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1. UVOD PROGA JESENICE – NOVA GORICA
Proga, ki poteka z Jesenic preko Mosta na Soči v Novo Gorico, je v Sloveniji ena najlepših in
najbolj slikovitih (Skrivnosti Bohinjskega predora, 2006). Graditi so jo začeli jeseni 1903, tri
leta pozneje pa je po njej že stekel promet.
Potniki začnejo potovanje na Jesenicah v dolini reke Save Dolinke. Postopoma se proga začne
vzpenjati in doseže najvišjo nadmorsko višino soškega koridorja 576 metrov na postaji
Vintgar, nato preide v kotlino Bleda, kjer sledi toku Save Bohinjke. Postaji Bled Jezero in
Bohinjska Bistrica sta izhodišče za pestre izlete.
Železniška proga premaga Spodnje bohinjske gore skozi najdaljši železniški predor v
Sloveniji, ki je dolg 6.327 metrov. Predor sodi med zahtevnejše gradbene objekte na tej progi.
Graditi so ga začeli leta 1901 vse do leta 1905. Delo v predoru je bilo težko zaradi nizkih
temperatur, vdorov zemlje, ročnega vrtanja (šele kasneje so začeli s strojnim vrtanjem) in
prepiha, ko so predor prebili še z druge strani.
Po drugi strani gorovja se potovanje nadaljuje po dolini reke Bače oziroma Baški grapi, od
Mosta na Soči do Solkana pa ob reki Soči. V Solkanu prečka železniška proga Sočo preko
Solkanskega mostu, ki je na prvem mestu med kamnitimi mostovi v svetu. Most ima 85
metrov dolg kamniti lok čez Sočo, dolg je 220 metrov, vrh loka pa je 36 metrov nad vodno
gladino. Most je bil v prvi svetovni vojni porušen in šele leta 1927 je po njem spet stekel
promet. Poškodovan pa je bil tudi v drugi svetovni vojni, vendar so ga hitro obnovili.
(Sorč, 1996)
Potniki lahko končajo svoje potovanje v Novi Gorici, v mestu, ki je začelo nastajati po drugi
svetovni vojni. Lahko pa se odločijo za nadaljevanje poti proti Sežani.
Vožnja z vlakom je zelo prijetna, vendar zaradi počasne vožnje dolga. Ali je vlak počasen
glede na druge proge v Sloveniji in kako bi se dalo hitrosti povečati, pa sem poskusila
odgovoriti v tej raziskovalni nalogi.

Slika 1. Solkanski most, »simbol« Bohinjske proge.
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2. GRADNJA BOHINJSKE ŽELEZNICE
Gospodarstvo na Kranjskem je želelo, da bi se pokrajina z železnico povezala z morjem. A
prevladali so politično-strateški cilji in sprejeta je bila trasa Bohinjske železnice, ki je
potekala po geografsko najzahtevnejšem terenu in bila zato tudi najdražja, a obenem najkrajša
povezava morja z Dunajem. Za vrtanje številnih predorov so uporabili vodno silo, saj so že
imeli električne vrtalne stroje. V ta namen so bila zgrajene električne centrale v Vintgarju, na
Bistrici in na Kacnpohu v Podbrdu.
Bohinjska proga je povezana z Gorenjsko progo Ljubljana – Jesenice (nekoč Trbiž) in
karavanško progo, ki prihaja skozi karavanški predor in ima kraka do Celovca in Beljaka.
Od Jesenic poteka mimo Blejske Dobrave, prečka Blejski Vintgar in mimo Bleda pride v
dolino Save Bohinjke, ki ji sledi do Bohinjske Bistrice, kjer vstopi v bohinjski predor. Na
južni strani predora se začenja spust po Baški grapi do Mosta na Soči, kjer pride proga v
dolino Idrijce in takoj nato v dolino reke Soče, ki jo prečka dvakrat. Z Nove Gorice poteka
skozi predor pod Kostanjevico. V Šempetru pri Gorici se združi z vipavsko lokalno železnico
Gorizia Centrale (Gorica Južni kolodvor) – Ajdovščina, po kateri teče do Prvačine. V Steskah
se nato začne strm vzpon po levem bregu doline Branice do Štanjela, od koder poteka po
kraški planoti mimo Koprive, Dutovelj in Repentabra do Opčin, kjer prečka nekdanjo
dvotirno progo Južne železnice Dunaj – Trst. Po 1053 m dolgem predoru se odpre lep pogled
na Tržaški zaliv. Do tržaške postaje Trieste Campo Marzio (Sv. Andrej) pa je še skoraj 15 km
strmega spusta (Spletna stran Občine Nova Gorica).
Gradnje proge so se lotili leta 1903, pripravljalnih del in vrtanja bohinjskega predora pa že
nekoliko prej. Med Jesenicami in Gorico je bilo potrebno na 89 km progi zgraditi 28
predorov, 5 galerij in 65 mostov, poleg tega pa je graditelje s številnimi nevšečnostmi
presenečala narava. Najtežje je bilo v ozki Baški grapi, posebno v predoru Bukovo, ki se je
med gradnjo večkrat porušil. Zaradi tega je bila prestavljena tudi otvoritev proge.

Slika 2. Predor Bukovo.
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Gradnja predorov je bila na tem delu izredno zahtevna. Največji in najpomembnejši objekt na
progi je Bohinjski predor, ki pod Koblo, hribom ki je tisoč metrov nad predorom in povezuje
Bohinjsko Bistrico na gorenjski strani s Podbrdom na primorski strani. Predor so začeli vrtati
na severni strani nekoliko prej kot na južni strani. Prebili so ga leta 1905, dokončan pa je bil
17. septembra 1906. Zgrajen je bil dvotiren, vendar je bil drugi tir odstranjen zaradi lažjega
odtoka vode, ki je že med gradnjo povzročala težave in večkrat poplavlja predor še danes.
Graditev proge naprej proti Goriški skozi dolino Bače je v plazovitem terenu in ob strmih
pobočjih zahtevala obsežna drenažna in zavarovalna dela. Samo na 798 metrov dolgem
odseku 42-tega kilometra proga štirikrat prečka Bačo in se prebije skozi dva krajša predora.
V predoru Bukovo so morali uporabiti močne zidane profilne tipe, predor pri Grahovem je
spodnašala voda (Sorč, 1996, 148). Železnica je morala v Solkanu prečkati reko Sočo. Reka je
s svojo lepoto navdahnila tudi načrtovalce mostu, samo gradnjo pa je leta 1903 dobilo
dunajsko gradbeno podjetje Redlich und Burger. Zgradili so veličasten kamnit most z
največjim, 85 m dolgim lokom na svetu. Gradbena dela so potekala od spomladi 1904, ko so
kmalu morali spremeniti prvotne načrte zaradi nenosilnosti tal na levem bregu Soče in lok z
80 metrov povečati na 85 metrov, pa do spomladi 1906. Po načrtih bi morala biti dela
končana že v jeseni 1905, vendar jih je nepredvidljiva reka z naraslimi vodami podaljšala za
pol leta.
Glavni lok so sestavili iz kvadrov školjčnega apnenca iz Nabrežine. Za preostale dele mostu
so uporabili kamenje iz bližnjih kamnolomov.
Bohinjsko železnico, imenujejo jo tudi železnica treh narodov, so slovesno odprli 19. julija
1906 ob navzočnosti prestolonaslednika Franca Ferdinanda.
(Sorč, 1996)

Slika 3. Bohinjska proga povezuje srednjo Evropo z
Mediteranom

Slika 4. Nestrpna množica pričakuje prihod
prestolonaslednika v Bohinjsko Bistrico ob otvoritvi
predora.

Slika 5. Parna lokomotiva na Bohinjski progi.

Slika 6. Geološki prerez skozi Bohinjski predor
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3. PRIMERJAVA HITROSTI VLAKOV LETA 1934
IN DANES
Vožnja z vlakom je prijetna, vendar zaradi počasne vožnje dolga. Ali je vlak počasen glede
na druge proge v Sloveniji?
Primerjala sem hitrosti na relaciji Jesenice-Podbrdo in Jesenic-Ljubljana. Podatke o času, ki
jih je leta 1934 vlak potreboval z ene postaje do druge, sem dobila na starem voznem redu na
spletni strani www.vlaki.net/dodatno/index8.html

Slika 7. Vozni red iz leta 1934.
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Proga Jesenice – Podbrdo (38 kilometrov)
ŽELEZNIŠKA POSTAJA
JESENICE
VINTGAR
PODHOM
BLED JEZERO
BOHINJSKA BELA
NOMENJ
BOHINJSKA BISTRICA
PODBRDO

LETO 1934

ČAS, KI GA POTREBUJE OD
ENE DO DRUGE POSTAJE
(min)
0
7
4
4
6
13
7
11

Čas čiste vožnje (brez postankov) z Jesenic do Podbrda znaša 52 minut.

s
t
38km
v=
0.86h
km
v = 43
h
v=

s = 38km
km
h
___________

t = 0.86
v=?

Leta 1934 je bila hitrost vlaka 43 km/h.
LETO 2011
Podatki sem vzela s spletne strani www.slo-zeleznice.si
POSTAJA
Jesenice
Vintgar
Podhom
Bled Jezero
Bohinjska Bela
Nomenj
Bohinjska Bistrica
Podbrdo

PRIHOD
16:55
17:01
17:06
17:09
17:14
17:25
17:31
17:39

ODHOD
17:01
17:06
17:10
17:15
17:26
17:31
17:40
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ŽELEZNIŠKA POSTAJA
JESENICE
VINTGAR
PODHOM
BLED JEZERO
BOHINJSKA BELA
NOMENJ
BOHINJSKA BISTRICA
PODBRDO

ČAS, KI GA POTREBUJE OD
ENE DO DRUGE POSTAJE
(min)
0
6
4
3
4
9
5
7

Čas iste vožnje traja 45 minut.

s
t
38km
v=
0.75h
km
v = 50.6
h

v=
s = 38km
t = 0.75h
v=?

Hitrost vlaka je 50,6 km/h. Leta 2011 je vlak hitrejši za dobrih 7

km
.
h

ČAS OD ENE DO DRUGE POS TAJE
(min)

14
12
10
8
6
4
2
0
JESENICE

VINTGAR

PODHOM

BLED
JEZERO

BOHINJSK A
BELA

NOMENJ

B OHINJSKA P ODBRDO
BISTRICA

POS TAJA

LETA 1934

LETA 2011

Graf 1: Primerjava časov vožnje vlakov med postajami leta 1934 in danes

Povprečna hitrost vožnje od Jesenic do Podbrda se je od leta 1934 povečala s 43 km/h na 51
km/h, kar pomeni za 16%. Za primerjavo sem vzela hitrost vlakov na progi JeseniceLjubljana (glej vozni red na strani 7)
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Proga Jesenice – Ljubljana (71,6 kilometrov)
ČAS, KI GA POTREBUJE OD
ŽELEZNIŠKA POSTAJA
ENE DO DRUGE POSTAJE
(min)
Jesenice
0
Lesce – Bled

21

Kranj

34

Medvode

30

Ljubljana

24

LETA 1934

Čas čiste vožnje je znašal 109 minut (1h 49 min).

s = 71,6km
t = 109 : 60h
__________ ____
v=?

v=

s
t

71.6km
(109 : 60) h
km
v = 39.6
h
v=

LETA 2011
Vzela sem podatke za lokalni vlak ob 11.08 (glej spletna stran www.slo-zeleznice.si ), ki
ustavlja na vsaki lokalni postaji.

ŽELEZNIŠKA POSTAJA
Jesenice

ČAS, KI GA POTREBUJE OD
ENE DO DRUGE POSTAJE
(min)
0

Lesce – Bled

14

Kranj

23

Medvode

15

Ljubljana

15

Čas čiste vožnje traja 67 minut (1h 7 min).
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s = 72km

v=

km
h
__________ ___

v=

s
t

71.6
67 : 60
km
v = 64.11
h

t = 67 : 60

v=?

ČAS OD ENE DO DRUGE
POSTAJE (min)

Hitrost vlaka je 64 km/h.

35
30
25
20
15
10
5
0

Jesenice

Lesce-Bled

Kranj

Medvode

Ljubljana

POSTAJA

leta 1934

leta 2011

Graf 2: Primerjava časov vožnje vlakov Gorenjske proge med postajami leta 1934 in danes

Povprečna hitrost vlakov Jesenice – Ljubljana se je povečala s 39,6 km/h na 64,11 km/h,
to je za 61,1%.

Ugotovitev:
Povprečna hitrost vožnje od Jesenic do Podbrda se je od leta 1934 do danes povečala s 43
km/h na 51 km/h, kar pomeni za 16%.
Povprečna hitrost vlakov Jesenice – Ljubljana se je od leta 1934 do danes povečala s 39,6
km/h na 64,11 km/h, to je za 61 %.
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4. RAZLOGI ZA POČASNOST VLAKOV NA
BOHINJSKI PROGI
Izračunala sem, da na Bohinjski progi vlaki vozijo 50.6km/h, na relaciji Jesenice – Ljubljana
pa 64.11km/h. Še več, v 80 letih se je hitrost vlakov na Bohinjski progi povečala za 16%, na
Gorenjski progi pa za 61%.
Zakaj vlaki vozijo tako počasi na Bohinjski progi v primerjavi z progo Jesenice – Ljubljana?
Za odgovore sem prosila za pomoč postajenačelnika novogoriške železniške postaje gospoda
Zdravka Zeca. Intervju z njim sem naredila 14. marca 2011.
Po njegovem na hitrost vlakov vplivata naslednja dejavnika:
1. Prvi in najbolj prepoznaven dejavnik so preostri ovinki samih tirnic. Zaradi varnostnih
razlogov je zato na vedno več odsekih hitrost omejena na 50 km/h ali še manj.
2. Zelo velik vpliv na hitrost ima teren, saj je na relaciji Jesenice – Nova Gorica zelo
razgiban. Bohinjska železnica je eden največjih gradbenih podvigov takratnega časa.
Odsek ima zaradi velikih in dolgih vzponov značaj prave gorske proge.
Proga ni elektrificirana, zato po njej vozijo le dizelmotorni vlaki. Načelnik mi je povedal, da
dejstvo, da proga ni elektrificirana, ne vpliva na hitrosti vlakov, v nasprotju s prepričanjem
mnogih. Dizelske lokomotive so sposobne premagovati tudi višje hitrosti. Lahko bi vozile
tudi do 100 km/h. Žal proga ni tehnično sposobna za visoke hitrosti.
Tudi starost proge ne vpliva na hitrost. Vsaka proga mora biti dobro vzdrževana. Seveda so
nekoč vlaki, čeprav je bila proga takrat popolnoma nova, vozili počasneje kakor danes. Takrat
so po progah vozile le parne lokomotive in niso bile tako močne kakor dizelski motorni vlaki.
Dizelski motorni vlaki so prišli na bohinjsko progo leta 1972. Taki vlaki vozijo zdaj le še na
nekaterih progah in ena od številnih znamenitosti Bohinjske proge parni muzejski vlak.

Slika 8. Muzejski vlak ob izteku Baške grape.
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5. ZAKLJUČEK
Povprečna hitrost vožnje od Jesenic do Podbrda se je od leta 1934 do danes povečala s 43
km/h na 51 km/h, kar pomeni za 16%, povprečna hitrost vlakov Jesenice – Ljubljana pa kar za
61 %.
Vlaki po Bohinjski progi vozijo počasi zaradi terena. Proga ima značaj prave gorske proge.
Morda se bodo, kakor mi je razložil načelnik, na tem področju težave v kratkem odpravljale z
investicijami v infrastrukturo.
Iz ekonomskih in ekoloških razlogov (ne zaradi hitrosti) bi bila Bohinjska proga lahko tudi
elektrificirana. Ker je na 89 kilometrov dolgi progi 28 predorov, 65 mostov in pet galerij, bi
bilo to težje izvesti.
Pa bo proga propadla? Ne, po mnenju postajenačelnika proga gotovo ne bo nikoli propadla,
saj ima železniški promet glede na raziskave boljšo perspektivo kakor cestni. Se pa bomo še
kar nekaj časa vozili tako kot do sedaj. Počasi.

Slika 9. Vlak Soča povezuje preko Bohinjske proge Novo Gorico preko z Črnomljem.
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6. VIRI
PISNI VIRI
http://www.zbirka.si/bohinjska-proga/ Dostopno 15.3.2011.
http://www.nova-gorica.si/?lng=slo&vie=cnt&gr1=letBohZelProTreDez&gr2=zgoPro
Dostopno 15.3.2011.
Življenje ob železni cesti : sto let bohinjske proge : katalog razstave. Tolmin, 2006.
Ervin Sorč, Skrivnosti Bohinjskega predora. Ljubljana, 2006.
http://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/vozni-redi/vozni-red-s-cenikom Dostopno 15.3.2011.
http://www.vlaki.net/dodatno/index8.html Dostopno 15.3.2011.

USTNI VIRI
Načelnik novogoriške železniške postaje, gospod Zdravko Zec, intervju z njim opravljen 14.
marca 2011
SLIKOVNI VIRI
http://picasaweb.google.com/Marijan.Macek.Sr/Javorca#5358768123623597522 Dostopno
15.3.2011.
http://www.gea-on.net/clanek.asp?ID=764 Dostopno 15.3.2011.
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?f=21&t=5007&start=15 Dostopno 15.3.2011.
http://www.welcome-to-slovenia.com/content?ContentID=65 Dostopno 15.3.2011.
http://smukvica17.tripod.com/id9.html Dostopno 15.3.2011.
http://www.os-brsljin.si/stara/vlak/lj.htm Dostopno 15.3.2011.
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Motorni_vlak.JPG Dostopno 15.3.2011.
http://www.dolina-soce.com/activities-i-sl/items/Muzejski-vlak.html Dostopno 15.3.2011.
Ervin Sorč, Skrivnosti Bohinjskega predora. Ljubljana, 2006.
str. 150, 151.
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