljanskim ho-
kejistom omogočajo razvoj in 
pridobivanje tekmovalnih izku-
šenj ter hkrati ohranjajo hokej 
v Ljubljani na najvišji ravni. Gre 
za mlado, a zelo motivirano 
ekipo, ki v povprečju šteje manj 
kot 23 let. Kar osem od njih 
je študentov, dva od njih sta 
študij končala ravno pred ne-
kaj tedni. V klubu pa igra tudi 
nekaj prekaljenih, starejših in 
bolj izkušenih hokejistov, ki so 
mentorji mlajšim kolegom. Ne 
glede na starost ali izkušnje se 
vsi člani podrejajo ekipi in igrajo 
kot eno.

Trije člani ekipe so bili va-
bljeni na zadnji reprezentančni 
zbor. Robert Kristan, Andrej He-
bar in Maks Selan ostajajo tudi 
resni kandidati za zimske olim-
pijske igre v Pjongčangu, kamor 
slovenski hokejisti potujejo kot 
edini slovenski moštveni pred-
stavniki.
Članska ekipa HK SŽ Olim-

pija v letošnji sezoni, poleg 
slovenskega prvenstva in po-
kala, igra v Alpski hokejski ligi, 
kjer slovenske barve zastopajo 
tudi njihovi večni rivali z Jese-
nic. Trenutno je HK SŽ Olimpija 
uvrščena v zgornji del lestvice, 
a ker tekmovalna sezona še ni 
niti na polovici, z ocenami o 
uspehih ne gre prehitevati. Cilj 
ekipe je uvrstitev v končnico 
lige ter osvojitev državnega pr-
venstva. Dolgoročno pa si eki-
pa prizadeva spet uvrstiti v ligo 
EBEL.

Slovenske železnice podpirajo šport na več ravneh, 
že nekaj sezon pa tesno stojijo ob strani tudi sloven-
skemu reprezentančnemu hokeju. Za napredek repre-
zentance, ki v zadnjih sezonah dosega izvrstne rezul-
tate, je ključno močno ligaško zaledje. Prav zato so 
Slovenske železnice v sezoni 2017/18 še bolj dejavno 
podprle tudi na klubsko raven, ljubljanski hokej, in se 
s tem neposredno vpletle v razvoj slovenskega hokeja.
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»Vzdušje v ekipi je odlično. 
Fantje so zelo motivirani. Da pa 
je tako, pomaga tudi dejstvo, 
da so razmere v klubu urejene. 
Za to so najbolj zaslužni ravno 
Slovenske železnice, Mestna 
občina Ljubljana in drugi spon-
zorji. Brez sponzorstva Sloven-
skih železnic je vprašanje, kaj 
bi bilo s članskim hokejem v 
Ljubljani in v Sloveniji. Zavedati 
se moramo, da v športu dela-
mo dolgoročno. Le z dobrim 
in potrpežljivim delom lahko 
dosegamo uspehe,« je razme-
re nekaj mesecev po tem, ko 
so Slovenske železnice postale 
sponzor kluba komentiral le-
gendarni Tomaž Vnuk.

Preteklost in sedanjost 
Olimpije se razlikujeta 
kot dan in noč

Še pred leti so se morali lju-
bljanski hokejisti, namesto da 
bi se posvečali treningu in igri, 
ukvarjati s tem, ali bodo sploh 
dobili plačo. Danes je povsem 
drugače. Da igranje v stabilnem 
klubu prinese tudi dobre rezul-
tate, potrjuje tudi Olimpijin na-
padalec Andrej Hebar, ki je po-
vedal: »Preteklost in sedanjost 
pri Olimpiji sta kot dan in noč. 
Vse je povsem drugače. Že sam 
odnos in to, da nam ni treba 
razmišljati, ali bomo dobili, kar 
potrebujemo. Ko je to urejeno, 
je veliko lažje delati. Takrat je 

tudi pristop drugačen. Lepo je 
tudi videti, da se ljudje vračajo 
v Tivoli. Vidi se, da so v klubu 
postavili nov temelj, da je tran-
sparenten in urejen. Trudimo pa 
se vsi, tako igralci kot vodstvo, 
saj smo le tako lahko uspešni.«

V klubu upajo tudi na čim 
večjo podporo s tribun, za kar 
pa bodo morali poskrbeti pred-
vsem igralci z dobrimi rezulta-

ti. Na čim več obiskovalcev na 
tekmah upa tudi napadalec Črt 
Snoj. »Stanje v klubu je enkra-
tno in se z vsakim mesecem še 
izboljšuje. Igralci se trudimo po 
svojih najboljših močeh. Prepri-
čan sem, da vsi skupaj kot ekipa 
stremimo k pravim ciljem in da 
bodo ljudje našo vnemo pre-
poznali. Na tribunah mogoče 
pogrešam malo več gledalcev. 

V primerjavi z razmerami pred 
nekaj leti bi dejal, da smo zdaj 
igralci osredotočeni le na hokej. 
Vzdušje je enkratno!«

Vsem ljubiteljem hokeja so 
vstopnice na voljo po 7,5 evra, 
za železničarje pa je ogled te-
kem kluba HK SŽ Olimpija v 
dvorani Tivoli brezplačen.

Foto: Miško Kranjec

Domače tekme do konca sezone 2017/18

Datum Dan Ura 
tekme AHL Državno prvenstvo

6. 12. 2017 sreda 20:00  HKO : HDK MARIBOR

16. 12. 2017 sobota 17:30 HKO : HDD JESENICE

20. 12. 2017 sreda 19:15 HKO : ADLER KITZBÜHEL  

28. 12. 2017 četrtek 19:15 HKO : RED BULL JR.  

4. 1. 2018 četrtek 19:15 HKO : KAC II  

6. 1. 2018 sobota 17:30 HKO : HDD JESENICE

8. 1. 2018 ponedeljek 20:00  HKO : PLAYBOY SLAVIJA

27. 1. 2018 sobota 17:30 HKO : RED BULL JR.  

31. 1. 2018 sreda 19:15 HKO : G. VALGARDENA  

27. 2. 2018 torek 19:15 HKO : CORTINA HAFRO  

1. 3. 2018 četrtek 20:00 HKO : ZELLER EISBÄREN  

Ekipa HK SŽ Olimpija 
v sezoni 2017/18

Vratarji: Robert Kristan, Tilen 
Spreitzer, Val Usnik
Branilci: Uroš Batič, Kristjan 
Čepon, Nik Grahut, Boštjan 
Groznik, Nik Petek, Luka Ščap, 
Maks Selan, Andraž Zibelnik, 
Luka Zorko
Napadalci: Aljaž Chvatal, 
Andrej Hebar, Jurij Jovan, Gal 
Koren, Matic Kralj, Filip Kuhar, 
Krištof Potočnik, Mark Sever, Nik 
Sitar, Črt Snoj, Aljaž Uduč, Luka 
Ulamec, Miha Zajc, Miha Pesjak
Trener: Andrej Brodnik
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Psihosocialna pomoč na SŽ

Nermin Felić: Največja motivacija med 
rehabilitacijo sta bila moja sinova 

Pogovarjali smo se z Ner-
minom Felićem, premikačem, 
ki se je med delovno nesrečo 
na nivojskem prehodu v Luki 
Koper močno poškodoval. Od 
tedaj je na invalidskem vozič-
ku. Z njim smo se pogovarjali 
o rehabilitaciji, vlogi sodelav-
cev in strokovnih služb med 
njo ter o njegovem navdihu-
jočem pogledu na življenje. 

Gospod Felić, kdaj ste začeli 
delati na Slovenskih železni-
cah?

Na Slovenskih železnicah 
sem začel delati kot premikač 
leta 2008. To delo sem opravljal 
do nesreče, zdaj pa delam kot 
vagonski dispečer. 

Lahko na kratko opišete ne-
srečo, ki se vam je zgodila, in 
kako ste jo doživljali? 

Usoda je posegla v moje živ-
ljenje sedmega maja leta 2011. 
V premikalni skupini sem bil ta 
dan sklepni premikač. V Luko 
Koper smo ponoči dostavljali 
kompozicijo kontejnerjev. Na 
pristaniškem območju je precej 
prehodov ceste čez progo in 
na enem od njih je nenadoma 
pred vlakovni sestav zavil tovor-
njak, ki smo ga nato več metrov 
potiskali naprej. Ker sem bil na 
sklepu vlaka, me je stisnilo med 
vagon in tovornjak. Drugega 
se ne spomnim, ker sem izgu-
bil zavest. Od takrat je minilo 
že precej let, vendar proces na 
sodišču žal še vedno ni končan. 

Kako vas sprejema družina, 
družinski člani, prijatelji, so-
delavci?

Sem poročen in oče dveh 
sinov. Družina, prijatelji in tudi 

sodelavci so mi bili ves čas v 
veliko moralno in čustveno 
oporo. Predvsem za družino je 
pomembno, da sem ostal živ. 
Vse drugo se po mojem mne-
nju s trdno voljo in motivacijo 
že uredi.

Kako se vam je življenje zaradi 
nesreče spremenilo?

Največja motivacija med re-
habilitacijo sta mi bila moja dva 
šoloobvezna sinova. Seveda, 
moje življenje ni enako, kot je 
bilo prej. Ne ukvarjam se več 
z dejavnostmi, s katerimi sem 
se pred nesrečo. Prej sem igral 
nogomet in mu namenil veliko 
časa, to je bilo moje življenje. 
Zdaj pa počnem veliko tistega, 
kar prej nisem, igram denimo 
namizni tenis, šah, kartam, de-
lam na računalniku, kolesarim. 
Precej več časa pa posvečam 
tudi otrokoma, saj sem spoznal, 
kako pomembna je moja oče-
tovska vloga. Spoznal sem tudi, 
da človeka osrečujejo drobne 
stvari in drobne pozornosti. Ma-
terialni dosežki niso pomemb-
ni. Na življenje zdaj gledam 
drugače. 

Pred nesrečo sem veliko 
delal, delo je bilo vedno na 
prvem mestu. Seveda je delo 
pomembno tudi zdaj, vendar 
sem se nekoliko umiril in so mi 
pomembni predvsem odnosi, ki 
jih gojim z drugimi, in čas, ki ga 
preživim z družino. 

Zagotovo ste po nesreči doži-
vljali stiske. Ste dobili dovolj 
opore delodajalca? Kaj vam je 
bilo v najtežjih trenutkih naj-
bolj v pomoč?

Doživljal sem predvsem psi-
hično in čustveno stisko. Ven-
dar so me tako doma, kot po-
zneje na rehabilitaciji v centru 

Soča obkrožali pravi ljudje. Prav 
tam v centru sem spoznal, da 
ni vsega konec, da sem lahko še 
vedno popolnoma samostojen 
človek. Tri mesece sem bil na re-
habilitaciji v Soči, ves proces re-
habilitacije pa je trajal približno 
eno leto. Najbolj so mi poma-
gali prostovoljni prispevki mo-
jih sodelavcev, saj so zbrali velik 
del sredstev za mojo protezo. 
Finančno mi je kar dvakrat po-
magal tudi sindikat, podjetje, v 
katerem delam, pa mi je priskr-
belo primerno delovno mesto, 

ki ustreza mojim potrebam in 
sposobnostim.

Kako danes doživljate posle-
dice te nesreče in kaj to po-
meni za vas? Občutite ovire 
na delovnem mestu in v za-
sebnem življenju?

Danes sem samostojen. Vo-
zim avto, ukvarjam se s špor-
tom, primernim zame. Hodim 
v službo, in vse to mi resnično 
ogromno pomeni. Počutim se 
koristnega, sem v družbi in niti 

Nermin Felić
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ne utegnem negativno razmi-
šljati. Živim tako rekoč skoraj 
tako kot vsi drugi.

Kje jemljete pogum in opti-
mizem v današnjem času, v 
katerem nas vsak dan zazna-
mujejo različni pretresi?

Pogum črpam predvsem v 
svoji družini. Razmišljam op-
timistično in se ukvarjam z 
dejavnostmi, ki me sproščajo, 

razveseljujejo in napolnjujejo s 
pozitivno energijo. Tako lahko 
človek ostane pozitiven!

Kaj bi želeli sporočiti tistim, 
ki se spopadajo s podobnimi 
izrednimi življenjskimi dogod-
ki. Spomnim se, da so mi vaši 
sodelavci takrat dejali, da so 
bili v zadregi, kako se po ne-
sreči srečati z vami, kaj vam 
reči, kako se vesti, pa ste jih vi 
tolažili in hrabrili.

Verjamem, da nam je vsem 
težko najti prave besede ob 
takšni nesreči. Vendar je do-
volj, da je nekdo ob tebi, da te 
spomni, da nisi sam. Pomemb-
no je, da se ne zapreš in da se 
sam sebi ne smiliš. Obiski psi-
hoterapevta na rehabilitaciji v 
Soči in drugih strokovnih sve-
tovalcev so mi zelo pomaga-
li, in prav to bi svetoval vsem, 
ki se znajdejo v podobnih 
stiskah. 

Bi želeli še kaj dodati?

To priložnost bi izrabil, da se 
še enkrat zahvalim prav vsem, 
ki so mi kakor koli pomagali 
ter me spodbujali in mi stali ob 
strani. Zaradi njih sem danes 
srečen in cenim življenje druga-
če, kot prej.

Hvala za pogovor!

Pogovarjal se je 
Zdravko Lavrič 

50-letnica strojevodij »s ceste«
Konec oktobra se je v Ma-

riboru srečalo enaindvajset 
železniških upokojencev, ki 
so se pred petdesetimi leti 
usposabljali za strojevodje 
dizelskih lokomotiv in motor-
nih vlakov, z vzdevkom stro-
jevodje »s ceste«. 

Petdeset let je minilo, odkar 
se je v Mariboru začelo uspo-
sabljanje kandidatov za stro-
jevodje dizelskih lokomotiv in 
motornih vlakov, ki pred tem 
niso imeli stika z železniškim 
prometom. Zato so jih novi so-
delavci - predvsem strojevodje 
parnih lokomotiv, pa tudi stro-
kovni upravni kadri - imenovali 
prišleki ali kar strojevodje »s ce-

ste«. Nekdaj je bil to nekakšen 
precedens oziroma prelom v 
obstoječem sistemu usposa-
bljanja strojevodij na jugoslo-
vanskih železnicah. Po teda-
njem sistemu izobraževanja je 
trajalo zelo dolgo, preden si 
lahko opravljal ta odgovorni 
in težak poklic. Najprej je bilo 
treba delati pri vzdrževanju 
parnih lokomotiv, opraviti uva-
janje in izpit za kurjača parnih 
lokomotiv, nato pa je kandidat 
lahko po določenem času z 
dela kurjača odšel v enoletno 
strojevodsko šolo v Kastavu 
pri Reki. Tej je sledilo uvajanje 
in končni izpit za strojevodjo 
parnih lokomotiv. Ker so v šest-

desetih letih postopoma začeli 
zmanjševati obseg parne vleke 
in uvajali dizelska in električ-
na vlečna vozila, je za določen 
čas primanjkovalo strojevo-
dij in vzdrževalcev vozil, zato 
so omenjeni postopek skraj-
šali. 

Po razpisu, objavljenem v 
Večeru, in predpisanih spreje-
mnih postopkih za ugotavlja-
nje psihofizičnih sposobnosti 
je ŽTO Maribor v začetku leta 
1967 sestavil dva razreda s 25 
kandidati za strojevodje in mo-
torovodje dizelskih vozil. S te-
oretičnim poukom so začeli v 
učilnicah železniške prometne 
šole na Studencih. Isto leto, ko 

je več kot četrtina odnehala, so 
kandidati končali usposablja-
nje in že ob koncu leta začeli 
samostojno delati. Kljub temu, 
da je veliko ljudi dvomilo o 
uspešnosti usposabljanja prve 
generacije, ki se je šolala po 
novem, pa so ravno študenti iz 
te generacije z dodatnim uspo-
sabljanjem in študijem ob delu 
postali pomembni železniški 
strokovnjaki, nadzorniki vleke, 
strojevodje inštruktorji, učitelji 
rednega izobraževanja osebja 
vlečnih vozil, kontrolno-prevze-
mni delavci, učitelji za področje 
železnic v srednjih šolah, vod-
je organizacijskih enot vleke 
ter inšpektorji za železniški 
promet. 

Bili smo generacija, ki je 
nadpovprečno upravičila za-
upanje v uspešnost novega 
načina učenja za poklic stro-
jevodje. Od takrat se je sistem 
izobraževanja za strojevodjo 
spremenil. Med takratno in 
današnjo odločitvijo za poklic 
strojevodje pa po moje obsta-
ja bistvena razlika. Menim na-
mreč, da so se takrat kandidati 
odločili spremeniti poklice in 
postati denimo strojevodje iz 
čistega veselja do tega dela, 
danes pa mnoge vodi v poklice 
eksistenčna nuja. Brez dvoma 
pa zaupamo, da strojevodje 
svoje stresno delo opravljajo 
zelo varno! 

Franc Širec
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Na italijanskem hitrem 
vlaku Italo
Italijansko železniško omrežje za visoke 
hitrosti sestavljata dve liniji, ki povezujeta 
večino največjih italijanskih mest. Prva linija 
povezuje sever in jug Italije, mesta Torino, 
Milano, Bologno, Firence, Rim, Neapelj in 
Salerno, druga pa Torino, Milano, Bolzano, 
Benetke in Trst. Vlaki na teh progah vozijo z 
najvišjo hitrostjo tristo kilometrov na uro. Iz 
Milana do Salerna na jugu Italije je z vlakom 
Italo mogoče prepotovati v dobrih petih urah.  

Alstomovi vlaki AGV iz serije Avelia, ki so jih 
v italijanskem podjetju NTV-Nuovo Trasporto 
Viaggiatori poimenovali Italo, lahko dosežejo 
hitrosti do 360 kilometrov na uro. NTV je za 
zdaj edino podjetje, ki je kupilo Alstomove 
hitre vlake AGV. Vlaki imajo lahko od sedem 
do štirinajst vagonov. Vlak z enajstimi vagoni 

je dolg dvesto metrov in ima prostora za 
štiristo oziroma petsto potnikov, odvisno od 
konfiguracije. V vlaku Italo, ki ima štiri razrede 
- oziroma štiri potovalne ambiente, kakor jim 
rečejo v podjetju, Smart, Comfort, Prima, Club 
Executive - je mogoče dostopati do spleta, 
televizije in drugih multimedijskih vsebin, del 
vlaka pa je preurejen celo v kino z 39 sedeži.

Konec novembra so v Rimu predstavili nov 
Alstomov vlak AVG, ki so ga v podjetju NTV 
imenovali Italo EVO. Podjetje je doslej imelo 
25 Italov, s 17 novimi vlaki Italo EVO pa se je 
njihov vozni park povečal na 42 hitrih vlakov. 
Prvi štirje vlaki Italo EVO so začeli voziti po 
novem voznem redu, 10. decembra. Prihodnje 
leto bo začelo voziti še več novih vlakov Italo, 
ki bodo med drugim ustavljali tudi v Trstu.
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Z vlakom v Hostinsko dolino

Vlak na železniški postaji Hostinske Toplice

Izletniki, gorniki, kolesarji 
in smučarji se z vlakom za-
peljemo skozi predora pod 
Karavankami in pod Visoki-
mi Turami v domovino naših 
»davnih dedov« v današnji 
avstrijski zvezni deželi Solno-
graška (Salzburg). V poletni 
sezoni lahko prepeljemo tudi 
kolesa.

Hostinska dolina 
(Gasteinertal)

Štirideset kilometrov dolga 
dolina je ledeniškega izvora in 
se na severni strani zajeda v 
glavni greben Visokih Tur v sku-
pini Ankogla in Goldberga. Po 
dolini proti severu teče rečica 
Hostinja (Gasteiner Ache), ki 
se izliva v reko Salico (Salzach). 
Beseda »hostin« v slovenščini 
pomeni za obrambo primerno 
ozemlje, izvira pa iz starejše be-
sede »gastuna«. Slovenska kne-

ževina Karantanija je do šestega 
stoletja našega štetja obsegala 
tudi Hostinsko dolino, nato pa 
so to ozemlje prepustili izgna-
nim karantanskim kristjanom. 
Karantanci so bili takrat namreč 
še staroverci. V devetem stoletju 
so se v dolino začeli priseljevati 
Bavarci, tako da se je do dva-
najstega stoletja germanizirala, 
meja med vojvodinama Bavar-
sko (zdaj dežela Solnograška) 
na severu in Karantanijo (zdaj 
dežela Koroška) na jugu pa je 
potekala po grebenu Visokih 
Tur. Na avtohtono slovensko 
poselitev doline še danes spo-
minjajo krajevna imena Planica 
(Planitzen), Remše (Remsach), 
Koče (Kötschachdorf) in Toplice 
(Tobelrisse), pozneje preimeno-
vane v Gastein. V Hostinski do-
lini so že v srednjem veku odkrili 
zdravilne, z radonom bogate 
vrelce tople vode, ki so primerni 
za zdravljenje revmatičnih bole-

zni. V devetnajstem stoletju so 
tamkajšnja zdravilišča obiskova-
li tudi avstrijski cesar Franc Jo-
žef I., njegova soproga, cesarica 
Elizabeta in nemški cesar Viljem 
I. Po odprtju Turske železnice je 
postala dolina lahko dostopna 
in začel se je množični turizem.

Turska železnica

Devetinsedemdeset kilome-
trov dolga proga je bila zgraje-
na med letoma 1901 in 1909. 
Skozi predor pod Visokimi Tu-
rami je povezala postaji Špilje 
ob Dravski in Črno–Št. Vid ob 
Tirolsko-Solnograški železnici. 
S tem je bil severni del avsto-
-ogrske monarhije povezan z 
njeno glavno luko Trst. Progo 
stalno posodabljajo. Je elektrifi-
cirana, na koroški strani in sko-
zi predor dvotirna ter omogoča 
hitrosti do 130 kilometrov na 
uro. Med postajama Malnice–

Zgornja Bela in Böckstein vozijo 
avtovlaki.

Z vlakom iz Slovenije

Vlak Euro City nas iz Ljub-
ljane do železniške postaje Ho-
stinske Toplice pripelje v treh 
urah. Neposredno s postaje se z 
gondolsko žičnico dvignemo na 
greben razglednega Stubner-
kogla (2246 m). Na njem so za 
obiskovalce postavili naslednje 
znamenitosti: 140 metrov dolg 
viseči most med zgornjo postajo 
žičnice in vrhom Stubnerkogla; 
razgledno ploščad Glockner-
blick, s katere v jasnem vremenu 
vidimo Veliki Klek (3798 m) ter 
Felsenweg (100 metrov dolgo 
»skalno« pot po mostičkih do 
druge razgledne ploščadi). Od 
tam se odpravimo še na sosed-
nji Zittrauer Tisch (2463 m, uro 
in pol hoje). Na Stubnerkogel se 
lahko povzpnemo tudi peš ali z 

Gamskarkogel z železniške postaje Hostinske Toplice

Stari severni vhodni portal v Turski predor
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gorskim kolesom, pozimi pa se 
spustimo v dolino po smučar-
ski progi od zgornje (2233 m) 
do spodnje (1096 m) postaje 
žičnice. Od železniške postaje 
je 15 minut hoje navzdol do 
središča Hostinskih Toplic, kjer 
z mostu čez Hostinjo občudu-
jemo slapova z višino 85 in 63 
metrov. Na smučišče pod Grau-
koglom (2492 m) se zapeljemo 

s sedežnico, do vrha pa nam 
preostane še dve uri hoje. Z 
vodo iz sedemnajstih termalnih 
vrelcev ob vznožju Graukogla 
(v naselju Badberg) s tempera-
turami od 40 do 46,4 stopinje 
Celzija oskrbujejo kopališča in 
zdravilišča v Hostinskih Topli-
cah in v sosednjem Hostinskem 
Dvoru. Privlačen gorniški cilj je 
Gamskarkogel (2467 m), ki velja 

za najvišji travnati vrh v Evropi. 
Iz Hostinskega Dvora se napoti-
mo z gorskim kolesom po goz-
dni cesti (dve uri in pol) ali peš 
po bližnjicah (dve uri) do Ra-
stočke planine (Rastötzenalm, 
1740 m), od tam pa je še dve 
uri hoje do koče na vrhu. Gor-
niki in smučarji se na planino 
Schlossalm (2050 m) zapeljemo 
z vzpenjačo in žičnico iz Hostin-

skega Dvora, na Fulseck (2033 
m) pa s sedežnico in žičnico iz 
Hostinske vasi. Trideset kilome-
trov dolga Hostinska kolesarska 
pot vodi od železniške postaje 
Lend v dolini Salice do postaje 
Böckstein pred vhodom v Turski 
predor.

Želim vam obilo nepozabnih 
doživetij!

Z namenom ohranjanja slovenske kulturne dediščine in kot pri-
pomoček za izletnike in ljubitelje železnic navajamo slovenska 
imena potniških postaj ob Turski železnici: 0. Špilje-Miljsko je-
zero (Spittal-Millstätter See), 1. Požarnica (Pusarnitz), 2. Mlin-
če-Most na Beli (Mühldorf-Möllbrücke), 3. Kolbnica (Kolbnitz), 
4. Klopiče (Penk), 5. Grad Zg. Falkenstein (Oberfalkenstein), 6. 
Malnice-Zgornja Bela (Mallnitz-Obervellach), {Turski predor (Ta-
uerntunnel), 8370 m}, 7. ? (Böckstein), 8. Hostinske Toplice (Bad 
Gastein), 9. Hostinski Dvor (Bad Hofgastein), 10. Hostinska vas 
(Dorfgastein) in 11. Črna–Št. Vid (Schwarzach-St. Veit). Seznam 
slovenskih imen postaj ob Dravski železnici je bil objavljen v reviji 
Nova proga za julij-avgust 2016, na strani 17.
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Na mostu čez slap v Hostinskih Toplicah

Nadhod čez železniško postajo Hostinske Toplice

Razgledna ploščad Glocknerblick na Stubnerkoglu Zgornja postaja žičnice na Stubnerkogel

Železniška postaja Hostinske Toplice



Kolodvorske restavracije

Soj cajt so bli ljudje bolj lepi an bolj debeli
ka so radi kej dobrega spili an kej dobrega pojeli.

(Iztok Mlakar: Od Franca Frančeškina god)

Preden so izumili kolodvorske restavracije in potem vagone-jedilnike, so 
potniki lahko potolažili lakoto le med kratkimi postanki na postajah. Pri 
pri uličnih prodajalcih so na hitro nabavili kaj za pod zob in tačas spet po-
stali nabiralci, lovci in nakupovalci, kot je duhovito zapisal Georg Hensel. 
Potem pa so na večjih, vozliščnih postajah uredili restavracije in vlaki so se 
za čas kosila ali večerje ustavili, da so potniki lahko obedovali. Ta opravek 
pa gotovo ni bil ravno prijeten, saj je bil čas postanka omejen, potniki pa 
bi vsi čim prej radi prišli na vrsto. Neizogibno je prihajalo do gneče in nere-
da, kakor je sredi 19. stoletja humorno naslikal Francoz Antoine Gustave.

Vagoni-jedilniki so prinesli neizmerno olajšanje, saj je potnike obdajal 
pravcati luksuz, poleg hrane pa so lahko v miru uživali tudi v razgledih, ki 
so se odpirali in razgrinjali za okni vagona. Takšnega doživljanja potovanja 
z železnico, kot ga lahko občudujemo na sliki Franza Witta s preloma 19. 
na 20. stoletje, si danes, v dobi napredka, ne znamo več niti predstavljati 
niti želeti, razen morda ljubiteljev železnice. Ti nostalgično hrepenijo po 
dobrih starih časih, kot jih je upodobil Štefan Zweig v opisu svoje dunajske 
mladosti v avtobiografiji Včerajšnji svet.

V Železniškem muzeju hranimo tudi jedilni list restavracije Južne železnice, 
iz katerega je zaradi obširnosti mogoče prikazati samo izvleček – na pri-
mer jedi za večerjo.

Pred prvo svetovno vojno 
so ljudje znali uživati, tudi 
v hrani in pijači. Pri 
nekaterih jedeh s tega 
večernega jedilnika Južne 
železnice smo tisti, ki smo 
neuki v gastronomiji, čisto 
izgubljeni…

Tisti, ki nosi grb po pravilih škotskih 
klanov, kjer pas obdaja znak gospodarja (v 
našem primeru SB = Südbahn, Južna 
železnica) izjavlja, da pripada temu 
gospodarju. Foto: Mladen Bogić

Antoine Gustave: Kolodvorska restavracija, sredina 19. stoletja

F. Witt: ilustracija vagona-jedilnika iz kataloga Die Eroberung der Landschaft, Falter, 
Dunaj, 1992

Vendar s pojavom vagonov-jedilnikov kolodvorske restavracije niso zamr-
le; nasprotno, zdi se, da so še izboljšale svojo podobo in sloves – veljale 
so za boljše restavracije v svojem kraju. Železnica se sicer ni ukvarjala z 
gostinstvom, temveč je svoje restavracije dajala v zakup privatnikom. In ti 
so bili na svoj stan nadvse ponosni, skrbno so pazili na kvaliteto in raven 
svojih storitev. Posebno zgovoren dokaz je vsekakor silno redka, nemara 
edina ohranjena razglednica notranjosti ljubljanske kolodvorske restavra-
cije, ki jo ima v posesti Zmago Tančič.

Dragocena razglednica kaže ljubljansko kolodvorsko restavracijo za časa Avstro-Ogrske.

Železnice, tudi »naša« Južna želez-
nica, so restavracije obdržale pod 
svojim okriljem, in da se je to vede-
lo, so posodje in pribor označile s 
svojimi grbi. 
V Železniškem muzeju Slovenskih 
železnic hranimo več nadvse zani-
mivih kosov posodja in pribora iz 
kolodvorskih restavracij Južne že-
leznice s postaj Divača, Pivka, Ljub-
ljana, Zidani Most in Pragersko. Vsi 
ti predmeti so označeni z inicialka-
mi ali z grbom Južne železnice, ki 
je bil oblikovan v čisto pravi maniri 
grbov škotskih klanov.
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Človek si ne more kaj, da ne bi občudoval premišljenega, dognanega obli-
kovanja v tistih davnih časih. Posamezne železniške družbe so gojile svoj 
razpoznavni stil, nekaj, čemur se v sodobnem novoreku reče corporate 
identity. Posebno vidno je to ob primerjavi posameznih lončkov za mleko, 
ki se razlikujejo tudi v barvnem odtenku porcelana:

Dva različna lončka Južne železnice s postaj St. Peter (Pivka) in Pragerhof (Pragersko), ter 
lončka Avstrijskih državnih železnic s postaj Assling (Jesenice), po letu 1906, in Attnang 
med Dunajem in Salzburgom, po letu 1884. Foto: Mladen Bogić

Seveda nas mora zanimati predvsem Južna železnica, ki je pred 160 leti 
skozi naše kraje povezala Dunaj s Trstom in odločilno vplivala na razvoj go-
spodarstva na Slovenskem. V naši zbirki imamo nekaj prelepih primerkov 
porcelana - pri nekaterih je zaznati vpliv secesije, pri drugih bidermajerja, 
spet tretji so oblikovani nadvse preprosto.

Levi lonček je iz kolodvorske restavracije v Ljubljani, ostali so s Pragerskega. Foto: Mladen 
Bogić

Seveda pa je bilo na voljo tudi drugačno posodje, med drugim steklenina. 
Opaziti je, da je bilo izdelano iz masivnega materiala, da je lahko preneslo 
napore v javnem lokalu.

Nabor posodja iz kolodvorske restavracije v Pivki: skodelica za kavo je izvedena izjemno 
masivno, tako tudi vrček za pivo. Kovinska čajnik in skodelica imata oznake pripadnosti, 
kratico SB in ime postaje, spodaj na dnu. Foto: Mladen Bogić

Na steklenino seveda ni bilo mogoče natisniti grbov železnice-lastnice, 
zato pa so to opravili že v steklarni, saj so steklarske modele oblikovali 
tako, da so kozarce ulili skupaj z znaki.

Pivska vrčka s postaje Pragersko 
in Pivka imata skupaj s krilatim 
kolesom nalite kratice SB in 
ime postaje, mali kozarček za 
žganje s postaje Divača pa ima 
oznake jedkane. Foto: Mladen 
Bogić

Pomudimo se še pri jedilnem priboru! Tudi tu so se dosledno držali pravila, 
da morajo biti vsi predmeti označeni, sicer bi se lahko komu zgodilo, da bi 
se mu doma znašla kakšen nož ali vilice, pa ne bi vedel ne kako ne kdaj ne 
od kod … Tu so oznake že proizvajalci vtisnili na primerno mesto.

Prijemalka za sladkor s postaje Zidani 
Most v življenju očitno ni prav hudo 
trpela, za razliko od noža Avstrijskih 
državnih železnic z Jesenic in prav tako 
utrujenih vilic iz Zidanega Mosta. Foto: 
Mladen Bogić

Najlepši kos, ki ga hranimo v muze-
ju, je brez dvoma večji vrček za mle-
ko s postaje Pragersko, ki zasluži, 
da nanj posebej opozorimo:

Človek ne ve, ali bi ta lepi vrček sploh smel 
uporabiti ali samo občudovati… Foto: 
Mladen Bogić

Sleherniku je sojeno, da bo moral ubrati pot vsega živega. Onkraj groba 
naj bi bili vsi enaki. Zdi pa se, da je mnogim ta misel neznosna – številni 
spomeniki na Žalah sporočajo, kaj je pokojnik za življenja bil, kaj je dose-
gel. Tako je tudi z železničarji, ki so bili nekoč nadvse ponosni na svoj stan. 
Videti je mogoče vse od strojevodij pa do nadsprevodnikov in revidentov 
Južne železnice ter podobnih visokih uradnikov. Pa tudi imeti v zakupu 
kolodvorsko restavracijo ni bila majhna stvar, zato naj priobčimo še tale 
posmrtni ponos – pokojnik bi si to želel, mar ne?

Na ljubljanskih Žalah je mogoče spoštljivo prebrati tale napis. Foto: Mladen Bogić
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Otroci iz Vrtca Mavčiče, ki so se v začetku decembra srečali z 
Božičkom in pravljičnimi vilami na ljubljanski postaji, so bili tako 
navdušeni, da so nam poslali zahvalo in čudovite risbice z vožnje 
z vlakom. 

Vrtec Mavčiče 

Slovenske železnice so se odzvale na moje opozorilo in fotografije, 
objavljene na družbenem omrežju, in prijazno pomagale ter od-
pravile nevarnost ob železniški progi v bližini prehoda v vasi Gornji 
Lenart. Odstranili so nalomljen vrh visokega hrasta, ki je grozeče 
visel nad železniško progo, ter zamenjali več trhlih železniških pra-
gov. V svojem imenu in imenu vaščanov se vam zahvaljujem za 
opravljeno delo in skrb za varnost potnikov in nas, ki smo na tem 
območju doma.

 

Branko, Gornji Lenart

Včeraj smo bili na nepozabnem izletu v Celju. V imenu naših sta-
novalcev se najlepše zahvaljujem vam in vsem vašim sodelavcem, 
da ste nam omogočili prevoz z vlakom. 

Irena, Celje

Rad bi pohvalil sprevodnika na včerajšnjem vlaku 16.20 iz Kamnika 
v Ljubljano, za njegovo prijaznost in pripravljenost pomagati, saj 
sem imel polne roke dela z otroškim vozičkom. Res lepa gesta! 
 

Grega, Kamnik

Sedemnajstega decembra smo se sodelavke odpravile na božični 
sejem v Ljubljano. Peljale smo se z vlakom ICS, ki je odpeljal iz 
Maribora ob 10.51 in prispel v Ljubljano ob 12.38. Rade bi se 
zahvalile celotnemu osebju Slovenskih železnic – še posebej pa 
gospodu Velimirju Gojkoviću – ki so nam z neizmerno prijaznostjo, 
ustrežljivostjo, pozornostjo in nasmehom na obrazu polepšali naše 
potovanje. V letu 2018 vam želimo vse dobro in veliko poslovnega 
uspeha. 

Sodelavke, Maribor

Petnajstega decembra sem z vlakom ob 10.50 iz Ljubljane potova-
la v Ormož. Rada bi pohvalila gospo Natašo, pri kateri sem kupila 
vozovnico. Bila je izredno prijazna in je zame naredila več, kot je 
bila njena dolžnost. Priskrbela mi je vse informacije, mi svetovala 
pri prestopanju in me seznanila z drugimi koristnimi informacijami 
povezanimi s potovanjem. 

Ivana, Ljubljana

Devetindvajsetega decembra sem se peljala z vlakom LP 2933, ki 
odpelje ob 8.20 iz Maribora. Žal ne vem imena gospe sprevodnice, 
vendar bi želela pohvaliti njeno dobro voljo, skrb za potnike in pri-
jaznost ter velik nasmeh. Redko kdaj srečam uslužbenca, ki mi tako 
polepša dan. Zaradi precejšnje zamude je morala slišati in sprejeti 
marsikatero slabo pripombo potnikov, čeprav sama ni bila krvia za 
zamudo. Redno nas je obveščala o stanju in prihodu v Zidani Most. 
Upam, da bo imela gospa kaj od moje pohvale, ker bi si ji želela 
zahvaliti za polepšan dan.

Špela, Maribor

V zadnjih nekaj tednih sva se skupaj z vnukoma, ki živita v Avstraliji, 
peljala z vlakom dvakrat, enkrat v Kamnik in drugič na Bled. Oba-
krat sva bila pozitivno presenečena nad prijaznostjo in ustrežljivo-
stjo sprevodnikov. Pomagali so dvigniti voziček, se fotografirati, 
povabljeni smo bili, da pridemo do strojevodje in pokukamo na 
njegovo delovno mesto. Tudi sicer so bili komunikativni, priprav-
ljeni pomagati in dobre volje. Zelo drugače kot takrat, ko sva bila 
midva študenta. 

Marijana

Pohvale naših potnikov 
V rubriki objavljamo pohvale naših potnikov, poslovnih partnerjev in drugih, s katerimi na Slovenskih železnicah 
sodelujemo. Tokrat si lahko preberete pohvale, ki smo jih prejeli decembra. Zaradi varovanja osebnih podatkov 
objavljamo samo imena oseb in njihove domače kraje. Vse druge podatke hranimo v uredništvu Nove proge.
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Trenirajte 
z nasmehom,
trenirajte v 
Središču Vitalis!

Individualne VADBE
SKUPINSKE vadbe: 
bootcamp, freestyle, Vita Zone, ,

 TMG diagnostika mišic
Meritve telesne SESTAVE
KRIOSAVNA, FINSKA IN INFRARDEČA SAVNA 
NEGA OBRAZA IN TELESA 
masaže

NOVOSTi:

- 
vodena vadba na kolesu 

ob glasbi. 
Primeren je za vse starosti in 

vsakogar. Zaradi nizke 
obremenitve sklepov je 

primeren tudi za vse tiste, ki 

hrbtenico ali imate 



Naša letošnja maratonska ekipa

Posebni vlak ob petdesetletnici proge

Evropska poslanka Patricija Šulin

Muzejski vrtni vlak v Železniškem muzeju

Hitri vlak Italo Božiček med postankom v Ljubljani

Pravljični december

Zmaji proti Železarjem

Med decembrsko sanacijo poškodovanih prog




