
Ţelezniška postaja Otoče 
 
 
Prvo postajališče, 1887 
 
Naraščajoče število romarjev na Brezje je narekovalo otvoritev postajališča v Otočah. 
Sprva so morali romarji na Brezje uporabljati postajo Podnart. Postajališče je bilo 
ustanovljeno po prizadevanjih Janeza Debelaka iz Otoč leta 1887 (na to nas 
opozarja spominsko obeleţje v Otočah na hiši št. 13.) Ureditev postajališča je stala 
800 kron, ki so jih zbrali zainteresirani krajani Otoč, zato je bilo postajališče občinska 
last. Vozne karte je več let prodajal gostilničar Markelj, ki je imel v najemu gostilno 
nasproti sedanje stavbe postajališča ob cestnem prehodu. Postajališča se je 
posluţevalo zelo veliko število romarjev in domačinov, ki pa na postajališču niso imeli 
nobenega zavetja, saj je bil ob progi le ograjen prostor in drog z imenom postajališča. 
 
 
 

 
 
Restavracija »Ivan Markelj« 
Vir: Knjiga »Pozrav z Gorenjske« (GM Kranj) 
 



 
 
Ţelezniški vozni red, 1890 
Vir: Digitalni arhiv Radovljica 
 
 
Načrti in gradnja prvega postajališča, 1896-1906 
 
Anton Ţumer se je 12. maja 1896 obvezal, da bo na svoje stroške in delno tudi na 
svojem zemljišču zgradil čakalnico za potnike, vendar je kmalu umrl. Vdova Rozalija 
pa tega ni bila sposobna izvesti. Pristala je le na to, da za gradnjo prispeva 500 kron 
in del zemljišča ob cesti. 
 
 
 



 
 
Vozni red v slovenščini, 1901 
Vir: Gorenjec, 28. 12. 1901 
 
 
 
Ţelezniški promet na drţavni ţeleznici. Minula dva praznika je bilo krasno vreme in 
vsled tega je bil promet na gorenjski ţeleznici tako ogromen, kakršen menda še 
nikdar. Vozilo je namreč vštevši vojaške vlake 80 osebnih vlakov na vseh treh progah 
drţavne ţeleznice iz Ljubljane in nazaj. Odhajajoči vlaki so imeli 56 strojev z 488 
vozovi, došli pa 52 strojev s 504 vozovi. Skupno število vseh potnikov je znašalo 
30.491. Tako je bilo na postaji Škofja Loka oddanih 1854, v Kranju 2500, v Podnartu 
in Otočah 5014, v Lescah 2688 voznih kart. Na Brezjah je bilo minula dva praznika 
22.000 romarjev. 
Gorenjec, 13. 09. 1902 

 
Leta 1903 so prodali na Otočah 36.000 vozovnic. Postajališče je ţeleznici prinašalo 
velik dohodek, zato so krajani zahtevali, da lastništvo postajališča prevzame drţava 
in zgradi primerno stavbo. Trgovska in obrtna zbornica v Ljubljani je 30. decembra 
sklenila prositi Ministrstvo za ţeleznice, da se v letu 1905 na Otočah zgradi primerno 
poslopje. Postajališče je prišlo v drţavno last 30. maja 1905. 
 
 
 



Čakalnica v Otočah  
Da se ustreţe ţe dolgoletni ţelji in potrebi, je ravnateljstvo drţavnih ţeleznic v 
Beljaku prosilo pri ţelezniškem ministerstvu, da se napravi pri postajališču Otoče 
čakalnica z blagajno in stranišči. Projektirana čakalnica bi imeti prostora za 150 oseb. 
Zgrajena naj bi bila v švicarskem šlilu.  
Gorenjec, 11. 11. 1905 
 
 

 
 
Postajališče Otoče 
Vir: arhiv druţine Kristan, Radovljica 
 
Po dolgem dopisovanju med občino in ţelezniško upravo so konec septembra 1906 
le postavili leseno lopo na levi strani proge (nasproti čuvajnice št. 51) v 60,415 km (iz 
Beograda 608,21 km). Sedanje poslopje je na desni strani proge na 60,132 km.  
Lopa je bila dolga 19 metrov in široka 3 metre. Na enem koncu je bila uta za potniško 
blagajno, na drugem koncu pa potniški stranišči. Gradnja je stala 3500 kron.  
 
 
Stanje do izgradnje novega postajnega poslopja 
 
O povečanju postajališča Otoče je bilo napisano veliko vlog, o tem je razpravljal tudi 
Kranjski deţelni zbor 16. februarja 1912. Do Otoč so vozili številni vlaki romarje iz 
Dolenjske in Štajerske. Postajališče so povečali in uredili v izogibališče med prvo 
svetovno vojno. Po prvi svetovni vojni so se romarji, predvsem pa občina in 
samostan na Brezjah zelo zavzemali za izboljšanje prometnih razmer na Otočah. 
Leta 1929 so del lope preuredili v zaprto čakalnico.  
 
Prvi načrt za postajno poslopje Otoče je bil izdelan leta 1930. Dovozno cesto in drugi 
tir so uredili leta 1937. V letih 1936 in 1937 je ing. Osredkar izdelal nove načrte za 
sedanje poslopje postajališča. Graditi so ga pričeli spomladi leta 1939 in ga 
decembra leta 1940 izročili svojemu namenu. Oprema v čakalnici in na peronu je bila 
lepa in zelo kvalitetna. Izdelana je bila v domačem-gorenjskem slogu. Tega leta so 
dotedanje postajno poslopje predelali v stanovanjsko hišo za kretnika. 



 
 

 
 
Vir: Slovenec, 17. 02. 1937 



 
 
 
Nova ţelezniška postaja v Otočah. 
Na gorenjski progi je med Kranjem in Jesenicami prav gotovo v Otočah največ 
potniškega (prometa). Največji dotok tujcev prihaja na Brezje. Brezje so priljubljene 
ne le kot največja slovenska Marijina boţja pot, temveč tudi radi njihove izredno lepe 
naravne lege in prirodne lepote, Brezje so tudi prikladno izhodišče za neštete izlete in 
ture na Dobravo, v Kropo, Kamno gorico, Lipnico, dalje čez Jamnik, znan kot ena 
najlepših razglednih točk na Gorenjskem, na Jelovico, Ratitovec, v Selško dolino; 
onstran Save pa v Ljubno, Leše in v trţiško okolico. 
 
Zadnja leta, zlasti, odkar so v rabi nedeljske ţelezniške karte, je tu ţivahno vrvenje 
nedeljskih izletnikov, ki opravijo najprej boţjepotno poboţnost, potem pa gredo peš v 
Radovljico in na Bled; ali pa skozi Begunje v Ţirovnico. Ti gredo zvečer na postajo 
Lesce ali v Ţirovnico. Številni romarji in izletniki pa si ogledajo bliţnjo okolico in se 
odpeljejo iz Otoč ţe s prvim popoldanskim vlakom. Postajališče v Otočah je zlasti ob 
nedeljah in praznikih v poletnih mesecih ves dan v napornem prometu; zlasti ker ni 
poskrbljeno za zadostno število usluţbencev. Ves promet opravlja navadno ena 
oseba. Vsako leto se slišijo številne pritoţbe romarjev in izletnikov, da postajališče v 
Otočah nikakor ni primerno za tolikšen tujski promet. 
Pa tudi prostor, kjer stoji sedanje postajališče, ni prav nič prikladen za potnike, ker je 
preveč oddaljen od poti, ki vodi na Brezje in Dobravo. Prav tako so ţe nešteti potniki 
izrazili ţeljo, da bi se postajališče Otoče preimenovalo v Otoče-Brezje. 
Znano pa je, da ţelezniška uprava sama ne gradi novih kolodvorskih zgradb, marveč 
jih ţe zgrajene sprejme v oskrbo. Če je torej potrebno na kaki postaji novo 
kolodvorsko poslopje, ga morajo postaviti interesentje sami. Slična naloga čaka sedaj 
tudi interesente otoške postaje. Ali kdo naj to breme prevzame? 
Postajališče v Otočah se nahaja na kriţišču štirih občin: Ovsiše, Kropa, Kamna 
gorica in Mošnje. Ker postaja sluţi največ tujskemu prometu (za domačine bi sedanje 
poslopje zadostovalo), radi tega ne more prevzeti te naloge nobena od imenovanih 
občin, ki bi s tenj svoje občane preveč obremenila. Na pobudo nekaterih interesentov 
in prijateljev tujskega prometa na Gorenjskem je to nalogo prevzelo Tujsko-prometno 
društvo na Brezjah. Društvo samo pa nima sredstev, da bi premestilo in na novo 
zgradilo postajo v Otočah, ki bi se s tem tudi preimenovala v Otoče-Brezje; nadelo si 
je le nalogo, da vso stvar organizira in vodi. 
Za to zadevo se je predvsem toplo zavzel domačin g. ţupnik Jernej Hafner. On je za 
to gosjiodarsko in kulturno potrebo zainteresiral ţelezniško upravo in vse vplivne 
osebnosti, ki bi nam k uresničitvi tega načrta lahko pripomogle. Na njegovo pobudo 
se je sestavil iz nekaterih agilnih članov Tujsko-prometnega društva na Brezjah in 
interesentov okoliških vasi poseben gradbeni odbor, ki ima nalogo voditi in 
nadzorovati vsa dela. Tehnični oddelek pri ţelezniški direkciji v Ljubljani nam gre zelo 
na roko. Izdal je ţe vsa tozadevna dovoljenja, preskrbel nam gradbene načrte in 
izdelal proračun. Načrte sta izdelala pri ţel. direkciji gg. ing. Leskovšek in Osredkar. 
Novo poslopje bo stalo na prvotnem mestu nasproti gostilne Markelj, ob ţelezniškem 
prelazu, kjer pelje ena pot na Dobravo in v Kropo, druga pa proti Brezjam in Ljubnu. 
V načrtu je enonadstropna zgradba, kakršno vidimo na sliki. v pritličju bosta dva 
lokala za uradovanje in izdajanje voznih kart, čakalnica in okrepčevalnica. V prvem 
nadstropju pa bo stanovanje za ţelezniške usluţbence na postaji. Na levo bo še 
prizidana 20 m dolga lopa za 800 oseb, ali večja poletna čakalnica, kjer se bodo 



lahko romarji in izletniki okrepčali z jedili, ki so jih prinesli s seboj. Postajališče bo 
opremljeno tudi z električno razsvetljavo, pitno vodo in primernimi stranišči. Ves 
prostor okrog poslopja bo lepo izravnan, okrašen z lepimi nasadi, prirejen tako, da bo 
dostojno sluţil velikemu potniškemu prometu, dočim smo dosedaj morali hoditi s 
ceste na postajo po neurejeni, večkrat blatni poljski poti. 
Skupni stroški za vsa dela so predvideni na pribliţno 300.000 Din. Mnoga dela bodo 
seveda opravili vaščani iz Otoč, Ljubna in Brezij s kulukom. Dosedaj so s kulukom 
navozili ţe pesek in les, ki so ga v ta namen nekateri darovali. V kratkem bomo pričeli 
voziti opeko in cement; le denarja še ni, da bi mogli sproti kriti stroške. Tujsko-
prometno društvo na Brezjah se je ţe obrnilo s prošnjami na okoliške občine, na 
bansko upravo, ţelezniško direkcijo v Ljubljano, Tujsko-prometno zvezo v Ljubljani in 
nekatere zasebne interesente, ki naj naše delo z izdatnimi denarnimi sredstvi podpro. 
Če bodo vsi ti vpoštevali naše skupne teţnje, bo ţe to jesen stavba vsaj v surovem 
stanju dograjena in izročena prometu. 
Slovenec, 17. 02. 1937 
 

 
 
Postajno poslopje Otoče, načrt iz leta 1936 
Vir: posredoval Branislav Šmitek, Brezje 
 
 
 
Viri: 
Tekst o postajališču Otoče sestavil Slavko Meţek (prebrano na postaji Otoče, 
novembra 2010). 
Članke iz časopisa Gorenjec zbral Goran Lavrenčak - DAR 
Vir: www.dLib.si; digitalizirano: 1900-1916 in 1934-1941 / Gorenjec 
Članek iz časopisa Slovenec zbral Branislav Šmitek, Brezje. 
Vir: www.dLib.si; digitalizirano: 1873-1945 / Slovenec 
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