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UVODNIK 

Ko boste dobili 115. števil-
ko našega glasila Prometnik 
v roke, bo poletje že v zatonu 
oziroma počitnice bodo prišle k 
koncu. Letošnje poletje je bilo 
posebno v tem, da smo nekaj 
časa govorili, da ga pravzaprav 
ni, vsaj po naših merah ne. Julij 
je bil precej deževen, bolj so-
paren kot vroč, je pa nato za-
četek avgusta prinesel visoke 
temperature, ki so bile že kar 

na meji znosnosti. Zakaj to pišem? Ker stvari na tem planetu niso 
samoumevne (o tem pišemo v eni izmed zgodb za dušo). Naša 
mati Zemlja nima neomejenih količin naravnih virov: zraka, vode, 
gozdov ... Tudi ne plina in pogonskih goriv. Zato je bila toliko bolj 
zaskrbljujoča novica, v medijih objavljena 1. avgusta, da smo do 
tega dne porabili vse naravne vire, ki smo jih imeli na razpolago za 
tekoče leto, odslej se zadolžujemo pri prihodnjih generacijah. Za 
primerjavo: leta 1997 smo v ekološki dolg na svetovni ravni vsto-
pili proti koncu septembra, letos pa že 1. avgusta, kar je dan prej 
kot lani, ko smo se začeli zadolževati 2. avgusta. Na svetovni ravni 
se vedemo, kakor da imamo na voljo 1,7 planeta, medtem ko je bil 
v Sloveniji ta dan že 11. maja letos, kar pomeni, da se vedemo, kot 
da imamo na voljo skoraj tri planete. Če bi vsi živeli kot Slovenci, 
bi vsako leto porabili za skoraj tri planete naravnih virov. 

Železnica je podjetje, ki opravlja prevoze, ki so v primerjavi 
z drugimi relativno prijazni in manj škodljivi okolju kot drugi 
načini transporta. Zato lahko rečemo, da je tudi v tem smislu delo 
železničarjev častno in hvalevredno. Da pa je to delo tudi vredno 
človeka, dostojno in dostojanstveno, pa so potrebni sindikati. Da 
opozarjajo in branijo pridobljene pravice in se borijo za tiste, ki 
bi jih še morali imeti. Sindikalna scena na železnici je v zadnjem 
času zelo burna in pestra. Vloga SŽPS-ja v teh danih trenutkih je, 
da ohrani svojo smer in načela, ki so nas vodila v preteklih letih. 
To smo dolžni predvsem zaradi naših zvestih dolgoletnih članic in 
članov, brez katerih SŽPS-ja danes ne bi bilo.

V tej številki boste lahko prebrali, kako smo se imeli na dru-
žabnem srečanju v Kranjski Gori, članek bo spremljala tudi bogata 
foto dokumentacija. O svojih vtisih je spregovorilo kar nekaj ude-
ležencev in gostov srečanja. Bili smo na podelitvi priznanj za 30 let 
dela na železnici. Zbrali smo tudi nekaj izjav s tega praznovanja. 
Med njimi je za naš časopis spregovoril tudi naš generalni direk-
tor Dušan Mes. V tej številki imamo prvič v zgodovini intervju z 
delavskim direktorjem našega podjetja oziroma z delavsko direk-
torico Nino Avbelj Lekić. Obiskali smo najbolj frekventno progo 
na našem omrežju – Zasavsko progo. Na zgodovinskih straneh bo 
med drugim zanimivo prebrati, kaj je nekoč pomenil prometnik 
na železnici.

Kaj vse še prinaša nova številka? Povabljeni, da preberete sami!

Miran Prnaver, glavni urednik

Vse, ki bi želeli svoje komentarje, misli, vprašanja, oglase 
in ostale prispevke objaviti v našem časopisu, vabim, da 
svoja besedila v pismeni ali, še bolje, v elektronski obliki, 
oddate na naslov: Sindikat železniškega prometa Sloveni-
je, Trg OF 7, 1000 Ljubljana, s pripisom Časopis Promet-
nik ali na e-poštni naslov: sindikat.szps@slo-zeleznice.si, 
info@sindikat-szps.si ali miran.prnaver@slo-zeleznice.si.
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Na temo odmora med delom je bilo v zadnjih štirih šte-
vilkah Prometnika že veliko napisanega, pojasnjenega in 
predstavljenega. Kajti vse od začetka lanskega leta, ko je 
nastala ta problematika in je bilo ukinjeno nadomestilo za 
nezmožnost koriščenja odmora med delom, je naš sindikat 
vlagal velike napore, da bi se problem rešil. Žal smo bili v 
teh prizadevanjih sami, nismo imeli podpore pri drugih sin-
dikatih (ravno obratno, v glavnem nasprotovanje) in nismo 
imeli podpore pri poslovodstvu, ki je dolžno to zakonsko 
pravico zagotoviti. Uspelo nam je, da smo lansko poletje 
problematiko predstavili na seji odbora za infrastrukturo, 
okolje in prostor v državnem zboru, jeseni pa smo se na to 
temo sestali še z ministrom dr. Petrom Gašperšičem. V za-
četku letošnjega leta nam je pogled na rešitev problema na 
seji GO SŽPS predstavil odvetnik Jure Srhoij. Vsa ta priza-
devanja pa žal do sedaj niso obrodila ustrezne rešitve.

Zadnji letošnji pomladanski dan pa je prinesel prese-
nečenje. V medijih smo lahko prebrali: »Sodišče: Čas 

neizkoriščenega odmora je treba plačati. Delovno in soci-
alno sodišče v Ljubljani je odločilo, da mora ministrstvo 
delavcu zagotoviti ustrezno plačilo za odmor za malico, 
ki ga ne more izkoristiti.«

Šlo je za izrek sodbe na tožbo delavca, zaposlenega na mi-
nistrstvu za obrambo, ki zaradi narave dela ni mogel koristiti 
odmora. Sodišče v Ljubljani je v individualnem sporu, ki ga 

BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA

Spoštovani!

Spoštovane članice in člani Sindikata železniškega pro-
meta Slovenije!

Druženje v Kranjski Gori je za nami. Upam, da ste uži-
vali v druženju, pogovorih, plesu in ostalih aktivnostih. Za 
udeležbo se zahvaljujem tako Vam kot tudi gostom iz tujine, 
predsednikom sindikata strojevodij, vozovnih preglednikov, 
vzdrževalcev in seveda novi delavski direktorici. Iskreno se 
zahvaljujem tudi Jožetu in članom OO Jesenice, ki so se tudi 
tokrat izkazali.

Lokacija za naslednje druženje se že išče, zato bomo 
veseli vsakršnega predloga z Vaše strani.
Članki za to številko se zbirajo do sredine poletja. Nova 

številka bo pred vami v začetku septembra, t. j. po prihodu 
z dopusta, ko bomo spočiti in ponovno pripravljeni za delo. 

Ob tem naj spomnim, da se je od izida zadnje številke 
zgodilo marsikaj.

Izpogajali smo nagrado za štirideset let delovne dobe na 
SŽ, popravili krivico za tiste, ki imajo in ohranjajo licenco 
za opravljanje prometa po tujih predpisih.

Istočasno smo vse veljavne dogovore posameznih družb 
dali v prilogo V. KPDŽ in dosegli dogovor, da takšnih do-
govorov več ne bo.

Ko bo ta številka pred vami, bo izhodiščna plača že večja. 
Število članov našega sindika ta iz dneva v dan raste, kar 

je dobro za vse zaposlene, zlasti za tiste v infrastrukturi.
Res pa je, da določeni posamezniki želijo vzeti pravi-

co v svoje roke s širjenjem laži, zavajanjem naših članov, 

mahanjem z lažnimi pooblastili ipd. Vse to delajo po diktatu 
tistih, ki nas zadnjih dvajset let poskušajo uničiti. Že takrat 
jim ni uspelo in tudi tokrat jim ne bo. Način njihovega delo-
vanja nam je že dolgo znan, a sedaj bomo na vsak tak poskus 
odgovorili, skupaj z zamudnimi obresti. Ampak to so skrbi 
vodstva sindikata.

Vi pa uživajte v novi številki PROMETNIKA. Srečno!

Predsednik SŽPS Milorad Šljivić
Foto: Robert L. Horvat

Odmor med delom

V tem naslovu je vse jasno.

AKTUALNO
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je Sindikat ministrstva za obrambo 
sprožil za svojega člana, pritrdilo 
argumentaciji sindikata. Sindikat 
je sodni postopek za plačilo časa 
neizkoriščenega odmora za malico 
za svojega člana sprožil lani. Sodba 
je bila izdana aprila letos, maja pa 
postala pravnomočna.

Sindikat ministrstva za obrambo 
se je obrnil na sodišče zaradi neiz-
koriščenega časa odmora med delom 
(malico). Zaradi opravljanja 12-urne 
dolžnosti, na katero je razporejen kot 
edina oseba v izmeni, njihov član 
namreč ne more izkoristiti odmora 
za malico. Čeprav mu ministrstvo 
zagotavlja čajno kuhinjo, v kateri 
si lahko pripravi obrok hrane, to ne 
zadošča za izpolnitev obveze delo-
dajalca, da delavcem zagotovi odmor, so navedli v sindikatu 
in dodali, da možnost prehranjevanja na delovnem mestu ne 
pomeni zagotavljanja odmora med delovnim časom.

Po navedbah sindikata je tudi v tem delu sodišče v celoti 
sledilo njihovi argumentaciji in ministrstvu za obrambo, ki 
ga zastopa državno odvetništvo, naložilo plačilo nadomesti-
la za neizkoriščen čas odmora. V konkretnem primeru gre 
za približno 4000 evrov. Sodbo so v sindikatu označili kot 
pomembno zmago v korist vseh delavcev, ki jim delodaja-
lec odreka pravico do odmora med delom. Na njeni podlagi 
bodo v sindikatu vodstvo ministrstva pozvali, da začne od-
pravljati nastale krivice v podobnih situacijah, saj gre po 
njihovem mnenju za večje število pripadnikov Slovenske 
vojske in zaposlenih v ministrstvu. V sodbi je bilo naloženo, 
da mora delodajalec plačati delavcu neizkoriščen odmor v 
obliki in višini urne postavke za nadurno delo. 

Zanimivo je, da se delodajalec na izrečeno sodbo sploh ni 
pritožil na višje sodišče, ampak jo je v celoti sprejel. 

Gre torej za zelo soroden primer, 
kot je naš. In še ena stvar je v tej sodbi 
zelo pomembna! Sodišče plačila na-
domestila za neizkoriščen odmor ni 
jemalo za nezakonito. Nasprotno, 
celo predpiše ga v takih primerih. 
Tako je padla tudi »argumentacija«, 
ki jo poslušamo na železnici zadnje 
leto in pol, da izplačilo nadomesti-
la za neizkoriščen odmor ni zako-
nito in je bilo po tem prepričanju 
vodstva železnice in na žalost tudi 
večine sindikatov z lanskim letom 
ukinjeno.

Po tej novici je naš sindikat stopil 
v stik s Sindikatom ministrstva za 
obrambo, ki nam je pripravljen po-
magati pri reševanju našega povsem 
sorodnega problema. 

Ponovno smo stopili v stik z drugimi sindikati in poslo-
vodstvom, saj bi omenjena sodba lahko bila podlaga, da tudi 
na železnici končno odpravimo to krivico. Na presenečenje, 
ali pa tudi ne, vsaj zaenkrat ni nobenega posluha na nobeni 
strani, da problem uredimo po »mirni« poti. 

V nasprotnem prometu nam preostane le sodna pot, tako 
kot so jo ubrali v Sindikatu ministrstva za obrambo. Na to 
pot se pripravljamo in jo bomo, če bo potrebno, v kratkem 
času tudi uporabili. Še vedno pa smo odprti za dogovor, saj 
bi bila to najhitrejša, najboljša in najcenejša pot. Na naši 
strani je pripravljenost za dialog, dogovor. Zato pa seveda 
morata biti obe strani. Čas pa teče in zaposleni, ki jim je 
krivično kratena ta pravica, ki je povezana tudi z varnostjo 
prometa, si zaslužijo, da to zgodbo enkrat le pravično in 
pošteno zaključimo. Ali z dogovorom ali pa s sodbo sodišča? 

Besedilo in foto: Miran Prnaver 

Sodišče je odločilo.

Koprski prometniki dobili bitko na sodišču!
V začetku lahko rečemo, da gre v tem primeru za zelo 

pomembno zmago koprskih prometnikov – članov SŽPS, saj 
se je na ta način rešilo večletno spraševanje o pravilnem oz. 
pravičnem povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela, 
ki jih ima delavec pri opravljanju del in nalog na službenem 
potovanju. 

Za osvežitev spomina naj pojasnimo, da so tožniki v 
skladu s pogodbo o zaposlitvi, zaposleni v organizacijski 
enoti NP Koper, z mestom nastopa dela v Kopru (postaja 
Koper tovorna), in da so bili v letih od 2009 dalje večkrat na-
poteni na delo na drugo delovno mesto (v drug kraj), pri tem 
pa so morali uporabiti svoj lastni prevoz, saj javnega prevoza 
ni bilo na voljo. Do tu vse lepo in prav, vse pa se je zapletlo 
pri povračilu stroškov prevoza, saj je delodajalec delavcem 

povrnil stroške prevoza oz. kilometrine v višini, kot jih obra-
čunava za prihod na delo in z dela (0,19 EUR/km). Čeprav je 
SŽPS delodajalca (SŽ-Infrastruktura, d. o. o.) večkrat opo-
zoril na nepravilno obračunavanje kilometrine, saj smo bili 
mnenja, da gre v teh primerih za službeno potovanje, kjer 
znaša povračilo 0,37 EUR/km, se žal ni premaknilo nič, zato 
smo se odločili, da premalo izplačano kilometrino izterjamo 
preko delovnega sodišča. Naj k temu dodamo, da smo po-
polnoma identičen primer (prav tako iz Kopra) že uspešno 
rešili preko sodišča v letu 2015, zato smo pričakovali, da se 
bomo za ostale primere dogovorili mimo sodne poti, pa nam 
žal to ni uspelo, saj je bil delodajalec kljub sodbi višjega 
sodišča še vedno prepričan, da je njegovo obračunavanje 
kilometrine pravilno.

AKTUALNO
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Sodišče je v obrazložitvi svoje odločitve pojasnilo, da za-
konodaja, podzakonski predpisi s področja delovnega prava, 
kot tudi KPDŽP pojma »službeno potovanje« ne urejajo, ga 
pa je obrazložil Zakon o urejanju javnih financ, ki je določil, 
da za službeno potovanje šteje tisto, na katerega je napoten 
zaposleni delavec, da opravi določeno nalogo izven kraja, v 
katerem v skladu s svojo pogodbo o zaposlitvi opravlja svoje 
delo. Tudi Vrhovno sodišče RS je v zadevi Opr. št. X Ips 
387/2011 ocenilo, da je službena pot tista, ki ne predstavlja 
rednega dela delavca na sedežu delodajalca oz. v kraju, do-
govorjenem v pogodbi o zaposlitvi, zato je tudi odločilo, 

da imajo tožeči prometniki pravico do povračila stroškov v 
višini kilometrine za službena potovanja.

Po naših zadnjih informacijah naj bi delodajalec tudi 
po drugem izgubljenem sporu na sodišču za take primere 
še vedno obračunaval povračilo stroškov prevoza na stari 
način. Resda je potrebno preučiti vsak primer posebej, vse-
kakor pa upamo, da nam ne bo pravice zopet potrebno iskati 
po sodni poti.

Besedilo: Jože Skubic

Podelitev priznanj za 30 let dela na železnici 
2. junija praznujemo dan železničarjev v spomin na prihod 

prvega vlaka v naše kraje pred 172-imi leti. Dan pred tem, v 
petek, 1. junija, je bila pred hotelom Aqua Roma v Rimskih 
Toplicah slovesnost s podelitvijo spominskih priznanj za 30-
letno delo na železnici.

V kulturnem programu so sodelovali ŽKUD Tine Rožanc, 
Veselje iz Prekmurja in godba SŽ.

V pozdravnem nagovoru je generalni direktor SŽ Dušan 
Mes poudaril, da je to velik praznik železnic. V zadnjih letih 
je tako visoko priznanje prejela več kot polovica zaposlenih, 
kar pomeni, da imamo zelo zvest in predan kader, kar je 
velik kapital. Z veseljem je povedal, da je stanje v podjetju Vodstvo podjetja v prvi vrsti

Delavski direktor Matjaž Skutnik in prejemnik priznanja Ivan Tabor

Nekoč sošolke, danes pa 30 let zvestobe železnici

Kulturni program

Priprave na pogostitev

AKTUALNO
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Veselo vzdušje pod šotorom

stabilno in da dobro poslujemo, kar se odraža tudi v prejem-
kih in nagradah, ki jih zaposleni dobijo za opravljeno delo. 

Sledila je podelitev ur in plaket vsem letošnjim jubilan-
tom, med njimi je bil tudi direktor naše odvisne družbe. 

Sledila je pogostitev, prijetno druženje in pogovori z nek-
danjimi sošolci, ki so sedaj že tri desetletja zvesti železni-
cam. Za zabavo in dodatno dobro voljo je poskrbel ansambel 
Gadi.

V nadaljevanju preberite izjave nekaterih udeležencev 
slovesnosti. Kaj so povedali na vprašanje, kakšni občutki 
jih danes obdajajo in kako doživljajo slovesnost?

Silva Kristan:
Čeprav se mi zdi, da sem včeraj 
kot radovedno dekle začela 
delati na postaji Borovnica kot 
prometnica, je očitno minilo že 
trideset let. V tem obdobju sem 
nabrala veliko izkušenj, tako na 
strokovnem kot tudi na osebnem 
področju. Današnja podelitev se 
je zame sicer začela z zelo gren-
kim priokusom, saj so organi-

zatorji slabo planirali prihod avtobusa s Primorske, zaradi 
česar smo na žalost zamudili celoten program. Se pa veselim 
druženja s sodelavci, kolegi, še posebej s sošolkami, s kate-
rimi smo skupaj gulili šolske klopi v Mariboru.

Tomaž Zalar:
Z vsem spoštovanjem in  vesel-
jem  se je moč zazreti na prehoje-
no 30-letno pot dela na železnici, 
in to v izvršilni službi. Občutki 
ob današnjem dogodku so veseli 
in sproščeni, saj se nas je zbralo 
kar nekaj stanovskih prijateljev 
in sošolcev s prometne šole, ki 
smo skupaj prehodili to pot. S 
ponosom lahko ugotovim, da je 

bila moja odločitev za poklic prometnika in kasneje dispe-
čerja pravilna, saj mi je v vseh teh letih nudila zadovoljstvo, 
spoznavanje, napredek in rast v poklicni karieri ter, konec 
koncev, nudila tudi soliden in varen eksistenčni položaj. Čes-
titke tudi vsem ostalim jubilantom SŽ, predvsem pa članom 
SŽPS.«

Boris Kolman:
Ob današnjem praznovanju mi 
pride na misel, da sem včeraj 
začel delati, danes sem pa že na 
podelitvi. 30 let je minilo tako 
hitro, ker je bilo to delo v družbi 
z dobrimi sodelavci. Spomini 
ostanejo na vse lepe stvari, tiste 
malo manj lepe pa kar hitro po-
zabimo.

Branka Krsnik:
Moji občutki so enkratni, sem 
srečna. Tako hitro je minilo, da 
bi še kar enkrat toliko časa rada 
ostala na železnici. Vsak dan 
sem zadovoljna, ko lahko grem 
v službo.

Dušan Mes, generalni 
direktor SŽ
To je velik praznik železnic. 
Lepo je videti tako množico 
zaposlenih, ki praznujejo 30 let 
dela v uspešni družbi. V zadnjih 
letih jih je šlo preko te obletni-
ce več kot polovica zaposlenih. 
To je nekaj, na kar so železnice 
lahko posebej ponosne: da ima 
takšen kapital ljudi, ki so toliko 

časa na železnici in imajo tako pripadnost podjetju.

Ernest Oblak:
30 let dela na železnici mi je v 
ponos. Čeprav se trenutno pred-
vsem na sindikalni sceni dogaja-
jo stvari, ki nam niso v ponos, 
to ne more zasenčiti dobrega 
vzdušja na današnji slovesnosti.
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Besedilo, pogovori ter foto: Miran Prnaver 

Silva Vodušek:
Moji občutki so danes lepi, saj je 
to prav poseben dan. Moj pogled 
se danes obrača v preteklost. Bilo 
je vsega veliko, kdaj tudi kaj ne-
prijetnega, a lepi spomini ostane-
jo in se trdno vsidrajo vate.

Matjaž Kranjc:
Sam sem danes v dvojni funk-
ciji. Prejel sem priznanje in jih 
tudi podeljeval. Predvsem sem 
ponosen na teh 30 let. To je v 
naši družini že druga generacija, 
tudi moj oče je preživel 30 let na 
železnici. To je dodatna nagrada 
in spodbuda.

Simon Hrastelj:
Današnji dan je lep. Nikoli si 
nisem mislil, da bom toliko časa 
na železnici. Upam, da bo šlo 
tako še naprej. Čeprav bi bilo 
določene stvari potrebno spre-
meniti, je v veliki večini v redu.

Stanka Jurkošek:
Prehitro je minilo teh 30 let. 
Lepih trenutkov je bilo veliko, 
precej več kot onih drugih. 
Dobre odnose imam s sodelavci 
in nadrejenimi, in to mi veliko 
pomeni.

Skupščina SŽPS 2018
Najvišji organ sindikata SŽPS je skupščina, ki jo sestav-

ljajo izvoljeni in imenovani delegati območnih organizacij 
sindikata ter delegati pridruženih sindikalnih organizacij. 
Vsaka območna organizacija je upravičena do enega delega-
ta na vsakih začetih 30 članov sindikata, najmanj pa enega. 

Letošnja redna skupščina je potekala v Ljubljani v torek, 
24. aprila. Udeležilo se je je 22 delegatov od 24 povabljenih. 
Po otvoritvi skupščine in imenovanju delovnega predsedstva 
ter potrditvi dnevnega reda je poročilo o delu v preteklem 
letu podal predsednik sindikata Milorad Šljivić. Poročilo je 
bilo razdeljeno na aktivnosti, ki jih je v preteklem letu vodil 
naš sindikat samostojno, in na aktivnosti, ki smo jih »peljali 
skupaj« z ostalimi sindikati na SŽ. V razpravi je bilo največ 

vprašanj povezanih z aktualnimi sindikalnimi napetostmi, 
ki so trenutno na SŽ, našim povezovanjem s sindikatom 
strojevodij ter še vedno nerešenim problemom odmora med 
delom. 

Sledilo je še poročilo predsednika nadzornega odbora 
Boštjana Povšeta. Po razpravi sta bili obe poročili potrjeni.

Pri finančnem poročilu za leto 2017 je največ pozornosti 
in časa povzročila razprava, kako v prihodnje tržiti počit-
niške kapacitete, da ne bodo prinašale izgube, kot se je to 
zgodilo preteklo leto. Nato je sledil še sprejem finančnega 
plana za letošnje leto.

V nadaljevanju skupščine je bil spremenjen člen Pra-
vilnika o financiranju in načinu razporejanja denarnih Skupščina pri delu

Razprava Janeza Krofla
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sredstev, ki govori o članarini upokojenih podpornih članov 
sindikata.

Na tej skupščini je za svoje dolgoletno in predano delo 
sindikatu prejel zahvalo predsednik OO Ljubljana Miro 
Krevs, ki zapušča podjetje in odhaja na čakanje.

Predsednika sindikatov SŽPS In SVSŽ sta vpričo delega-
tov podpisala novo dopolnjeno pogodbo o sodelovanju med 

sindikatoma in s tem potrdila in utrdila dolgotrajno sodelo-
vanje omenjenih sindikatov.

Tako je tudi letošnja skupščina pregledala delo v pretek-
lem letu in si zadala načrte za delo vnaprej. Upamo, da bomo 
s skupnimi močmi pri tem karseda uspešni.

Besedilo in foto: Miran Prnaver 

Podpis pogodbe o sodelovanju Zahvala Miru Krevsu

Dvigalo na potniški postaji Celje 
Izgradnja dvigala na treh peronih na postaji Celje je vzor-

čen primer, kako potekajo gradnje z javnim denarjem.
V okviru projekta Nadgradnja železniške proge Zidani 

Most–Celje (Šentilj) so bili prenovljeni tudi tiri na celjski 
postaji, na novo so se uredili dostopi do peronov. Zamenja-
ni so bili nadstreški in še nekaj drugih stvari, ki potnikom 
omogočajo lažje potovanje. Če zanemarimo dejstvo, da so 
bile stopnice, ki vodijo na perone, skozi vso zimo brez strehe 
in da se je obnova nekoliko zavlekla, je postaja sedaj bolj 
urejena.

Le na manjšo podrobnost se je pozabilo – ali pa tudi ne.
Ko so bili dostopi do treh peronov že končani, se je začela 

gradnja dvigal, ki potnikom omogočajo dostop do peronov, 
da jim pri tem ni potrebno uporabljati stopnic. 

Ponovno so se začela gradbena dela na tako rekoč pravkar 
dokončanih peronih. Lahko se le vprašamo, kje je tu načrto-
vanje, kdo je pozabil na dvigala. Ali se je mogoče investitor 
želel zadovoljiti z dvigalom za prevoz invalidov ter tako 
zadovoljiti zgolj minimalnim zakonskim standardom?
Če bi načrtovalci le malce pokukali v soseščino, bi zago-

tovo opazili, da so dvigala vgrajena pri vseh rekonstrukcijah 
postaj, kadar se do njih ne dostopa v istem nivoju. Dvigalo 
ni namenjeno le tistim, ki ne zmorejo hoditi po stopnicah. 
To uporabljajo vsi, ki to želijo, da si olajšajo potovanje. Še 
kako je uporabno za potnike s težjimi kovčki, starejše, starše 
z otroškimi vozički in še veliko takšnih primerov bi lahko 
naštel. 

Pri vsej zadevi ne smemo pozabiti na železniške delavce, 
ki so s podaljšanjem del bili po nepotrebnem še bolj obre-
menjeni, kot bi to bilo potrebno. 

Če bi le načrtovalci ali odločevalci o teh investicijah 
imeli pred očmi potnika, se kaj takšnega ne bi zgodilo. Re-
konstrukcija postaje ni muha enodnevnica, takšni posegi se 
opravljajo z večdesetletnimi razmiki, še sreča, da se je v tem 
primeru nekaj spremenilo. Ne bom ugibal kaj. Kot tudi ne 
bom ugibal, koliko cenejša bi bila izgradnja dvigal, če bi jo 
opravili skupaj s prenovo peronov. Žal se tudi pri investici-
jah v železniško infrastrukturo ponavljajo vzorci, ki smo jim 
priča drugod v državi, z javnimi investicijami.

Mogoče pa denar le ni takšen problem, kot se govori.

Besedilo in foto: Edvard Kostić

Končno dvigala postavljena, a za kakšno »ceno«?
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Družabno srečanje članov sindikata SVSŽ – 
Otok ljubezni

Družabno srečanje članov 
Sindikata vzdrževalcev Slo-
venskih železnic je to leto 
potekalo v soboto, 2. 6. 
2018, v kraju Ižakovci ob 
reki Muri, na naravno obli-
kovanem otoku. Domačini 
so ga poimenovali Otok lju-
bezni zaradi lokalne legende 
o prepovedani ljubezni med 
plemkinjo in kmetom, ki se 
je končala tragično s fanto-
vo utopitvijo. Gospodična 
se zaradi ljubezni do njega 
ni nikoli poročila. Nekateri 
še pravijo, da je v preteklos-
ti s ptičje perspektive imel 
obliko srca. 

Kakor vsa prejšnja leta, 
je bila tudi to leto udelež-
ba solidna, vreme je bilo 
kakor naročeno in prijetnega 
vzdušja ni manjkalo. 

Za izvedbo srečanja so poskrbeli člani sindikata iz Loka-
cije gradbene dejavnosti Murska Sobota, res so se potrudili 
in nam ob dobrodošlici postregli z bogračem, tokom dneva 
pa z dobro domačo kapljico belega vina, narezkom in osta-
limi dobrotami.

Tudi prekmurske gibanice ni manjkalo, ta je poseb-
nost med sladicami in se uvršča med slovenske narodne 
kulinarične dobrote. Ponaša se z evropsko zaščito zajam-
čene tradicionalne posebnosti. Ta stara prekmurska praz-
nična in obredna jed je ime dobila po besedi guba (güba) 
in se je v pokrajini ob Muri uveljavljala že v zelo starih 
časih. 

Kot zanimivost kraja prireditve so si člani sindikata lahko 
pogledali mlin na reki Muri in si privoščili krajšo vožnjo 
z brodom na drugo stran reke Mure, ta je eden redkih še 
ohranjenih. Nekoč so brodi predstavljali edino povezavo 
med bregovi Mure. Prevažali so tovor, ljudi in vse ostalo 
potrebno. Plavajoči mlin v Ižakovcih je bil na novo postav-
ljen kot kulturna znamenitost ter kot slikovita povezava se-
danjosti s preteklostjo. Nazorno prikazuje, kako so ljudje 
živeli v sožitju z naravo in kako so izkoriščali vodno silo 
brez škodljivih vplivov in posledic za okolje.

Pred kosilom je zbrano druščino pozdravil predsednik 
sindikata Bojan Gajšek ter jih v krajšem govoru seznanil z 
raznimi novostmi s sindikalnega področja.

Družabni del srečanja so popestrili duo M in razne za-
bavne igre, kot so »Kelnerca« (čim dlje zadržati žogico na 
pladnju in pri tem premagovati razne ovire), vlečenje vrvi 
in odbojka.

Srečanja sta se udeležila tudi predsednik Sindikata že-
lezniškega prometa Slovenije in delavski direktor SŽ-Infra-
struktura, d. o. o.

V poznih popoldanskih urah je srečanje zmotilo močno 
deževje, kljub temu pa so vsi udeleženci prizorišče zapustili 
polni vtisov v upanju, da se naslednjega leta spet snidejo 
v enakem številu na kakšnem drugem zanimivem kotičku 
naše slikovite Slovenije, samostojno ali pa v družbi drugih 
sindikatov.

Pripravil: Edvard Veber
Foto: Arhiv SVSŽ

Člani SVSŽ na brodu

Mlin na Muri – Ižakovci
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Sindikalno srečanje na Poljskem
V začetku meseca junija je v mestecu Brok, ki je od Varša-

ve oddaljeno 80 km v smeri severovzhoda, potekalo srečanje 
prometniškega sindikata Zwiazek Zawodowy Dyžurnych 
Ruchu PKP. Brok je mesto v vojvodstvu Mazovija. Nahaja 
se nad reko Bug. Po podatkih iz leta 2012 je imelo mesto 
1983 prebivalcev. Tako spada med najmanjša mesta s statu-
som mesta v Evropi.

Letos je imel njihov sindikat petnajsto srečanje, ki so se ga 
udeležili predstavniki iz preko 20-ih regijskih odborov. Med 
tujimi gosti je bila tudi štiričlanska delegacija SŽPS. Poleg 
naše delegacije so bili na Poljskem še sorodni sindikati iz 
Srbije, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške. Srečanje je bilo 

sestavljeno iz delovnega dela (izmenjava izkušenj in pogo-
vor o delu sindikatov v posameznih državah), športnega dela 
v obliki raznih iger in druženja. Obiskali smo tudi Narodni 
park Białowieża, ki se razprostira na 152-ih hektarih na be-
loruski in poljski strani meje.

V športnih disciplinah (metanje cokle in kape, odbojka, 
igra ringo ter vožnja drezine po širokotirni železnici tik ob 
beloruski meji) smo se držali načela Važno je sodelovati, ne 
zmagati.

Sodelovanje s poljskim sindikatom je dolgoletno in že 
tradicionalno. Vsako srečanje potrdi trde in prijateljske vezi, 
ki so se stkale s tem sindikatom skozi leta druženja. O tem 
najbolje priča eno letošnje dejstvo. Ko smo prišli na Polj-
sko in ko smo se pozdravili s predsednikom Aleksandrom 
Motyko, je imel na glavi kapo SŽPS. In to res že veliko pove 
o odnosu in bližini naših dveh sindikatov in narodov.

Poljaki so bili, kot vedno, zelo gostoljubni in počutili smo 
se res prijetno. Njihov sindikat je sicer bistveno večji kot 
naš, nekako desetkrat več članov ima. Je pa seveda tudi res, 
da so Poljske železnice (PKP) bistveno večje od nas.

Poljska danes šteje blizu 40 milijonov prebivalcev. PKP 
pa ima preko 100 tisoč zaposlenih. 

Poljska je bila skozi zgodovino prebivališče mnogih jezi-
kov, kultur in ver. Po 2. svetovni vojni je sprememba meja, 
pa tudi migracije, Poljsko spremenila v etnično zelo homo-
geno državo. 96,74 % prebivalcev se izreka za Poljake, le 
1,23 % prebivalcev se pripisuje drugim narodnostim, za pre-
ostanek pa narodnost ni znana (podatek 2002). 

Slovenska ekipa, okrepljena z dvema Poljakinjama, ki je 
zastopala naše barve.

Otvoritev sindikalnega srečanja
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Uradne narodne manjšine v državi so Armenci, Beloru-
si, Čehi, Judi, Litovci, Nemci, Rusi, Slovaki in Ukrajinci, 
uradne narodnostne manjšine pa so Karaimi, Lemki, Romi 
in Tatari. 

Uradni jezik države je poljščina, ki sodi v zahodno vejo 
slovanskih jezikov. 

Poljska je država z visoko uveljavljeno religijo: velika 
večina Poljakov je rimsko-katoliške veroizpovedi, 75 % pre-
bivalstva pa so aktivni katoličani. Preostali verniki pripadajo 
judovski, pravoslavni in protestantski manjšini. 

Poljska skoraj v celoti leži na delu severnoevropskega 
nemško-poljskega nižavja, povprečna višina države je 173 
metrov. Južna meja poteka po gorovjih Sudeti in Karpati 
(tudi gorovje Tatre, kjer je najti najvišji vrh države Rysy z 
2499 metri).

Poljsko prečka nekaj večjih evropskih rek: Visla (Wisła), 
Odra, Varta (Warta) in Bug. Pomembna lastnost je tudi nekaj 
več kot 9300 jezer, ki so posledica ledeniške dejavnosti in 
se v večji meri nahajajo na severu države. Velik del površja 
dežele je pokrit z gozdovi.

Poljska je precej daleč od nas. Smo si pa ljudje in naša 
srca zelo blizu. Vse to je potrdilo tudi letošnje srečanje na 
severovzhodu Poljske v 1130 kilometrov oddaljenem mes-
tecu Brok.

Članek in fotografije pripravil: 
Miran Prnaver

Franci v stilu pri metanju cokle Nekoč postaja, danes muzej z gostiščem in mizami »na tirih«

Odbojka – a bo žoga prišla na našo stran?

»Slovenska« ekipa pri tekmovanju vožnje drezine

Zahvala ob koncu srečanja in izmenjava daril
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Remont postaje Poljčane in proge 
Poljčane–Slovenska Bistrica 

V zadnjem času potekajo na omrežju SŽ številni remonti 
– obnove prog. Med večjimi je tudi obnova proge med pos-
tajama Poljčane in Slovensko Bistrico ter obeh omenjenih 
postaj. Postajo Poljčane sem obiskal v začetku julija, tako 
da so objavljena nekatera vprašanja, ki so v članku v tem 
času dobila odgovore, še vedno pa je članek odsev tistega 
trenutka, stanja in problemov, ki so bili s tem povezani.

Trenutno poteka zapora desnega tira in postajnih tirov 
Poljčane. Že v lanskem letu je bila opravljena zapora levega 
tira, ki se je nadaljevala tudi letos spomladi. Lani se je ob 
tem začela obnova postaje Slovenska Bistrica. Neprekinjena 

zapora desnega tira se je začela letos 7. maja in to bo trajalo 
predvidoma do sredine julija. Ob tem se obnavljata tudi obe 
postaji. Po velikih prizadevanjih (tudi našega sindikata) je 
bila med postajama vzpostavljena odjavnica, ki veliko pri-
pomore k večji propustnosti prometa in manjšim zamudam. 
Seveda pa počasne vožnje in ostale ovire v prometu še vedno 
povzročajo zamude. Obnova je kompletna, tako spodnji kot 
zgornji ustroj, elektrika, podhodi, peroni … Le same postaj-
ne zgradbe se v tej fazi ne obnavljajo. Delo pod takimi pogoji 
je po besedah prometnice Bojane Leskovar obremenjujoče. 
Veliko je delovnih skupin, delo je urejeno tako, da na odseku 

Blagajničarka Marjeta Leva in prometnica Bojana Leskovar Gradnja podhoda

Obsežno gradbišče na postaji Poljčane 
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obstaja glavni čuvaj in prometnik daje predavize njemu. On 
pa naprej svojim podskupinam. Na postaji pa je gradbišče 
tako ograjeno, da ni potrebno obveščanje. Bili pa so tudi 
čuvaji začasnih nivojskih prehodov. Ti prehodi so bili na-
menjeni spuščanju tovornjakov na gradbišče. Sredi julija naj 
bi bila zapora končana, vendar vsaj pogled na gradbišče na 
postaji daje za to malo upanja. Po končani zapori desnega 
tira so predvidene zapore levega tira, da končajo potrebna 
dela. Konec julija naj bi se končale tudi dnevne zapore.

Vožnja med postajama v obe smeri poteka v odjavnem 
razmiku. Vozni časi vlakov do sosednje postaje so približno 
12 do 13 minut. Medpostajni odsek je dolg 7 km. Odjavnica 
je nekoliko bliže postaji Poljčane. Bojana pove, da je sodelo-
vanje z izvajalci dobro in korektno. Kljub zapori zvozijo po 
enem tiru skoraj toliko vlakov, kot so jih prej po dveh. V eni 
izmeni prevozi odsek tudi do 70 vlakov. Za nekatere vlake 
se opravljajo tudi nadomestni avtobusni prevozi. Pri teh pre-
vozih sodelujejo s sprevodniki. Avtobusi vozijo na relaciji 
Poljčane–Slovenska Bistrica-Pragersko in tudi na relaciji 
Pragersko-Celje (ICS). Prometniki za vse to dodatno delo 
dobijo le dodatek za zapore, ki je res minimalen, največji 
problem je odmor med delom, ki pa ga praktično ni mogoče 
koristiti, čeprav vemo, da bi bil po tako obremenjujočem 
delu še kako potreben. 

Trenutno vozijo čez postajo vlaki po tiru tri. Za križanja 
na postaji je tudi še tir štiri. Vendar je za križanje potniških 
vlakov precej neustrezen, ker je pot za potnike na tir štiri 

neprimerna. Tir je precej oddaljen in prometnik dejansko ne 
more kontrolirati dogajanja. Zato je bolje, da potniški vlak 
počaka na uvoznem signalu toliko časa, da lahko pripelje 
na tir tri. Tudi po končani zapori desnega tira, vse dokler 
ne bo končan remont postaje, bo vožnja čez postajo Polj-
čane precej otežkočena, saj tir ena in dva trenutno še nista 
vgrajena.

Poleg vseh omenjenih izrednosti pri delu prometnika 
Bojana izpostavi problem hrupa in praha pri delu. Hrup 
je skoraj neznosen, ves čas morajo biti zato okna in vrata 
prometnega urada zaprta. Še za prezračenje ni časa. Upo-
raba klime pa tudi ni primerna, ker piha direktno na mizo 
prometnika. 

Obiskal sem še odjavnico med postajama. Odjavnik ureja 
promet v obe smeri, po prevozu vlaka »pade signal sam na 
stoj«. Pogoji dela v kontejnerju so solidni, saj imajo klimo. 
Odjavnik zapira in odpira tudi bližnje zapornice. Mora pa 
za vsak vlak dvakrat k zapornicam (zapiranje, odpiranje), 
saj jih s stikalom poslužuje na kraju samem, tako da ima kar 
nekaj »terenskega dela«. Za vlak dobi predavizo in nato je 
njegova odgovornost, da so zapornice pravočasno zaprte. Je 
pa potrebno upoštevati, da mora biti karseda hitro na razpo-
lago prometniku, ko zvoni telefon v odjavnici, tako je njego-
vo delo stalno v gibanju, zelo pestro in odgovorno.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Še veliko dela do konca obnove postaje En tir vozen, drugega še »malo« manjka.

Vlak pri odjavnici Tudi postaja Slovenska Bistrica je še gradbišče.
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Nina Avbelj Lekić, delavska direktorica 
Slovenskih železnic
Gospa Nina, kako bi se našim bralcem na kratko predstavili?

Rojena sem v Trbovljah, živela sem v Hrastniku, pred tremi leti 
pa smo se z družino preselili v Žalec. V srednjo šolo sem hodila v 
Gimnazijo Celje Center, študij sem nadaljevala na Pravni fakulteti 
v Mariboru. V času absolventskega staža sem študirala na Pravni 
fakulteti v Nijmegnu na Nizozemskem. Sem poročena, mati dveh 
otrok, hčerke in sina, na kar sem zelo ponosna. 

Kako pa je potekala vaša službena in sindikalna pot?

Marca 2007 sem se zaposlila na Slovenskih železnicah. Celotno 
zaposlitveno dobo sem v stiku z dogajanjem na SŽ, z vidika reše-
vanja pravnih problemov in kadrovskih težav. 
Delo na delovno-pravnem in socialnem področju je moje veliko 
veselje in izziv že skoraj 10 let. Prve pol leta sem opravljala uvajan-
je v delo pravnika v takratnem Področju za pravne in kadrovske 
zadeve. Po opravljenem uvajanju sem delala v Področju za nepre-
mičnine, kjer sem pripravljala različne nepremičninske pogodbe in 
urejala pravni status nepremičnin. 
Po enem letu dela v Področju za nepremičnine sem se zaposlila 
kot profesionalna sindikalna delavka in opravljala delo pravnice v 
Sindikatu železničarjev Slovenije. Od leta 2011 sem bila tudi Vodja 
pravne službe v Sindikatu železničarjev Slovenije. Moje delo je bilo 
predvsem pravna zaščita članov SŽS s področja delovno-pravnih 
razmerij. Naše člane sem zastopala v postopkih ugotavljanja 
disciplinske odgovornosti, zastopala delavce v postopkih odpovedi 
pogodb o zaposlitvi, v imenu članov sem pisala zahteve za odpravo 
kršitev delavcev, podajala različna pravna mnenja z delovno-
pravnega področja, pisala mnenja sindikata v postopku odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi delavca itd. 
Od leta 2009 do junija 2010 sem bila predsednica Zveze delavskih 
sindikatov Slovenije Solidarnost, od leta 2010 dalje pa Izvršna 
sekretarka za pravne, ekonomske in socialne zadeve ZDSS So-
lidarnost. Sodelovala sem v različnih delovnih skupinah v okviru 
Ekonomsko-socialnega sveta RS (delovno-pravna zakonodaja, 
pokojninska zakonodaja, zdravstvena zakonodaja ...). Leta 2012 in 
2013 sem sodelovala v delovni skupini, ki je pripravljala nov Zakon 
o delovnih razmerjih (ZDR-1), kar je bila pomembna strokovna iz-
kušnja. Leta 2017 sem bila tudi v skupini za pripravo sprememb 
nove pokojninske reforme na podlagi Bele knjige o pokojninah, do 
katere pa ni prišlo. Tudi v ZDSS Solidarnost sem nudila pravno 
zaščito našim članom, torej sem opravljala delo pravnika kot v SŽS.
Leta 2012 sem bila imenovana za profesionalno članico sveta 
SD-Potniški promet, d. o. o., leta 2015 pa za profesionalno članico 
SD-SŽ, d. o. o.
Leta 2014 sem v okviru ZDSS Solidarnost na posvetu v Termah 
Olimia predsednikom sindikatov in sindikalnim zaupnikom preda-
vala na temo Vpliv ZDR-1 na kolektivne pogodbe.
Leta 2017 sem v Termah Olimia predavala na posvetu, katerega so 
se udeležili Svet SŽS in člani SD-SŽ, d. o. o., na temo Disciplinski 
postopek na SŽ in Bela knjiga o pokojninah.

V okviru SD-KPD v Koncernu slovenskih železniških družb sem 
bila imenovana za predsednico Odbora za spremljanje disciplin-
skih postopkov. Kot uspeh odbora si štejem, da je kaznovalna politi-
ka v okviru vseh družb SŽ vedno bolj poenotena, da opozarjamo na 
vse anomalije, ki se pojavijo v obdobju spremljanja treh mesečnih 
poročil in da se te anomalije uspešno odpravljajo.
Zadnji dve leti sem bila na pobudo sindikatov tudi članica Komisije 
za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prome-
ta, kar mi je predstavljalo velik strokovni izziv.
Leta 2017 sem pripomogla, da je ZDSS Solidarnost uspešno 
oddala prijavo na javni razpis za sofinanciranje projektov social-
nih partnerjev. Aktivno sem sodelovala pri pripravi vsebine prija-
ve na javni razpis in pojasnjevala kompetence ZDSS Solidarnost, 
da lahko vodi takšen projekt. Naslov projekta, s katerim je ZDSS 
Solidarnost pridobila nepovratna evropska sredstva, je »Krepitev 
kompetenc socialnih partnerjev s poudarkom na delovno-pravni 
zakonodaji in varnosti pri delu«. V fazi pridobivanja projekta sem v 
celoti koordinirala delo projektne skupine.

Verjetno je bil predlog za vašo kandidaturo za delavsko 
direktorico presenečenje. Je bilo pred privolitvijo potrebno 
veliko razmišljanja, tehtanja?

Nina Avbelj Lekić
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Nad predlogom sem bila presenečena in hkrati počaščena. Glede 
na dogodke v tistem času, so se zadeve zelo hitro odvijale. Imela 
sem pomisleke, strahove, dvome, a sem nekako sprejela ta izziv! 

Bi se danes, po nekaj mesecih, odločila enako?

Da.

Je delo vsaj približno takšno, kot ste si ga predstavljali, ali 
je praksa precej drugačna?

Glede na vse dogodke od mojega imenovanja dalje, je dogajanje 
veliko bolj pestro, kot bi bilo normalno: napoved stavke, napoved 
shodov, pogajanja za spremembe in dopolnitve Kolektivne pogod-
be za dejavnost železniškega prometa, medijski dogodki ... Gradi-
va za poslovodstvo in nadzorni svet so zelo obsežna, tako da se 
skušam kar najbolje pripraviti na seje. Glede na to, da smo veliko 
podjetje, sem pričakovala, da bo delo dinamično.

Kako poteka sodelovanje z generalnim direktorjem in 
poslovodstvom?

Menim, da je sodelovanje korektno, predvsem pa spoštljivo. Vsak 
od nas ima svoje mnenje, ki ga tudi predstavimo, in menim, da 
smo konstruktivni.

Kako potekajo seje poslovodstva?

Vedno spregovorimo o aktualnem dogajanju in seveda razpravlja-
mo o gradivu, ki je na seji, ter sprejemamo odločitve. 

Kaj pa sodelovanje s sindikati, sveti delavcev?

Veliko časa namenim sodelovanju tako s sindikati kot s sveti de-
lavcev, pogosto me povprašajo tudi za mnenje. Prisotna sem na 
kolegijih Sindikatov slovenskih železnic, udeležujem se sej svetov 
delavcev, na katere sem povabljena. Na poslovodstvu povem 
mnenje, ki ga imajo socialni partnerji do določene zadeve, tako da 
skušam krepiti povezavo med poslovodstvom ter sindikati in sveti 
delavcev.

Kako pa bi ocenili sodelovanje s SŽPS-jem?

Najprej bi se zahvalila vašemu sindikatu za vso podporo pri moji 
kandidaturi za delavsko direktorico, velika zahvala gre vašemu 
predsedniku Miloradu Šljiviću, s katerim dobro sodelujeva. Prav 
tako dobro sodelujem z Matjažem Skutnikom, delavskim direktor-
jem SŽ-Infrastruktura, d. o. o., ki me seznanja z vso problematiko v 
tej družbi, ki jo potem prezentiram tudi na Poslovodstvu SŽ, d. o. o. 
Zahvala tudi članom Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o., za 
podporo pri kandidaturi.

Lahko delavski direktor naredi veliko dobrega za zaposlene 
ali ima precej zvezane roke?

Prepričana sem, da lahko. Pomembno je, da sem seznanjena 
s pravimi informacijami, kakšne probleme imajo zaposleni oz. 

posamezne poklicne skupine. Ker želim imeti dobre informacije, 
katere predstavim na poslovodstvu, skušam veliko le–teh pridobiti 
tako od sindikalnih predstavnikov kot tudi od zaposlenih.

Kako pa ocenjujete precejšnje napetosti in trenja med 
sindikati na SŽ, ki se pojavljajo v zadnjih mesecih?

Predvsem me žalosti, da želijo nekateri sindikalizem, ki se je gradil 
več kot 20 let, izničiti in prikazati kot slab, prav tako svete delavcev. 
Kar se je dogajalo v zadnjih mesecih, je zelo okrnilo ugled našega 
podjetja v javnosti.

Je bila napoved in delna izvedba stavke SŽS upravičena? 

Menim, da so ta odgovor podali že naši zaposleni, ki niso želeli 
sodelovati v stavki in zaradi česar je stavkovni val tudi propadel.

Kje in kakšno vidite prihodnost našega podjetja? 

Menim, da je pred našim podjetjem veliko izzivov, od moderniza-
cije infrastrukture (ki se je že pričela), do izgradnje drugega tira, 
vstopa strateškega partnerja v SŽ-Tovorni promet, d. o. o., ugoto-
vitve Transcare, gradnja Emonike, projekti digitalizacije itd. Z vsem 
tem bomo soočeni v prihodnosti in z vsemi temi izzivi se bomo 
morali spoprijeti. Vsi ti projekti bodo seveda vplivali na zaposlene, 
zato je pomembno, da so socialni partnerji čim bolje seznanjeni z 
vsemi projekti in njihovimi učinki, da bodo znali ljudem predstaviti 
posledice, ki bodo morebiti vplivale na njihovo delo.

Ste ponosni, hvaležni, srečni, da ste železničarka in del 
sistema SŽ?

Seveda sem, tako kot mislim, da so tudi vsi ostali železničarji in 
železničarke!

Kaj pa Nina počne, ko (če) najde malo prostega časa? Kje 
si polni baterije?

V prostem času sem s svojo družino, možem ter hčerko in sinom, 
s katerimi veliko kolesarimo v naravi, radi gremo na izlete, pred-
vsem pa vsi obožujemo morje. Veliko se družimo tudi družinsko 
ter s prijatelji.

Bi morda želeli na koncu najinega pogovora našim bralcem 
in zaposlenim še kaj posebej položiti na srce, zaupati, jim 
svetovati …? 

Zaposlenim bi rada sporočila, da se bom pri svojem delu trudi-
la, da bom zastopala interese zaposlenih. Menim, da smo skupaj 
kos vsem izzivom in prepričana sem, da bomo še naprej uspešno 
podjetje.
Če se bomo držali načela »V slogi je moč!«, lahko prebrodimo 
vsako oviro!

Pogovor pripravil: Miran Prnaver
Foto: Miško Kranjec
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David Merc, predsednik Sindikata uslužbencev 
železnice (SUŽ)
David, pred kratkim si postal predsednik vašega sindikata. 
Je bila to težka odločitev?

Odločitev, da postanem predsednik sindikata, ni bila lahka, saj se 
zavedam, da imam kot predsednik sindikata veliko odgovornost 
do svojih članov, ki so me izvolili, obenem pa vem, da nimam tiste 
čarobne paličice, s katero bi lahko rešil prav vse probleme in zah-
teve svojih članov.

Katero članstvo pokriva vaš sindikat?

Večina naših članov je zaposlenih predvsem v strokovnih službah 
družb v skupini Slovenske železnice. Skratka, pokrivamo širok 
nabor delovnih mest, tako vzdrževalce, tehnične referente in teh-
nične strokovne sodelavce, strokovne sodelavce, samostojne stro-
kovne sodelavce itd.

Kateri so bistveni problemi pri vaših članih?

Predvsem se soočamo in spopadamo s problematiko nepravične-
ga (diskriminatornega) razmerja v plačnem sistemu, napredovanj 
na delovnih mestih, z dvojnimi merili pri vrednotenju delovnih mest 
oziroma dela v smislu načela »za enako delo enako plačilo«. Da 
bo laže razumljivo, navajam primer: delavec poleg svojega dela 
prevzame še dodatna dela delavca, ki se je upokojil (le-ta je imel 
tudi višji količnik od delavca, ki sedaj opravlja njegovo delo), vendar 
pa delavec ne dobi nove pogodbe o zaposlitvi, ampak mu ostane 
enaka pogodba o zaposlitvi, kot jo je imel do sedaj, torej ostane 
enaka tudi njegova plača. Delodajalec pa si s takim načinom pri-
hrani vsak mesec eno plačo, torej plačo, ki jo je doslej izplačeval 
delavcu do njegove upokojitve. Prav tako je problem za tiste de-
lavce oziroma konkretno za naše člane, ki so jim znižali količnike v 
letu 2013, vendar pa je njihovo delo ostalo enako oziroma se je celo 
obseg dela še povečal. Tudi v teh primerih je delodajalec ponovno 
»prihranil« denarna sredstva. 
Poudaril bi tudi, da narava dela in poklica, ki ga opravljajo naši 
člani in članice v strokovnih službah, zahteva veliko sedečega dela 
za računalnikom ter povzroča veliko stresa, do katerega prihaja 
predvsem zaradi skrbi in pritiska (»danes se zahteva, da bi moralo 
biti narejeno že včeraj«) glede pravočasnega oddajanja obračunov 
in raznih poročil (obremenitev) itd., le-to pa se odraža na zdrav-
ju – povzroča obremenitev oči, otrdelost v vratu in ramenih ter 
bolečine v križu, kar je le nekaj izmed simptomov kot posledice 
dolgotrajnega dela z računalnikom. Dalj časa trajajoča prisilna drža 
telesa, uporaba miške, neustrezna razsvetljava delovnega prosto-
ra, neustrezni zasloni, neustrezen stol in delovna miza so glavni 
razlogi za fizično neudobje. Nekaj časa nazaj so imeli na primer v 
Centralnih delavnicah odmerjen en dan oziroma 2 dni dodatnega 
dopusta za delo z računalnikom, pa se je ta dodatek delavcem, ki 
so ga imeli, raje vzel, namesto da bi ga dobili vsi, ki delajo z ra-
čunalnikom. Še celo v uradni izjavi o varnosti in zdravju pri delu z 

oceno tveganja je delodajalec opredelil, da strokovni delavci delajo 
z računalnikom – zaslonom manj kot 4 ure delovnega časa na 
dan, kar seveda nikakor ne drži, saj moramo opravljati vsa dela 
preko računalnika in s programi (kot so BC, SAP itd.), ki nam jih 
je naložil delodajalec, tako naše delo poteka sede pred ekranom 
veliko večino dnevnega delovnega časa. Pri sedečem položaju pa 
so vretenca hrbtenice celo dvakrat bolj obremenjena kakor pri sto-
ječem položaju.

Že nekaj časa tesno sodelujete z našim sindikatom. Zakaj 
potreba po sodelovanju s SŽPS?

Potreba po sodelovanju z reprezentativnim sindikatom se je kazala 
že dalj časa, saj člani nismo imeli svojega predstavnika, ki bi su-
vereno nastopil pred delodajalcem z zahtevami po varovanju in 
zagotavljanju pravic naših članov, ki izhajajo iz delovnega razmer-
ja, in pravic v povezavi z delom.
Ker smo se vseeno zavedali, da bomo, kljub temu da smo samo-
stojni sindikat, težko opravljali svoje poslanstvo, smo se s SŽPS 
začeli dogovarjati o povezovanju. Anketa med člani je namreč 
pokazala, da so člani našega sindikata ZA pridružitev k Sindika-
tu železniškega prometa Slovenije, ki tako zastopa tudi interese 
našega članstva.

David Merc
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Ste zadovoljni s sodelovanjem?

Zdaj že lahko rečem, da smo po nekajletnem sodelovanja zado-
voljni, saj so naša pričakovanja ob podpisu pogodbe o medseboj-
nem sodelovanju obrodila sadove oziroma bila uslišana. Kolegi iz 
Sindikata železniškega prometa Slovenije so nam v veliko pomoč 
v smislu, da smo redno obveščeni o dogajanju na SŽ, da imajo 
posluh za naše probleme, nenazadnje pa nas v določeni meri veže 
tudi skupna problematika.
Lahko pa se pohvalimo, da smo s pomočjo SŽPS že uspešno rešili 
nekaj perečih problemov, pri čemer gre tudi velika zahvala sekre-
tarju SŽPS Jožetu Skubicu. Takšnega sodelovanja pa si želimo 
tudi v prihodnosti. 

Sodeluješ tudi na sejah našega glavnega odbora. Je tvoj 
glas dovolj slišan?

Da, vsekakor. Mirno lahko rečem, da to, da imajo predstavniki 
glavnega odbora posluh tudi za naše probleme in nas podpirajo, 
da se le-ti rešujejo, pomeni, da je naš glas slišan. Dokaz je tudi 
podpisan dogovor s poslovodstvom, ki ga je med drugimi podpisal 
tudi predsednik SŽPS, kjer je v peti točki zapisano o aktivnostih, ki 
bodo sledile v prihodnje. To so: prenova tehnoloških procesov dela, 
nova sistemizacija delovnih mest, vključno z opisi delovnih mest, 
prenova plačnega sistema – nova ocenitev delovnih mest, priprava 
plana kadrov. Mislim, da je to dokaz, da so se zadeve začele pre-
mikati naprej. Saj poznate tisti pregovor: »Upanje umre zadnje.« 

Se lahko našim bralcem na kratko predstaviš? Kdo je 
David v službi in kaj počne po službi?

O sebi ne govorim rad, vendar bom tokrat naredil izjemo. Po pokli-
cu sem pravnik in diplomirani ekonomist, vendar je pravo zame še 
vedno tista prva izbira. Delo opravljam v Službi za pravne zadeve, 

kjer se pretežno ukvarjam z zadevami s področja delovnih razmerij, 
pretežno iz vsebine Zakona o delovnih razmerjih. 
Pri tem bi rad poudaril to, da ni tako zelo pomembno, kaj počneš, 
dokler imaš dobre sodelavce in odnose ter dobro delovno okolje. 
Menim, da številni pravniki, ekonomisti, inženirji ... ne dojamejo, da 
je razlika med tem, ali je pravo, ekonomija, inženirstvo … njihov 
poklic ali njihova služba – zame je pravo služba. Poklic je zame 
nekaj, za kar se človek čuti poklicanega, do tega seveda čuti svojo 
pripadnost, služba pa je način, kako priti do zaslužka za svojo 
eksistenco. Svojo službo imam seveda rad, vendar pa izven službe 
pravu ne posvečam preveč pozornosti, zato čas, ki mi ostaja po 
službi, v veliki meri preživim z družino in mojim vnukom, preostali 
čas, ki mi še ostane, pa namenim za sprehode s psičko ter za 
kolesarjenje. Pri hiši pa, kot vemo, tudi nikoli ne zmanjka dela, 
nenehno je potrebno kaj popravljati in urejati.

Morda kakšna misel, spodbuda za konec najinega 
pogovora?

Težko verjamem, vendar vseeno upam, da bomo na Slovenskih 
železnicah kmalu dočakali dan, ko bomo razvili nov model ozi-
roma pristop v smislu večjega poudarka na upoštevanju znanja, 
ravnanja z ljudmi pri delu, na upoštevanju izkušenj, sposobnosti in 
pomembnosti posameznika, sledili počutju delavcev in predvsem 
znali negovati človekovo dostojanstvo na delovnem mestu. V raz-
merju delavec–delodajalec se namreč vse to pomembno odraža na 
zaupanju in spoštovanju, ki sta nujno potrebna za uspešno sodelo-
vanje in dobre medsebojne odnose, saj to prinaša obojestransko 
korist in pozitivne rezultate, ki se navsezadnje odražajo tudi v re-
zultatih našega dela ter v poslovanju in graditvi dobrega imena 
podjetja oziroma družbe.

Pogovor pripravil: Miran Prnaver
Foto: Arhiv Davida Merca

Intervju s člani Sveta delavcev – 
Infrastruktura, d. o. o.: Matjaž Hribar
Matjaž, se lahko našim bralcem na kratko predstaviš?

Rojen sem 12. 11. 1973 v Trbovljah, s svojo družino živim v Zagorju 
na podeželju v kraju Ravenska vas. Po izobrazbi sem inženir ko-
munale. Skoraj vso svojo poklicno pot sem v službi na Slovenskih 
železnicah. Prvo leto mojega službovanja pa je bilo globoko pod 
zemljo v rovih zdaj žal zaprtega rudnika Zagorje. Po službi se na 
svoji mali kmetiji ukvarjam s kmetijstvom, tako da mi prostega časa 
ostane bolj malo. 

Kako pa je potekala tvoja službena pot?

Na Slovenskih železnicah sem se zaposlil septembra 1994 na 
delovnem mestu progar v takratni Sekciji za vzdrževanje prog 

Ljubljana – Nadzorništvo proge Litija. Delo progarja sem opravljal 
nekje do leta 2000. V tem letu sem opravil tudi izpit za tehnika 
v vzdrževanju. V letu 2000 sem po nadzorništvih prog Zalog in 
Ljubljana opravljal poklic tehnika v vzdrževanju in si nabral bogate 
izkušnje na progovzdrževalnem področju. Od leta 2001do 2013 
sem opravljal naloge pomočnika nadzornika, najprej v Nadzorniš-
tvu proge Zagorje, po združitvi z Nadzorništvom proge Litija pa še v 
omenjenem nadzorništvu. Maj 2013 je bil zame glede službene poti 
prelomen, sprejel sem delovno mesto referenta za vzdrževanje vi-
sokih stavb na Lokaciji uprave SŽ–Infrastrukture, d. o. o., zamenjal 
sem tako okolico dela, kot tudi področje dela, s katerim sem se v 
preteklosti ukvarjal. Vesel sem vseh izkušenj in znanja od začetka 
službene poti na Slovenskih železnicah, saj tako z znanjem, ki 
sem ga pridobil, laže opravljam sedanje delo in funkcijo, ki mi je 

17avgust 2018

INTERVJU



bila dodeljena. Skratka, poznam več delovnih mest in zato cenim 
vsakogar v podjetju, saj je delo vsakega posameznika pomembno 
za dobro delovanje celotnega sistema.

Kako je prišlo do odločitve, da kandidiraš za člana SD-I?

H kandidaturi za člana sveta delavcev me je povabil takratni pred-
sednik SDŽS–ja gospod Nikola Kneževič. Priznam, da sem kar 
nekaj časa razmišljal, ali naj pristopim k kandidaturi. Pretehtalo 
je, da bom lahko zagovarjal progovzdrževalno dejavnost in z njo 
povezane poklice. 

Si zadovoljen s svojim delom in delom ostalih članov v 
SD-I?

Rekel bi, da sem se prvo leto še iskal. Na funkcijo so me izvolili in 
sem jo sprejel dokaj neizkušen. Sedaj poznam delo v SD in funk-
cijo, ki mi je dodeljena, tako da sem s seboj in svojimi kolegi oz. 
našim delom zadovoljen. Verjamem pa, da lahko naredim še več, 
saj so mi zgled dolgoletni člani, ki zelo dobro poznajo problematiko 
in zelo dobro zagovarjajo svoja stališča.

Misliš, da SD-I upravičuje svoje poslanstvo in pričakovanja 
zaposlenih?

Mnenja sem, da ja, člani SD so se dolžni posvetovati z delavci in 
njihova stališča prenašati naprej do delodajalca, vsak član zago-
varja svoje delovno področje, mislim, da kar uspešno. So pa še 
težave, s katerimi se srečujemo, predvsem mislim na pomanjkanje 
kadra in posledično preveliko nadurnega dela ter seveda različni 
indeksi plače za isto področje dela. Nujno je potrebno urediti plačni 
sistem. Delamo korak za korakom, upam pa, da naši koraki niso 
prepočasni.

V letošnjem letu si postal tudi član nadzornega sveta naše 
odvisne družbe. Te je presenetilo, da si bil predlagan in 
izvoljen na to odgovorno funkcijo?

Seveda sem bil presenečen, a hkrati tudi počaščen. Po spletu oko-
liščin, ki so se v preteklih mesecih dogajale na SŽ-ju, je takratni 
predstavnik delavcev nadzornem svetu SŽ-Infrastrukture, d. o. o., 
gospod Berdajs odstopil. Predlagan sem bil kot kandidat s strani 
štirih reprezentativnih sindikatov, svet delavcev pa me je soglasno 
potrdil. Naj na tem mestu izkoristim priložnost in se jim še enkrat 
iskreno zahvalim za njihovo zaupanje vame.

Lahko malo predstaviš delo in pooblastila nadzornega 
sveta?

Nadzorni svet družbe SŽ-Infrastruktura sestavljajo trije člani: dva 
člana, ki nista predstavnika delavcev, imenuje in odpokliče Vlada 
RS, tretji član, predstavnik delavcev, pa je imenovan in odpoklican 
v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju družbe. 
Družba SŽ-Infrastruktura je skladno z Zakonom o železniškem 
prometu upravljalec javne železniške infrastrukture, zato je glavna 
naloga poslovodstva in posledično tudi nadzornikov, da poskrbi-
jo za varnost v železniškem prometu in omogočijo prevoznost po 

javni železniški infrastrukturi. Nadzorni svet opravlja svoje delo na 
podlagi zakona o železniškem prometu, ZGD – 1, akta o ustanovitvi 
družbe, in Poslovnika o delu nadzornega sveta družbe SŽ-Infra-
struktura. Kot član nadzornega sveta se moram udeleževati rednih 
in dopisnih sej, kjer se obravnava gradivo, ki ga je pripravilo in 
sprejelo poslovodstvo družbe. Naloga NS je, da gradivo pregleda, 
daje soglasje s sklepi oziroma se seznani z odločitvami poslovod-
stva družbe. Bolj podrobno so pristojnosti in naloge NS zapisane 
v 19. členu Akta o ustanovitvi družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., 
mislim pa, da je osnovna definicija NS nadzorovanje vodenja 
poslov družbe.
Kot predstavnik delavcev v NS se moram zavedati svojega poslan-
stva in na nadzornih sejah karseda dobro zagovarjati stališča sveta 
delavcev in jih poskušati tudi uveljaviti.

Kako si se sam vključil v delo tega organa? 

Mogoče je o tem še malo prezgodaj govoriti. V NS SŽ–Infrastruk-
ture, d. o. o., sem od konca aprila 2018, to se pravi dobra dva 
meseca. V tem času se je NS SŽ–Infrastrukture, d. o. o., na redni 
seji sestal le enkrat. Ekipo sem spoznal in moj prvi občutek je bil 
pozitiven. Kako bo v prihodnosti, bomo videli. Pustimo času čas.

Matjaž, imaš na koncu najinega pogovora še kako misel, 
spodbudo za naše bralce?

Držati skupaj, biti pošten, deloven in seveda za pošteno delo biti 
pošteno plačan, je moje vodilo. Upam in verjamem, da bomo lahko 
s člani SD našim zaposlenim omogočili dobre delovne pogoje in 
dostojno plačilo. Želim si, da bi naši zaposleni bili zadovoljni in bi 
to vračali na SŽ s pripadnostjo, dobrim delom in vložkom vsega 
svojega znanja, ki ga premorejo. S skupnimi močmi in skupnimi cilji 
bomo močnejši in s tem dvignili ugled in kakovost SŽ-ja. 

Intervju pripravil: Miran Prnaver
Foto: Arhiv Matjaža Hribarja

Matjaž Hribar
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Družabno srečanje v Kranjski Gori 

Že nekaj let vsako tretjo soboto v mesecu juniju pote-
ka tradicionalno srečanje naših članic in članov. Kot pre-
teklo leto, smo se tudi letos zbrali v prelepem koščku 
Slovenije, v Kranjski Gori. Dvorana Vitranc je bila lepo 
pripravljena in urejena za vse prijavljene in goste. Našemu 
sindikatu se je pridružilo še članstvo iz Sindikata delavcev 
železniške dejavnosti Slovenije, Sindikata uslužbencev 
železnice, Sindikata vzdrževalcev železniške infrastrukture 
Slovenije in Sindikata progovnih prometnikov Slovenije. 
Z nami so bili tudi tradicionalni gosti iz tujine: Hrvaške, 
Poljske, Srbije, Bosne in Hercegovine in letos prvič tudi 
iz Črne gore. Vsi skupaj smo dodobra napolnili dvorano 
Vitranc. 

V uradnem delu so nas s svojo prisotnostjo počastili de-
lavska direktorica SŽ, d. o. o., Nina Avbelj Lekić, pomočnik 
direktorja Infrastrukture Franc Klobučar in vodja Službe za 
vodenje prometa Branko Čepek. Od sindikalnih kolegov so 
bili poleg predstavnikov vseh udeleženih sindikatov prisotni 
še predsednik sindikata strojevodij Zlatko Ratej, predsednik 
SVSŽ Bojan Gajšek in predsednik sindikata vozovnih pre-
glednikov Dejan Žolek s sodelavcem.

V popoldanskem času se je bilo s sedežnico možno zapel-
jati proti vrhu Vitranca ali pa narediti lep sprehod v smeri 
Vršiča do jezera Jasna.

Zabaval nas je ansambel Prepih, vzdušje pa je popestrila 
posebna gostja – zelo popularna pevka Nuša Derenda. Nuša 
je po nastopu izžrebala pet srečnih dobitnikov, ki bodo lahko 
koristili brezplačne počitniške kapacitete v Atomskih topli-
cah, Moravskih toplicah in Zrečah.

Da nismo bili lačni in žejni, je poskrbela gostilna Ejga z 
Jesenic, katere solastnica je nekdanja vrhunska smučarka, 
dobitnica olimpijske medalje Alenka Dovžan. 

Dan je seveda kar hitro minil in proti večeru se je 10 
avtobusov zadovoljnih udeležencev odpravilo proti svojemu 
domu širom po Sloveniji.

Že prejšnjega dne pa smo naše tuje goste odpeljali na 
ogled slapa Peričnik v dolino Vrat in v Slovenski planinski 
muzej na Mojstrani.

Besedilo: Miran Prnaver
Foto: Robert L. Horvat, Edvard Kostić, 

Dolfi Teržan in Miran Prnaver 
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Družabno srečanje v Kranjski Gori: kratka 
razmišljanja nekaterih udeležencev srečanja
Nekatere udeležence in goste srečanja smo povprašali, kako doživljajo dan in srečanje v Kranjski Gori. 

Nina Avbelj Lekić, 
delavska direktorica SŽ, d. o. o.

Srečanje doživljam kot zelo dobro. 
Obisk je visok, kar pomeni podporo 
vašega članstva sindikatom. To je 
zelo pomembno. Vemo, da članstvo 
v Sloveniji v sindikatih upada. K 
sreči pa to ne velja na SŽ, kjer je velika večina zaposlenih 
včlanjena v sindikate. Železniški sindikati imajo pomembno 
vlogo v sistemu, veliko naredijo za članstvo. Potrebno je, da 
se rešuje vsakodnevna problematika in se pomaga zaposle-
nim. Zelo podpiram taka neformalna druženja, kjer ljudje 
lahko izmenjajo izkušnje, se srečajo s kolegi, s katerimi se 
sicer ne srečujejo, ker tega delovni procesi in turnusi ne 
omogočajo. Sama zelo podpiram taka srečanja in se jih z 
veseljem udeležujem. 

Roman Jakopič, 
predsednik Sindikata 
vzdrževalcev železniške 
infrastrukture Slovenije (SVŽI)

Današnje srečanje se mi zdi prilož-
nost za začetek sodelovanja sindi-
katov udeležencev na višji ravni. 

David Merc, predsednik 
Sindikata uslužbencev železnice 
(SUŽ)

Današnje srečanje doživljam kot 
odlično. Že lansko srečanje v 
Kranjski Gori je bilo zelo dobro. 
Letos je še bolje. Velika udeležba, 
tudi iz našega sindikata jih je več kot lani. Skratka, same 
pohvale.

Zlatko Ratej, predsednik 
Sindikata strojevodij Slovenije 
(SSSLO)

Taka srečanje se mi zdijo nujno po-
trebna. Ko sem prispel, sem opazil, 
da so ljudje dobre volje, ne glede na 
to, da opravljajo različne poklice. 
Doživel sem topel sprejem. Pomembno je, da se ljudje, ki 
opravljajo dela, povezana z varnostjo prometa, znajo v pro-
stem času družiti in dobro sodelovati tudi po tej plati.

Branko Čepek, vodja 
Službe za vodenje prometa

Taka srečanja so zelo pomembna za 
same delavce, da se malo sprostijo 
od vseh naporov v službi. Druženje 
pripomore, da se ljudje bolje spo-
znajo. Posledično je potem tudi v 
službi laže delati. Vzdušje se mi zdi zelo dobro, bi rekel 
prijateljsko.

Andrej Karničnik, 
OO SŽPS Maribor

Občutki so dobri, organizacija je na 
nivoju. Pomembno je, da se sindika-
ti povezujejo, združujejo. Razdelje-
nost ni dobra. Kateri delamo skupaj, 
bi morali držati skupaj. Manj sindi-
katov bi pomenilo boljše pogoje za delavce in za delavske 
pravice, laže bi se borili.

Diko Ivanović, predsednik 
Sindikata delavcev železniške 
dejavnosti Slovenije (SDŽDS)

Vesel sem, da smo se danes dobili 
skupaj, in to kar nekaj sindikatov. 
Zmeraj sem za to, da se dobimo, 
delamo skupaj. V slogi je moč. Tako 
dejavnost sem in bom podpiral.

Slavko Rokavec, 
predsednik Sindikata progovnih 
prometnikov Slovenije (SPPS)

Doživljam ponovno združevanje 
zaradi stvari, ki so dobre in se do-
gajajo. Pomembna je enotnost, pre-
prostost, raznolikost ljudi. Zado-
voljni smo, ker smo nekaj rezultatov že dosegli. Rešitve 
problemov so velikokrat preproste.

V našem sindikatu si prizadevamo, da bi imela infrastruktu-
ra en sindikat, tako bi bili močnejši, združenega bi bilo več 
znanja. Bili bi lahko vplivnejši, in to bi bilo dobro za vse 
zaposlene.
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Pogovore pripravil in fotografiral Miran Prnaver.

Gražyna Koziolkiewicz 
Gaga, Sindikat Zwiazek 
Zawodowy Dyžurniych Ruchu 
PKP (Poljska)

Organizacija srečanja sindikatov, 
kjer se zbere skoraj 500 ljudi, je za 
vas res velik logistični projekt.
V enem dnevu toliko udeležencev, izleti, slovesni zaključek, 
program, glasba – to je res veliko dela. Vse je bilo organizi-
rano dobro in vzdušje je bilo odlično.
Na Poljskem je tako srečanje trajalo 4 dni, v organizacijo 
in delo je bilo vključenih veliko ljudi. Pri vas pa zelo mala 
skupina naredi veliko delo.

Nuša Derenda, pevka 
zabavne glasbe

V Kranjski Gori je bilo odlično! 
Uživala sem v vaši družbi, občin-
stvo se je zelo lepo odzivalo.
Zagotovo so takšna srečanja dobro-
došla, kajti zaposleni si zaslužijo, da 
se občasno podružijo v sproščenem vzdušju ter se tako še 
bolje spoznajo in spletejo tudi prijateljske vezi. Ob hitrem 
življenjskem tempu in službenih obveznostih je to kar nujno!
Vesela in počaščena sem, da sem bila del vaše zgodbe, in 
upam, da se naše poti še kdaj srečajo.
Še enkrat hvala za povabilo in zaupanje!

Alenka Dovžan, nekdanja 
smučarska šampionka in 
ponudnica gostinskih storitev 
na srečanju (restavracija Ejga 
Jesenice)

Glede na to, da smo bili lansko leto 
prvič skupaj, je letos laže, saj smo se 
lahko zaradi izkušenj bolj pripravili, še posebej, ker je bila 
letošnja udeležba večja od lanske. Vesela sem, da je bilo tudi 
vreme lepo, da ste tako lahko še bolje spoznali ta lepi del 
Slovenije, tako Vitranc, kot jezero Jasno, Planico ... Pa tudi 
glasbeni del je bil res na nivoju.

Aleksander Motyka, 
predsednik sindikata Zwiazek 
Zawodowy Dyžurniych Ruchu 
PKP (Poljska)

Lepo se zahvaljujem za povabi-
lo na vaše srečanje. Zopet je bilo 
super, odlična organizacija. Lahko 
se veliko učimo od vašega sindikata. Všeč nam je pri vas, 
skratka, zelo smo zadovoljni.

Milan Usančević, 
predsednik Jedinstvenog 
sindikata radnika ŽPCG 
(Črna gora)

Zelo smo počaščeni, da smo bili vaši 
gostje. Smo prvič pri vas v Sloveniji. 
Bilo nam je res lepo. Počutili smo 
se kot doma. Odličen program, organizacija, lepa pokrajina, 
ljudje ... Se veselimo naslednjega srečanja pri nas v Črni gori.

Mario Grdešić, 
podpredsednik Sindikata 
prometnika vlakova Hrvatske 
(Hrvaška)

Kot vsako leto, nam je predvsem v 
čast in zadovoljstvo, da smo vaši 
gostje. Kranjska Gora je prekrasna, 
naše druženje pa res že tradicionalno. Nekaj bi nam manj-
kalo, če se ne bi srečevali nekajkrat letno. Opaziti pa je, da 
je na naših in vaših srečanjih vedno več starejših članov. Vsi 
bomo morali nekaj narediti na pomlajevanju članstva.

Arijana Stroil, Samostalni 
sindikat izvršnog osoblja 
područja infrastrukture ŽF BiH 
(Bosna in Hercegovina) 

Prvič sem pri vas v Sloveniji. Nav-
dušena sem nad vašim gostolju-
bjem. Hvala za vse, kar ste storili za 
nas. Lepo nam je in se počutimo kot doma, kot radi rečemo 
pri nas.

Nebojša Nikić, predsednik 
Sindikata izvršnih službi srbskih 
železnica (Srbija) 

Tudi letos lahko rečem z eno besedo: 
odlično. Neverjetno lepo vreme nas 
je spremljalo, organizacija srečanja 
zopet na visokem nivoju. Sam in 
moja ekipa smo navdušeni in upam, da se srečamo konec 
avgusta pri nas v Srbiji.
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Zasavska proga 

Proga Ljubljana–Zidani Most je najbolj obremenjena 
proga na našem železniškem omrežju. Tu poteka tako ime-
novani 5. koridor (Baltik–Jadran v smeri vzhod–zahod), kot 
tudi 10. koridor (sever–jug iz Nemčije v smeri proti Turčiji). 
Proga je del tako imenovane Južne železnice, ki je bila prva 
železnica na naših tleh. 

Progo od Celja do Ljubljane so načrtovali že v letih 1842 
in 1843, vendar jim je povzročala precej težav. Zasnovali 
so tri različice: dve od Celja po Savinjski dolini, ena naj bi 
potekala do Kamnika skozi Tuhinjsko dolino, druga pa čez 
Vransko pod Trojanami do Domžal. Tretja različica je vodila 
ob toku Savinje iz Celja do Zidanega Mosta in od tod skozi 
sotesko ob reki Savi do Litije in naprej do Ljubljane. 
Čeprav je bila tretja varianta zaradi ozke savske doline 

med Zidanim Mostom in Litijo drzna ideja, je bila sprejeta. 
Odločitev je podpiralo predvsem dejstvo, da so bile v okolici 
Hrastnika, Trbovelj in Zagorja odkrite velike zaloge kvali-
tetnega premoga, ki pa jih zaradi slabih prometnih povezav 
ni bilo mogoče izkoriščati v večjem obsegu. Načrtovalci so 
se zavedali težav, ki so jih čakale v savski dolini, npr. skalni 
plazovi, številni hudourniki, redka poseljenost krajev ... 

Leta 1845 so se začela prva pripravljalna in meritvena 
dela, leto kasneje pa so začeli z gradnjo. Od Celja proti Zi-
danemu Mostu so dvakrat prečkali reko Savinjo, tretjič še v 
Zidanem Mostu. Za tiste čase je bil tehnično posebno zna-
menit v loku zgrajen most čez Savinjo v Zidanem Mostu. 
Gradil ga je inženir Edvard Heider, poznejši lastnik steklarne 

v Hrastniku. Most so gradili tri leta, od 1846 do 1849. Progo 
Celje–Zidani Most je gradil zidarski mojster Johan Piko iz 
Beljaka z delavci iz Furlanije, Primorja in Češkega. Gradnja 
proge je bila težka in nevarna: med Hrastnikom in Trbov-
ljami so izkopali 136,5 m dolg predor, za delavce pa so bile 
najbolj nevarne strme skale nad strugo Save. Zaradi pomanj-
kanja prostora so postajna poslopja za postaje Hrastnik, Tr-
bovlje in Zagorje gradili v loku, kar je pozneje zelo oviralo 
razvoj tovornega prometa. Dodatne preglavice so povzročali 
tudi ovinki skozi savsko sotesko. Inženir Carl von Ghega, ki 
je bil vrhovni inženir gradnje Južne železnice, je vse težave 
odlično premagal. Pridobljene izkušnje je pozneje upora-
bil pri gradnji proge čez Semmering. Poleg domačih je pri 
gradnji sodelovalo še okrog 12000 tujih delavcev, ki pa so 
povzročali nemalo težav. Zato so v Trbovljah, Zagorju in 
Hrastniku za red morale skrbeti vojaške čete. 

Pri gradnji proge od Litije proti Ljubljani, razen gradnje 
mostu čez Savo in predora pri Pogoniku, graditelji niso imeli 
večjih težav. Ljubljanska železniška postaja je bila zgraje-
na 18. aprila 1848. Gradnjo postaje sta prevzela podjetnika 
Benjamin Pichler in Jože Stare, nadzor pa je vodil Ferdi-
nand Hoffman. Uradna otvoritev proge Celje–Ljubljana je 
bila 16. septembra 1849, vendar je prvi vlak z vagoni v Lju-
bljano pripeljal že 18. avgusta 1849, na rojstni dan cesarja 
Franca Jožefa I. 

Tokrat bomo predstavili vmesne postaje na progi Ljublja-
na–Zidani Most, torej postaje od Laz do Hrastnika.

Postaja Zagorje
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Laze

Postaja Laze je vmesna postaja na tej progi. Od sosednje 
postaje Zalog mora prometnik za vse vlake pridobiti dovol-
jenje, preden lahko dovoli vožnjo v smeri Ljubljana. Ima 
tri uporabne tire, tir 11 je navadno namenjen za gariranje 
TMD-jev, tir 12 je zaprt, tir 13 uporablja v glavnem ŽGP. 
Na glavnih tirih se večkrat opravlja tudi prehitenje vlakov. 
Postaja ima ene postajne zapornice v smeri Zaloga in v smeri 
Kresnic ene z daljinsko kontrolo ter ene – kombinacijo pos-
tajnih zapornic z daljinsko kontrolo (DKPo). Prometnik v 
času vožnje potniških vlakov s postankom na postaji prodaja 
vozovnice. Postaja je odprta tudi za tovorni promet, vendar 
gre v glavnem le za tovor za naše gradbeno podjetje. Postajo 
dnevno prevozi med 160 in 180 vlakov. Ta dan je dnevno 
opravljal Peter Tomaž Rovšek. In še ena zanimivost: med 
drugo svetovno vojno so Nemci zgradili obvozno progo od 

Laz do Črnuč in Vižmarij, da bi obšli traso skozi Ljubljano 
pod italijansko okupacijo. Proge niso dokončali Nemci in 
tudi povojna oblast vse do današnjega dne ne. Škoda.

Jevnica

Je edino postajališče na tem delu proge. Oskrbuje bližnja 
naselja Jevnico, Kresniške Poljane ter Senožeti. Priročno je 
tudi za izlet na Janče. Postajališče sestavljata dva perona, 
na vsaki strani proge po eden. Povezava med peronoma pa 
je v podvozu, v cesti, ki pelje pod progo. Je nezasedeno 

postajališče. Na postajni zgradbi pa je zanimiva plošča z 
napisom: »Zgradili okolišani 1928«.

Kresnice

Prometnik Danijel Pantič mi pove, da ima postaja tri tire 
in enega odstavnega. Ob obilici prometa je problem potniška 
blagajna, ki je odprta ves dan. Prodajajo tudi mesečne vo-
zovnice. Z železnico potuje precej potnikov. V tovornem 
prometu naklada predvsem eno podjetje, in to občasno na 
industrijskem tiru. Industrija apna Kresnice (IAK) sicer ne 
vozi po železnici, je pa v neposredni bližini in je problem 

Postaja Laze

Postavljalna miza

Zgradbo so zgradili domačini sami.

Prehod na drugi peron je cestni podvoz.

Postaja Kresnice
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njen prah, ki vpliva tudi na pogoje dela na postaji. Včasih 
se zaradi prahu sploh ne vidi čez tire. Zapornice ima postaja 
v obe smeri vožnje.

Litija

Litija je nekako na sredini med Ljubljano in Zidanim 
Mostom. Ima tri glavne tire za vožnje vlakov in prehitenja. 
Tir 6 se uporablja za deponije in imajo še en elektrificiran 
slepi tri, v glavnem za TMD-je. Postaja ima še nakladalno 
rampo. Kar zadeva potnike, je postaja ena najbolj frekvent-
nih v Sloveniji. Med tednom vozijo tudi štirje pari vlakov na 
relaciji Ljubljana–Litija–Ljubljana. V organizaciji ŽIP-a je 

organiziran tudi avtobusni prevoz na relaciji postaja–Šmart-
no pri Litiji. Vozovnice za vlak in avtobus lahko kupiš tako 
na postaji kot na avtobusu (kombinirana vozovnica). Na 
nakladalni rampi tovorni promet naklada v glavnem les, ki 
se odvaža z nabiralnim vlakom. Postaja ima elektro-relejno 
varnostno napravo, kot vse postaje na tej progi. Zapornice 
so tudi v smeri postaje Sava. Prometnik (na dan obiska je 
bil to Sergej Sumrak) ne prodaja vozovnic, saj ima potniški 
promet svojo blagajno. Postaja ima tudi podhod.

Ob postaji, za katero smo povedali, da je zelo frekventna, 
stoji kontejner s straniščem za potnike. To pa je, milo rečeno, 
sramota za postajo in celotno železnico. Leta 2018 v osrčju 
Slovenije in Evrope stranišče na »štrbunk – čučalica«, brez 
papirja. Ne vem, ali bi lahko bil samo denar problem za 
rešitev tega problema. Če bi katerikoli od odgovornih moral 
v službi ali doma hoditi na tako stranišče, verjamem, da bi 
storil vse, da se zadeva uredi. Upam, da bo tudi tale članek 
pripomogel k temu.

Sava

Na postaji me sprejme sošolka Cvetka Klemenčič. Postaja 
ima tri tire in podhod. Tir ena je namenjen predvsem za pre-
hitenja in tudi za gariranje vlakov. Postaja ima samo en potni 
prehod v smeri Save. V smeri Zagorja pa so tako imenovani 
javljalniki plazov. To območje je v tem smislu zelo zahtevno. 
Nad progo je strmo pobočje, s katerega se večkrat krušijo 
deli kamenja ali drevja. Do Zagorja je 6 odsekov (skupin) 

Industrija apna (levo), vlak in postaja

Postaja Litija

Avtobus ŽIP-a čaka pri postaji.

To so WC za potnike na eni najbolj frekventnih postaj na SŽ.

WC na postaji Litija leta 2018
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javljalnikov plazov. Velikokrat se aktivirajo, in tako je posle-
dično veliko nepričakovanih zapor tira. Prometnik prodaja 
vozovnice, ni pa postaja odprta za tovorni promet. Sicer pa 
je sama postaja dobro opremljena (podhod, električno ogre-
vane kretnice, stalni elektro agregat in stikala vozne mreže 
se upravljajo daljinsko ...).

Zagorje

Postaja ima dva glavna prevozna in tri stranske tire. Pre-
hitenje vlakov se vrši le v smeri Ljubljane. Postaja in obe 
medpostajni območji nimajo zapornic – potnih prehodov. 
Vozovnic prometniki ne prodajajo. V tovornem prometu 

se malo naklada. Le kakšen les občasno. Kot problem vidi 
prometnik Živko Jović varovanje potnikov, ker postaja nima 
podhoda, potnikov je pa veliko. Seveda pa je, kot na sosed-
nji postaji Sava, prometnik obremenjen z javljalniki plazov, 
ki so zaradi izredno zahtevnega terena pogosti. Javljalnike 
plazov ima tudi v smeri postaje Trbovlje.

Trbovlje

V prometnem uradu srečam zunanjega prometnika Dolfi-
ja Teržana. Postaja nima zapornic, ima pa javljalnike plazov 
v obeh smereh, tako proti Zagorju kot proti Hrastniku. Prav 

Postaja Sava

»Javljalniki plazov«

Prometnik Živko Jović

Prometni urad in potniška blagajna

Postaja Trbovlje

»Polna« postaja

27avgust 2018

NAŠE POSTAJE



tako ima »stolp«, kjer dela notranji prometnik. Ti dve de-
lovni mesti sta oddaljeni dobrega pol kilometra. Nekoč je 
bila postaja Trbovlje pomembna ranžirna postaja na tem 
delu proge. Sedaj se opravljajo smene lokomotiv in osebja. 
Glede potnikov je postaja zelo frekventna. Prometnik ne 
prodaja vozovnic, izven delovnega časa potniške blagajne 
pa daje informacije na telefonske klice. V preteklosti je bil 
en prometnik na postaji Trbovlje rudnik, na potniški pa je 
bilo delovno mesto čuvaj – informator. Tovorni del postaje 
ima štiri glavne tire in potniška dva glavna tira. Potniški 
in tovorni del postaje sta razdeljena s kritnimi signali. Tiri 
na tovorni postaji so relativno dolgi. Opravljajo se številna 
prehitenja, saj je to zadnja postaja v smeri Štajerske in prva 
proti Ljubljani, kjer se ta opravila lahko delajo. Postaja nima 
podhoda, ima sicer video nadzor kot pripomoček, se pa ve-
likokrat kvari.

Hrastnik

Na končni postaji moje ekskurzije po Zasavski progi 
me pozdravi prometnik Darko Žerjav. Postaja ima tri tire 
in industrijske tire za postajo. Postajni tiri so trije, dva sta 
glavna prevozna. Na tretjem tiru je tirna tehtnica. Prehitenj 
se v glavnem na postaji ne opravlja. Javljalniki plazov so 
v obeh smereh proti sosednjim postajam. Dvoje zapornice 
pa v smeri Zidanega Mosta. Prometnik vozovnice prodaja 
v popoldanskem in večernem času. Tudi premik na postaji 
je stalnica. Postaja ima kot posebnost še bločno napravo 
za varovalno kretnico na industrijskih tirih. Postaja nima 

podhoda, ni dovoljen sočasen uvoz potniških vlakov in v 
smeri Zidanega Mosta prometnik odpravlja vlak še po »ta 
starem«, z loparčkom.

Zaključek

Bivši ranjki Avstro-Ogrski se imamo zahvaliti, da je bila 
proga proti našemu glavnemu mestu speljana ob reki Savi 
po zelo zahtevnem terenu. Zgrajena je bila zelo kvalitetno. 
Danes se po njej opravlja najbolj obsežen promet na našem 
omrežju. Upamo, želimo si, tako zaposleni kot potniki in 
stranke v tovornem prometu, da bi bila proga ustrezno vzdr-
ževana tudi v današnjih časih. Ti časi so, vsaj kar zadeva 
tehniko in vse materialne pogoje, bistveno boljši kot v času 
gradnje pred 170-imi leti. Verjetno ne bo potrebno samo raz-
mišljati, ampak narediti tudi konkretne korake pri reševanju 
plazov in padanju materiala s strmega pobočja nad progo. 
Številni javljalniki plazov sicer javljajo, opozarjajo in, hvala 
Bogu, v večini primerov preprečujejo izredne dogodke in 
nesreče. Ne morejo pa rešiti problema v svoji biti. Če so 
imeli predniki pogum zgraditi ta odsek proge, bi morale 
imeti današnje generacije odgovornost, da ta del ustrezno 
zaščitijo za varno vožnjo vlakov. Pa še na nekaj ne pozabi-
mo pri tej progi, na sanitarije na postaji Litija. Ne ogroža-
jo varnosti prometa, ogrožajo pa čast in ugled Slovenskih 
železnic. In to ni tako malo.

Besedilo: Miran Prnaver
Foto: Dolfi Teržan in Miran Prnaver

Prometnik Dolfi Teržan

CP Trbovlje

Postaja Hrastnik

Varnostna naprava
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Delovno mesto: glavni transportni dispečer 
Tokrat predstavljamo po-

membno delovno mesto v 
tovornem prometu – glavni 
transportni dispečer, ki nad-
zira in ureja promet tovornih 
vlakov v notranjem prome-
tu in sodeluje s prevozniki 
sosednjih železniških uprav. 
Če to primerjamo z deli v vo-
denju prometa, je to delovno 
mesto nekako enakopravno 
glavnemu prometnemu dis-
pečerju. Glavni transportni 
dispečer je na celotnem SŽ 
eden. En rang niže so področni transportni dispečerji, ki so 
v Sežani, v Zalogu, v Mariboru in v Luki Koper. Med njimi 
poteka nenehna komunikacija in usklajevanje. Transportna 
operativa (kamor spada delovno mesto glavni transportni 
dispečer) je nastala po razdelitvi firme na odvisne družbe v 
začetku tega stoletja. 

Glavni transportni dispečer opravlja delo v prometni dvo-
rani v Ljubljani (CVP). Znotraj prometne dvorane največ 
sodeluje z glavnim prometnim dispečerjem in glavnim stroj-
nim dispečerjem. S slednjim se dogovorita, katere vlake naj 
»pokrije« z lokomotivo – zaradi prioritete vožnje teh vlakov. 
Prioriteto tovornih vlakov odreja glavni transportni dispečer. 
Pri tem mora upoštevati vse okoliščine (npr.: koliko lokomo-
tiv potrebuje, glede na težo, določen vlak, da lahko odpel-
je iz Kopra, pomembna je tudi smer vlaka in podobno ...). 
V prometni dvorani je v dnevnih izmenah med tednom še 
en sodelavec, ki opravlja oziroma pomaga pri delu glav-
nega transportnega dispečerja. Predvsem naroča vlakovne 
poti in usklajuje, katere vlake je potrebno najprej zasesti z 
lokomotivo. Zraven njega je še delovno mesto vagonskega 
dispečerja. 

Moj sogovornik Bojan Brodnik mi pove, da je v dvora-
ni stalna komunikacija med različnimi službami in da so 
odnosi zelo dobri. Kar zadeva vodenje prometa, sodeluje 
z glavnim prometnim dispečerjem ter predvsem z mejnimi 

postajami (Jesenice, Hodoš ...). Prav tako sodeluje z našimi 
predstavniki na mejnih postajah. Kar pa zadeva komunika-
cijo z ostalimi prevozniki v tovornem prometu, je to stvar 
glavnega prometnega dispečerja. Če sta, na primer, dva 
vlaka različnih prevoznikov pripravljena za odhod na neki 
postaji, glavni dispečer odloči, kateri odpelje prej (pri tem 
mora upoštevati, na primer, vozni red in podobno ...). Glavni 
transportni dispečer mora ves čas spremljati dogajanje in 

Bojan Brodnik

Glavni transportni dispečer pri delu V dnevni izmeni med tednom delo opravljata dva.

Obrazci so dvojezični.
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promet na celotnem omrežju SŽ. Pomembno je sodelovanje 
s sosednjimi upravami oziroma njihovimi prevozniki. Sprot-
no je potrebno spremljati elektronsko pošto, kje potekajo 
pisne najave. Sodelujejo s prevozniki sosednjih uprav: v 
Italiji je nacionalni prevoznik in tudi nekaj privatnih opera-
terjev, v Avstriji je nacionalni prevoznik in dva privatna, na 
Madžarskem je en nacionalni prevoznik in kar blizu desetine 

privatnih, na Hrvaškem pa so poleg nacionalnega prevozni-
ka še trije privatni. Sporazumevanje poteka pisno preko e-
-pošte v dvojezičnih obrazcih. Včasih poteka komunikacija 
tudi telefonsko, vendar je veliko bolje, da poteka sporazu-
mevanje pisno, dokazno z dvojezičnimi obrazci, če ne znaš 
dobro njihovega jezika, je prepričan Bojan.

Bojan opravlja delo glavnega transportnega dispečerja 
deset let. Prej pa je bil prometnik in šef postaje na dolenj-
skem delu pa v Zalogu prometnik in transportni dispečer.

V zadnjem času je postal član Sveta delavcev v tovornem 
prometu in tudi podpredsednik tega organa. V letu in pol, 
kolikor je do konca mandata, želi prispevati predvsem k iz-
boljšanju delovnih pogojev.

Bojan, ki je sicer član našega sindikata od ustanovitve, v 
prostem času rad postori vse, kar je potrebno okoli hiše in 
na vrtu.

Delo glavnega transportnega dispečerja je zelo zanimivo, 
predvsem pa zahtevno in pomembno, da se tovorni promet 
odvija karseda urejeno in v zadovoljstvo tako zaposlenih kot 
predvsem naših strank, ki jim je namenjen.

Besedilo in foto: Miran PrnaverVeliko se »komunicira« preko računalnika.

Elektro-mehanske signalno-varnostne naprave na 
Češkem

Začetek in razmah razvoja železnice na ozemlju današnje 
Češke je bil v 19. stol., ko je ta dežela sodila pod Avstro-Ogr-
sko, v sklopu katere je bilo tudi ozemlje današnje Slovenije. 
Tako je bil razvoj železnice in njene tehnologije po celotni 
deželi približno enak in sočasen. Na celotnem železniškem 
omrežju avstro-ogrske monarhije so konec 19. st. začeli upo-
rabljati elektro-mehanske signalno-varnostne naprave, ki so 
bile tehnološko enake ali pa zelo podobne po vsej monarhiji. 

Naprave, ki so bile po vsem imperiju praktično enake, 
njihova podobnost je bila predvsem odvisna od železniške 
uprave, pod katero je določena proga sodila, tako na primer 
najdemo naprave, izdelane v delavnici Južne železnice (Sud-
bahnWerk Wien), samo na progah, ki so sodile pod omenje-
no železniško upravo, torej jih na Češkem niso uporabljali. 
Ostale proge so imele ostale tipe naprav, ki so se upora-
bljali tudi na ozemlju Češke, kjer sta prometniški aparat tip 
»Rank« in kretniški blok tip 5007 med najbolj razširjenimi 
tipi naprav. Seveda poznamo še več drugih tipov naprav, ki 
so bili značilni za celoten imperij, kot na primer peronska 
postavljala SA 12 in najstarejši tip kretniške naprave 3414. 
Večino teh naprav so uporabljali pred 1. svetovno vojno in 
so bili izdelki podjetja Siemens&Halske. Šele po razpadu 
monarhije izdelavo tovrstnih naprav začnejo druga, na novo 
ustanovljena podjetja, ki so namenjena češko-slovaškemu 
trgu, te mlajše naprave so bile tehnično enake kot naprave 

iz začetka 20. stol., ponekod so bile v uporabi tudi nemške 
naprave. Najstarejši tip elektro-mehanske signalno-varnos-
tne naprave na Češkem je tip 3414 s pahljačasto mehani-
ko, vendar so le-te redko ohranjene. Ostali tipi naprav so 
bili nato zelo razširjeni in jih je veliko ohranjenih. Napra-
ve, ki se pojavljajo na Češkem, so delo različnih proizva-
jalcev, kot so: Siemens & Halske, Stefan v. Götz & Söhne, 
Elektro-Signal-Praga, Českomoravská Kolben-Daněk 
(ČKD), Prchal Ericsson Praha-Kolin, AŽD Praha, Ferrovia, 
Roessemann&Kühnemann in še katero podjetje bi se našlo.
Češke železnice vedno manj uporabljajo elektro-mehan-

ske signalno-varnostne naprave, tako da jih je več ali manj 
možno videti samo še v muzejih. Nekaj naprav je na ogled 
v Železniškem muzeju Lužná u Rakovníka. Poglavitna in 

Nekaj različnih primerkov tovarniških oznak
Foto: Mitja Vaupotič
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izpopolnjena muzejska postavitev tovrstnih naprav pa je v 
muzeju komunikacijskih in varnostnih naprav, ki se nahaja 
na dvorišču podjetja Signal Mont v mestu Hradec Králové. 
V tem muzeju so na ogled naprave tipa »Rank« in 5007, 
najstarejša naprava tipa 3414 in peronsko postavljalo SA 
12. Nekatere naprave so urejene tako, da je možen prikaz 
njihovega delovanja, med drugim tudi delovanja progovne-
ga bloka s t. i. blokarjem. Med zanimivejše primerke sodi 
njihova najmanjša naprava proizvajalca Siemens&Halske 
iz leta 1894, ki je bila namensko narejena za progovni blok 
in deluje na principu privolitve ter ima dve posebni ročici 
za postavljanje signalov. Posebnost naprave je oblika spod-
njega dela naprave, kjer je mehanski del, preko katerega se 
z verigami neposredno postavlja signale. Pravzaprav gre za 
enega najstarejših ohranjenih primerkov naprave progov-
nega bloka. V muzeju je na ogled še nekaj drugih naprav; 
mogoče omenimo še ključevni boben in piramidni oziroma 
ščitni signal. Na dvorišču pred vhodom v muzej so predstav-
ljeni mehanski in svetlobni signali ter zapornice. Na pod-
ročju Češke so tako prevladovali staroavstrijski in nemški 
tipi mehanskih signalov.

Muzejska zbirka v mestu Hradec Králové je ena redkih 
tovrstnih v Evropi. Vzporedna podobna zbirka signalno-
varnostnih naprav je še v Železniškem muzeju v Ljubljani. 
Žal le redki železniški muzeji poudarjajo tovrstne zbirke, saj 
glavnino njihovih muzejskih eksponatov predstavljajo tirna 
vozila. 

Avtor: Mitja Vaupotič

Literatura:
• Železniční muzejníexpozicesdělovací a zabezpečovacítechnikyHradecKrálo-

vé, Praha 2003.
• Staničnizabezpečovacízařízení, Federální ministerstvo dopravy, Praha 1987.

Primer najmanjše naprave v muzeju Hradec Kralove je ena naj-
starejših naprav progovnega bloka, desno je tehnična shema.

Primer najstarejše naprave tip 3414, Hradec Kralove 
Foto: Mitja Vaupotič

Primer nemškega tipa naprave, Hradec Kralove 
Foto: Mitja Vaupotič

Zbirka signalov na dvorišču muzeja v Hradec Kralove
Foto: Mitja Vaupotič
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Nekoč je prometnik nekaj pomenil!
Mnogi prometniki so mi dejali, da jim je bila železnica že 

iz otroštva pri srcu, še posebej železničar, ki je imel rdečo 
kapo in je odpravljal vlake. Čeprav je bil nekoč šef postaje 
med postajnim osebjem osrednja avtoriteta – bil je tisti, ki so 
ga vsi spoštovali – med krajani in potniki ni imel tolikšnega 
ugleda kot mož z loparčkom in rdečo kapo. Prav ta ugledna 
uniforma je marsikaterega mladeniča navdušila za železnico 
in željo, da bi si nadel rdečo kapo. Tudi sam sem imel kot 
otrok željo postati železničar, da bi pa nosil rdečo kapo, 
takrat še pomislil nisem, kajti na postaji Poljčane so bili sami 
starejši prometniki, ki so jih takrat imenovali po srbohrvaš-
kem prevodu: vlakovni odpravnik (odpravnik vozova). To so 
bili možje, ki so se zavedali svojega poklica in so ponosno 
hodili k vlakom in le redkemu privoščili kakšno besedo. To 
so bili povojni časi, ko je bilo še vse po vojaško.

Minila so leta, ko sem postal eden izmed tistih ponosnih 
železničarjev z rdečo kapo, pod katero pa se je skrivalo mar-
sikaj napornega, pa tudi lepega. Vsi starejši prometniki so 
si želeli pred upokojitvijo postati šefi, kar pa je uspelo le 
redkim. V Poljčanah je veljal prometnik Rajko Savski za 
sinonim poljčanske postaje. Vsi v kraju so ga poznali in mu 
prisodili tudi negativne pojave. Če so stali dalj časa pred 
zapornicami, so dejali: 'Savski je v službi!' Takšno krilatico 
sem pozneje doživljal tudi sam – včasih tudi upravičeno. Z 
Rajkom, ki je bil že na pragu upokojitve, sva bila sodelav-
ca. Vedno je zatrjeval: »Veš, pravi prometnik je tisti, ki se z 
rdečo kapo upokoji.« Nisem mu povsem verjel, kajti poznal 
sem njegovo željo iz preteklosti. Ko pa sem bil sam na nje-
govem mestu, sem se z njim strinjal. Pa ne zato, ker je bilo 
pred mano več kandidatov, temveč zaradi vse manjše po-
membnosti tega delovnega mesta, ki je takrat začelo usihati 
in je danes že del zgodovine manjših postaj. Tako kot Rajko, 
sem tudi jaz stopil v pokoj z rdečo kapo. Čeprav nisem bil 
rojen za ta poklic in so se moje delovne sanje uresničile šele 
ob upokojitvi, sem doživel veliko vsakovrstnih trenutkov, 
tako stresnih kot prijetnih. Toda svojima sinovoma nisem 
privoščil tega poklica. Pa vendar, najlepši spomin je na čas, 
ko sem prvič samostojno odpravil vlak, še lepši pa, ko sem 
odpravil zadnjega in so mi sodelavci pripravili čudovit za-
ključek. 

Ne vem, ali se kdo še spomni ravnatelja ljubljanske pro-
metne šole Ahlina in prometnega strokovnjaka Pogačnika, 
ki nas je zares teoretično pripravil za poklic. Eden izmed 
učencev ga med predavanjem ni zavzeto poslušal. Ustavil 
se je pred njim rekoč: »Vi ste pa verjetno od pošte. Veste, 
zgrešili ste predavalnico, tu se namreč usposabljajo promet-
niki, vas pa ta tema očitno ne zanima …«. Takrat so bili hit 
mode dolgi lasje. Sošolec Božo jih je vztrajno nosil, čeprav 
Pogačniku to ni bilo všeč in ga je opozoril, da na izpitu s 
takšnimi lasmi nima kaj početi. Božo pa je vztrajal in si 
prislužil popravni izpit. Vsi smo ga kasneje zelo spoštovali, 
kajti tako kot promet nismo obvladali nobenega predmeta.

Leta 1972 so me kot pripravnika poslali na postajo Slo-
venska Bistrica. Na tej postaji sta bila Franci in Jože starejša 

prometnika, Marjan pa je bil še mlad prometnik. Takrat je 
bil še navaden turnus 12/24. Vsi so si prizadevali, da sem 
uspešno opravil praktični izpit, še posebej Jože, ki je nato 
odšel na postajo Pragersko.

Šef postaje je bil takrat Stane Kolar, ki je bil do začetnikov 
razumevajoč. Dolgo časa pa nisem mogel ugotoviti, kako 
je odkril vsako mojo najmanjšo administrativno napako. 
Potem so mi uganko pomagali razrešiti kretniki. Sodelavec 
Franci je bedel nad mojim delom, kar pa je bilo navsezadnje 
pozitivno. Prav Franci je potem nasledil Kolarja, njegova 
hčerka, kateri sem bil pozneje mentor, pa še danes nosi rdečo 
kapo.

Postaja je bila takrat tovorno ena najmočnejših, saj se je 
dnevno nakladalo in razkladalo po petdeset vagonov, ob-
časno pa je prihajal cel vlak tovora (aluminij, sončnice in 
melasa). Poleg petih postajnih tirov je imela postaja še raz-
kladalne tire. Na postaji so bili v turnusu trije prometniki, 
blagajničarka, izmenično dva skladiščnika in kretnika na 
postojanki 1, ki je upravljal še zapornice, in na postojanki 2.

Posebej zahteven je bil na postaji premik, kajti tovor so 
dostavljali štirje pari vlakov, vsak od teh pa se je mudil na 
postaji tudi do dve uri. Najtežje je bilo zjutraj. Skoraj ne-
mogoče je bilo dostaviti vse vagone po želji strank. Ko so 
te negodovale, je šef vselej zvalil krivdo na prometnika. Po 
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dvanajstih nočnih urah in težkem premiku je takšna jutranja 
prha s strani šefa delovala vse prej kot prijetno. Poleg pre-
mika smo imeli še dokaj močno potniško blagajno. Odprava 
potnikov za jutranji delavski vlak je zahtevala, da si se urno 
obrnil. Tako je pač bilo na večini postaj.

Komaj sem ujel delovni ritem, se je na postaji začel 
remont postaje. Vozile so povečini parne lokomotive, le rudo 
so vozile dizel lokomotive, imenovane Kenedi. Vse kretnice 
so se potem prestavljale in zaklepale ročno. Vse je bilo pot-
rebno opraviti hitro, kajti vedno se je mudilo. Priganjalo te 
je delo in vse prej kot prijazni dispečerji, ki se z nami skoraj 
niso znali lepo pogovarjati. To je bilo kričanja in poniževan-
ja, mi pa smo priganjali kretnike, ki so se trudili, čeprav niso 
bili več mladi. Pogosto pa je prišla sprememba od dispečer-
ja, ker se je mudilo za nasprotni vlak in kretniki so morali 
ponovno prekleniti kretnice. Pa hitro! Potem ni čudno, da 
je najstarejšemu kretniku prekipelo in me je ožrl: »Prekleti 
zaj'c, drugič pa premisli, preden me naženeš preklenit …« 
Ni bilo časa, da bi mu pojasnjeval, da ni moja krivda, kajti 
bil sem že sam na trnih, saj je čuvaj najavil, da prihaja vlak. 
Če pa se je vlak ustavil pri signalu, si moral pisati poročilo 
in upravičevati – vsemogočni dispečer pa ti je poslal prigo-
vor in pogosto si bil nagrajen s kaznijo – zeleni listek Kval 
1, posledica je bila odtegljaj pri osebnem dohodku. Praksa 
dela mojstra in ko si plačal nekaj kazni, si začel razmišljati 
in si znal upravičiti vsak postanek, četudi je bil neupravičen. 

Kval 1 si dobil, če te je obiskal kakšen inšpektor in si 
imel slučajno na mizi radio – tranzistor, ki ni bil vključen. S 

temi kaznimi so se na železnici dobesedno izživljali. Pa ne 
samo to. Ogrožali so varnost prometa. Vozni čas tovornega 
vlaka do Pragerskega je bil takrat 10 do 12 minut, potniškega 
pa 6 minut in manj za brzega. Vlaki, čeprav počasi, so kar 
deževali in trudili smo se, da smo jih spravili na sosednjo 
postajo. Tveganje je bilo stalnica in včasih tudi za ceno sto-
ječega brzega vlaka, kar pa ni bilo brez posledic. Čeprav 
smo se dogovorili s sosednjo postajo, da nam pomaga s ta-
kojšnjo odjavo, so ti včasih tudi nagajali. Pomagali smo si 
s kretniško postojanko na Pragerskem in če nam je kretnik 
zagotovil, da tovorni vlak uvaža, si tvegal in postavil prevoz 
brzemu vlaku. Kakšno tveganje! Toda: ko si mlad, si po-
gumen. To smo počeli kar vsi po vrsti, brez izjeme. Pa se 
je zgodilo, da se je vlak pri uvažanju nenadoma ustavil in 
je prihajajoči brzec še videl zadnje vagone pred uvoznim 
signalom. Pa takrat se je dalo vse dogovoriti. Vse to pa smo 
počeli po neumnosti nepremišljene kaznovalne politike, ki je 
spravljala v nevarnost tako nas železničarje kot nič hudega 
sluteče potnike. 

Pa tako ni bilo samo na naši postaji. Podobne dogodke 
mi je nekoč pripovedoval takrat že upokojeni poljčanski šef 
Lado Leskovar, ki je veljal za enega najbolj doslednih želez-
ničarjev. Toda ko je bilo potrebno pomagati svojemu promet-
niku, je bil s svojo avtoriteto vselej v pomoč pri nadrejenih.

Se nadaljuje …
Besedilo in foto: Marjan Mally 

Naši upokojeni člani: Lekso Stanojević 
Lekso, pogovor bova 
začela na koncu. Kdaj 
si zaključil svojo pot na 
železnici?

Pred šestimi leti sem izko-
ristil prve pogoje za odhod 
v pokoj, dve leti čakanja in 
potem upokojitev.

Tej odločitvi so veliko pri-
pomogli tudi takratni med-
sebojni odnosi, predvsem 
med vodstvenim kadrom v 
podjetju in izvršnim oseb-
jem. Celo svojo delovno dobo sem gradil na tem, da sem 
sodeloval z vodilnimi. Predvsem na nivoju postaje in 
sekcije. Naenkrat so se zadeve spremenile in postajalo je 
nevzdržno.

Ugotovil sem, da so ljudje spremenili sindikat v orodje za 
napredovanje po sindikalni strani in so delo opravljali ne-
profesionalno oz. po naročilu določenega sindikata. Mene, 
zagretega železničarja, je to zelo motilo. Vedno sem znal 
ločiti sindikalno delo od dela, ki sem ga opravljal. 

Kako si osebno preživljal prehod med upokojence?

Moj prehod iz delovnega v upokojenski stan ni bil dra-
matičen, ker sem bil na to pripravljen. Tako sem se takoj 
naslednjega dne po prenehanju redne službe počutil, kot da 
sem že nekaj časa v pokoju. Kasneje so se pojavile določene 
težavice. Nisem pogrešal dela, ampak čuden občutek je bil, 
ko mi ni bilo treba ob določeni uri vstati in se odpraviti v 
službo.

Pot do tega trenutka pa je bila dolga. Kje in kaj vse si 
počel na železnici?

Ja, res je. Dolga, polna ovir in izzivov. V mojem prime-
ru je to 38 let dela, od tega 28 let na železnici. Kot vsak, 
sem se skozi delovno dobo srečeval z dobrimi in slabimi 
izkušnjami. Dobri, lepi, pozitivni trenutki ostanejo zapisani 
v spominu, slabe poskušam pozabiti. 

Moj prihod na železnico je bil slučajen. Tudi v sanjah si 
nisem predstavljal službovanja na železnici.

Preden sem prišel na železnico, sem delal v Javnih skla-
diščih – Blagovno-transportnem centru. Tako je bilo ime 
takratnih Javnih skladišč, današnjega BTC-ja. Delal sem na 
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zbirnem centru, za Feršped smo nakladali zbirne vagone. Na 
območju Javnih skladišč je bilo takrat več kot 200 podjetij, 
ki so imela svoja skladišča in je bilo logično, da so Javna 
skladišča to izkoristila in ustanovila OE (obračunsko enoto) 
za nakladanje zbirne robe (kosovne). Vodja OE je bil bivši 
prometnik. Pri jutranji kavici in branju časopisa smo zasle-
dili razpis za vlakovne odpravnike. Malo skozi hec sem šefu 
povedal, da bi to bila služba zame. Povedal sem, da sem 
opazoval ljudi z rdečimi kapami, ki so prišli ven, dvignili 
loparček ali lučko in vlak je odpeljal. To naj ne bi bila težka 
in naporna služba. Beseda je dala besedo in sem se prijavil na 
razpis. Nisem pričakoval, da bom sprejet, pa tudi neke želje 
za menjavo službe nisem imel. Delo, ki sem ga opravljal, 
sem imel zelo rad in kolektiv je bil dober, lahko bi bil za 
vzor, kakšni odnosi morajo biti med zaposlenimi.

Na moje veliko presenečenje sem bil sprejet. Takrat so se 
začela pojavljati vprašanja, ali to sprejeti ali ne. 

Izziv sem sprejel. Končal sem enoletno železniško na 
Aljaževi (pred tem sem imel končano srednjo prometno šolo 
– cestna smer). Po končanem izobraževanju sem bil poslan 
na železniško postajo Ljubljana Rakovnik in tu ostal do 
upokojitve. Moj prvi delodajalec na železnici je bil TOZD 
Zalog. 

Celotno dobo na železnici sem opravljal delo prometnika. 
Vmes sem za kratek čas opravljal delo šefa postaje. Ugotovil 
sem, da to ni delo zame. Promet sem opravljal z velikim 
veseljem. Rad sem imel izzive, večji je bil, bolj zanimivo 
je bilo. 

Na katero delo imaš najlepše spomine in na katero 
malo manj?

Vsako delo, ki sam ga v svoji delovni dobi opravljal, 
sem opravljal z velikim veseljem in sem se mu posvetil do 
potankosti. Če govorim o železnici, tu sem skoraj celotno 
dobo opravljal poklic prometnika, imam na to delo najlepše 
spomine. Malo manj lepe spomine imam na delo, ki sem ga 
opravljal kot šef postaje.

Velik prispevek pa si dal za časa svojega dela tudi 
našemu sindikatu. Lahko poveš kaj več o tem?

Z delom v sindikatu sem začel takoj, ko sem dobil redno 
zaposlitev na železnici. Ne vem, zakaj so me sodelavci takoj 

predlagali v sindikalno vodstvo, ki je takrat bilo organizira-
no na nivoju TOZD-a. 

Ko je bil ustanovljen sindikat Vlakovnih odpravnikov, 
sem se vključil v ta sindikat in najprej sem deloval lokalno, 
kot sindikalni zaupnik postaj Ljubljana Rakovnik in Škof-
ljica v OO Novo mesto, nato pa v OO Ljubljana. Ko so se 
začela trenja med sindikati in težnje po odcepitvi določe-
nega dela članstva, sem z nekaj somišljeniki stopil v bran 
našemu sindikatu. Moram priznati, da so to bili hudi časi 
za OO Ljubljana. Takrat je v drug sindikat prestopila večina 
članstva. Odnesli so denar in vse, kar je pripadalo našemu 
sindikatu. Ampak nam je uspelo. Pozneje so se vrnili tudi 
nekateri člani, ki so po vrnitvi opravljali pomembne funkcije 
v našem sindikatu. 

Žal, zgodovina se je pozneje ponovila. 
Omeniti moram tudi svoje delo v volilni komisiji v Svetu 

delavcev SŽ. Član komisije sem bil od prvih volitev do 
odhoda v pokoj. Dvakrat sem to delo opravljal kot predsed-
nik volilne komisije, obakrat v Infrastrukturi.

Dolga leta si skrbel za športno udejstvovanje naših 
članov – kolesarjenje. Kdo te je povabil v ta izziv in 
kako je potekalo?

Tako kot moj prihod na železnico, se je tudi moja športna 
pot začela čisto naključno. Osebno se do 40. leta starosti 
nisem ukvarjal z nobenim športom, razen s planinarjenjem. 
Ko so začela pritiskati leta in kilogrami, sem najprej začel s 
tekom in nato še s kolesarjenjem. 

Ko je Sindikat vlakovnih odpravnikov, mislim da je to 
bilo leta 1996 ali 1997, organiziral športne igre v Celju, 
mi je prišlo na misel, da bi se na športne igre odpravil s 
kolesom. Da pa ne bi kolesaril sam, sem povabil še nekaj 
članov. Takrat so se odzvali Darko Jamnik, Damjan Rak, 
Tone Horvat, Bojan Brodnik. Pet nas je prekolesarilo 93 km 
iz Ljubljane do Celja. Ne spomnim se, v kolikšnem času, pa 
to sploh ni bilo pomembno. Takrat nismo imeli nekih dobrih 
koles, ampak z dobro voljo se vse da.

Pozneje sem se srečal s Slavkom Rokavcem, ki je bil za 
takratne čase, ko kolesarjenje ni bilo tako popularno, zelo 
zagret kolesar. Predlagal mi je, da bi lahko organiziral kole-
sarsko turo iz Jesenic čez Vršič do Mosta na Soči. Idejo sem 
sprejel in naslednjega leta smo to turo naredili. Odziv ni bil 
množičen. Vendar nas je bilo iz leta v leto več, tako da nas Zaključek po kolesarski etapi
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je bilo tudi do 40 kolesarjev. Deset let sem vodil kolesarsko 
sekcijo in jo nato predal drugim. Me pa veseli, da traja ta 
navada še danes.

Veliko časa si posvetil tudi delu v tvojem OO Novo 
mesto. Kaj vse si počel?

V predhodnem vprašanju sem že omenil, da sem sodelo-
val v kriznem reševanju OO Ljubljana. Podoben scenarij se 
je dogajal tudi v OO Novo mesto. Velika večina članstva je 
prestopila k drugemu sindikatu. 

Poklical me je Robi Grozde, predsednik OO Novo mesto, 
in mi predlagal, da s člani železniških postaj Ljubljana Ra-
kovnik in Škofljica prestopim v OO Novo mesto in kandi-
diram za predsednika OO. S svojimi člani sem se pogovoril 
in smo prestopili.

OO Novo mesto je takrat štel 
16 članov. S člani, ki so prispeli 
z mano, nas je bilo skupaj 25. 

Na volitvah sem dobil mandat. 
Takrat je bilo potrebno začeti 
z delom. Nekaj izkušenj sem 
prinesel iz Ljubljane, kjer sem 
bil podpredsednik OO. Delo je 
steklo. Najprej smo organizira-
li športne igre v Novem mestu. 
Ko sem povprašal bivše predsednike, zakaj tega niso prej 
naredili, so mi povedali, da je želja bila, ni pa bilo korajže. 

Delo v OO Novo mesto je bilo zanimivo. Da bi bolj 
spoznal potrebe po postajah, sem se skupaj s šefom sek-
cije, referentko za vzdrževanje in predsednikom sindikata 
odpravil od postaje do postaje po celi Dolenjski progi. Tako 
smo ugotovili, kaj je na kateri postaji potrebno narediti za 
izboljšanje pogojev dela naših zaposlenih. 

Moram priznati, da smo veliko naredili. Imel sem srečo, 
da je bilo moje sodelovanje z referentko za vzdrževanje 
objektov zelo uspešno in vse, kar smo se dogovorili, smo 
tudi realizirali.

Mislim, da smo bili prvi znotraj sistema SŽ, ki smo imeli 
klimatske naprave na vseh postajah in kretniških postojan-
kah. To pa je rezultat dobrega sodelovanja med mano in 
šefom sekcije gospodom Medijo. Pozneje je prišlo do zamen-
jave na vrhu sekcije in z vsako menjavo je bilo vse slabše. 

Ko sem predčasno zapustil drugi mandat, je OO Novo 
mesto štel 63 članov.

Katero stvar, ki si jo počel v sindikatu, bi danes morda 
naredil drugače?

Težko je reči, da bi kaj naredil drugače. Menim, da smo vsi 
skupaj naredili to, kar smo lahko. Naš sindikat je na samem 
začetku zamudil nekatere stvari – takrat so se odločale po-
zicije posameznega sindikata v sistemu. Bili smo številčno 
zelo močen sindikat, vendar si nismo izborili položaja, ki bi 
nam pripadal. 

No, moram povedati, da nisem bil sindikalist z nekimi 
močnimi funkcijami, da bi lahko vplival na spremembe. 

Res je, da sem vodil nekaj komisij, ki so bili zelo koristne 
za izboljšanje pogojev dela. Nekaj časa sem bil predsednik 
komisije za varstvo pri delu in delovne pogoje. To je bilo v 
tistem času, ko smo se borili, da dobimo primerne stole za 
prometnike, službene čevlje, čajne kuhinje, pas itn. Pri vseh 
teh zadevah sem bil zraven, nisem pa o tem odločal, saj 
nisem bil član glavnega odbora. Mislim tudi, da sem edini, 
ki je vodil tako pomembno komisijo in ni bil član glavnega 
odbora.

Pozneje sem bil predsednik Komisije za prometne pred-
pise in tehnologijo. 

Tu pa moram povedati, da sem imel veliko srečo in odlič-
no ekipo, s katero sem odlično sodeloval. Enako moram po-
hvaliti sodelovanje s Službo za predpise. Nikdar in nikoli 
niso zavrnili skupnega sestanka, za katerega je vedno podala 
pobudo naša komisija.

V tistem času so se pripravljale spremembe krovnih pra-
vilnikov. Menim, da sva tako jaz kot naš sindikat na tem 
področju naredila veliko. Ni nam uspelo, da bi vse spremem-
be vnesli v pravilnike, čeprav sem bil takrat in sem še danes 
mnenja, da do teh sprememb enkrat mora priti. Ni dolgo 
nazaj, ko sem se z znancem pogovarjal na to temo in mi je 
povedal, da sedaj sodeluje pri spremembi Prometnega pra-
vilnika. Takoj ko mi je povedal, kaj bodo spreminjali, sem 
se nasmehnil in pomislil: »Če bi na agenciji malo pobrskali 
po arhivu, bi verjetno ugotovili, da so te spremembe bile že 
predlagane.« 

Sedaj imaš več prostega časa. S čim ga zapolnjuješ in 
kje polniš svoje »baterije«?

Res je. Časa je veliko in treba ga je pravilno porazdeli-
ti. Sedaj, ko imam čas, tega izkoristim za stvari, ki jih rad 
počnem. Sprehod po Golovcu – dve uri, tečem in seveda 
kolesarim. Zaradi križa, ki mi malo nagaja in me ovira pri 
teku in kolesarjenju, so ture krajše. 

Zadnje leto in pol pa se ukvarjam z delom Združenja na-
jemnikov železniških službenih stanovanj. Je kar zahteven 
projekt, ki se ne razpleta po naših željah. Vztrajnost je moja 
odlika in na koncu vedno uspe. 

Veliko časa posvečam svoji vnukinji. To je neprecenljivi 
čas. 

Kaj bi želel zaupati, morda svetovati nam, ki smo še 
zaposleni in aktivni v sindikatu? 

Svetovati nekomu, to je danes zelo težko. Časi so drugač-
ni. Vsak človek je drugačen, ima svoj pogled in razmišljanje 
o določeni zadevi. Vsak svet gleda s svojimi očmi in ga tako 
tudi doživlja.

Za vodilne v sindikatu: čim več komuniciranja z bazo, 
članstvom! Marsikdo ni rojen, da bi bil vodja, ima pa dobre 
ideje, zato je potrebno prisluhniti vsakemu članu.

Želim vam veliko uspeha.

Pogovor pripravil Miran Prnaver.
Foto: Arhiv Leksa Stanojevića
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Pohod SŽPS na Zasavsko Sveto goro 

V petek, 13. 04. 2018, se nas je dvanajst pohodnikov 
dobilo na železniški postaji na Savi z željo, da se povzpnemo 
na 852 metrov visoko Zasavsko Sveto goro.

Pot smo pričeli v dokaj kislem vremenu (megla), ki pa se 
je z vsakim pridobljenim višinskim metrom boljšalo. Prvi 
resen postanek smo si privoščili v lepi vasici Tirni. Od tod 
nas je markirana pot vodila malo naokoli do planinskega 
doma, kamor smo prispeli po »trdi« varianti. Da trda pomeni 
strma, smo vsi kmalu ugotovili in počitek s kosilom v domu 
se je zelo prilegel.

Kasneje, mnogo kasneje smo nadaljevali svoje romanje 
mimo cerkve Sv. Marije, ki se nahaja na vrhu gore, proti 

Vačam in znameniti vaški situli. Tu nas je Marina pričaka-
la s hladno pijačo, za kar se ji v imenu vseh pohodnikov 
lepo zahvaljujem. Nadaljevanje poti do Slivne in Geossa je 
potekalo v sproščenem vzdušju, saj smo s premagovanjem 
višine za ta dan opravili. Sledil je le še sestop deloma po 
cesti, deloma po planinski poti do železniške postaje v Kres-
nicah, kamor smo prispeli po dobrih šestih urah hoda. Ni 
kaj, nabralo se je več kot 23 kilometrov poti in več kot 700 
višinskih metrov. Dovolj za železničarje, kajne?

Besedilo: Adolf Teržan
Foto: Adolf Teržan, Živko Jović in Miran Prnaver

Zasavska Sveta gora Strm vzpon

Kolona se je malo raztegnila.Začeli smo s postaje Sava.

Situla Geoss Cilj se vidi!
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Izlet v Grčijo (I. del) 
V prvih dneh aprila smo se člani SŽPS OO Celje s še 

nekaterimi prijatelji in družinskimi člani odpravili na izlet 
v Grčijo.

Potovanje smo začeli z avtobusom v Celju in ga nato na-
daljevali z ladjo iz Benetk. Po šestindvajseturni plovbi smo 
pristali v grškem pristanišču Igoumenitsi. Od tam nas je pot 
vodila v dve uri oddaljeno mesto Kalambaka. Tu smo pre-
bili popoldan in prenočili v hotelu. Nekateri smo si ogledali 
železniško postajo v mestu.

Mesto leži v bližini znamenitih Meteorov, ki smo jih obis-
kali tretji dan našega izleta. Meteori so samostani, zgrajeni 
na vrhu mogočnih skal, ki se mogočno dvigajo nad pokra-
jino. Tu so v preteklosti zgradili nekaj samostanov, ki so 
bili za osvajalce teh ozemelj nedostopni. Hranijo pa bogato 
zapuščino.

Tudi v Grčiji pospešeno obnavljajo železniške proge. To 
je bil tudi vzrok, da se do Aten nismo zapeljali z vlakom, 
ampak z avtobusom.

Ob štiriurni vožnji smo bili že polni pričakovanj, kaj vse 
bomo doživeli v znamenitih Atenah.

Besedilo: Edvard Kostić

Izplutje v Benetkah, foto: Edvard Kostić

Naš trajekt, foto: Zmago Kotnik Železniška postaja Kalambaka, foto: Edvard Kostić

Udeleženci izleta, foto: Nina Cimperc Dežman

Samostani na skalah, foto: Edvard Kostić

Med plovbo, foto: Zmago 
Kotnik

Na poti se je potrebno okrep-
čati. Foto: Bogdan Kobal
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Ena čudovita zgodba o Zemlji
Zemlja, beseda, vsakomur poznana. Samoumevna. A vseeno, 
kaj je Zemlja? 
Zgolj planet, zasidran v neskončnosti univerzuma, s svojim 
večnim, enakomernim ritmom ... že tisočletja ... Materija, iz 
atomov in molekul, ki zgolj obstajajo ... brez moči zavedanja ... 
Ali živo bitje z dušo, ki diha in umira z nami ... nujnost našega 
obstoja, našega sveta, v katerem živimo.
Vsak poseg v njeno bit jo hromi in pušča globoko sled v njenem 
telesu. Saj Zemlja je telo, le da neprimerno bolj popolno in dovr-
šeno, kot si predstavljamo. A za nas tako samoumevno ...
Toda, ali znamo prepoznati različnost in obenem čudovito 
skladnost oblik, ki ti ga ponuja? Razgibanost oblik, harmoni-
jo barv, prepletanje pojavov? Neokrnjenost tisočletnih gozdov, 
barvne odtenke voda, svežino jesenskih juter, toploto prvih 

spomladanskih sončnih žarkov. Neživa materija? Ne, čudovita 
harmonija sveta, ki nam omogoča življenje.
Tudi zato bi jo morali ljubiti, spoštovati in ohranjati. Saj ni samo-
umevna, neuničljiva, večna. Ona nam ne pripada. Dana nam 
je zgolj in samo v uporabo ter hrambo za naslednje rodove. 
Da jo varujemo, spoštujemo in ohranjamo njeno neponovljivo 
enkratnost. 
Je darilo in hkrati nujnost tvojemu obstoju.
Tu je, tebi na voljo, da jo uporabiš, iz nje črpaš moč za svoj obstoj 
in preživetje. Vendar ceni danosti, ki ti jih daje na razpolago. 
Pusti, da je tvoja dobrotnica, učiteljica, prijateljica. Ne obrni je 
proti sebi, da ne občutiš njene strašne, razdiralne moči. Moči 
jeze nad tvojo nespametnostjo. A tudi žalosti. Razočaranja. Ker 
je zate samoumevna.

ZGODBA ZA DUŠO

Ali ste vedeli?
1. Ko so sredi 19. stoletja Avstrijci zgradili progo DUNAJ–TRST v 
dolžini 577 kilometrov, je poleg hitrejše povezave med mesti 
tedanje monarhije prispevala tudi k hitrejšemu razvoju krajev, 
saj so mnogi pozneje prav po zaslugi železnice postali mesta. 

2. Železniška proga med takratnim Črešnjevcem (danes 
Slovenska Bistrica) in Slovensko Bistrico (mesto) je bila 
normalnotirna. Na poti je imela dve postajališči za potnike. Leta 
1965 so z državnim odlokom ukinili kar nekaj nerentabilnih 
prog v Sloveniji, med njimi tudi bistriško z uradnim datumom 
31. 12. 1965. Tovorni promet je potem potekal še do 1. 2. 
1966, ko so opravili prevoz tovora po pogodbi.

3. Le dve leti po Juriju Gagarinu, ki je prvi poletel v vesolje, 
so Sovjeti leta 1963 poslali v vesolje še prvo žensko: 20-letno 
Katarino Tereškovo. Američani so poslali prvo žensko šele 20 
let pozneje. Za zgodovinski podvig se je pripravljalo kar pet 
kandidatk, izbrali pa so Tereškovo.

Za dobro voljo
Na sodišču
»Ste oženjeni?« sodnik v sodni dvorani vpraša obdolženca, 
ki so ga ujeli pri tatvini, »ali ste oženjeni?« 
»Nisem, gospod sodnik, in nikoli ne bom!« 
Sodnik začudeno: »Tako pameten človek, pa smo ga ujeli pri 
kraji!«

Ni verjel
»Javite direktorju, da prihajam!« je ženska rekla vratarju. 
»Direktor je odpotoval!«
»Ne boste me! Jaz sem njegova žena!«
»Ta laž mi je znana. Tako pravijo vse.«

Idealen moški
»Ne zahtevam veliko … Želim si moškega, ki mi bo zvest, 
vedno iskren, skrben in nežen. Da me bo poslušal, da ne bo 
gledal drugih žensk, da ne bo kadil, da ne bo pil …«
»Draga, pa ti si želiš psa!«

Glasilo Prometnik ima tudi zelo mlade bralce in občudovalce.

38 AVGUST 2018

ZANIMIVOSTI

za kratek čas



ATOMSKE TOPLICE
Številka termina Termin (od–do) Številka termina Termin (od–do)

41 30. 09. 2018–07. 10. 2018 49 25. 11. 2018–02. 12. 2018
43 14. 10. 2018–21. 10. 2018 50 02. 12. 2018–09. 12. 2018
46 04. 11. 2018–11. 11. 2018 51 09. 12. 2018–16. 12. 2018
47 11. 11. 2018–18. 11. 2018 52 16. 12. 2018–23. 12. 2018

 dnevno 5 vstopnic za kopanje 
 dnevno 2 vstopnici za savno (razen v času od 22. 4. 2018 do 07. 10. 2018) 

 parkirišče ob hišici 
Cena koriščenja počitniške enote v Atomskih toplicah na dan je:

za člane SŽPS, SVSŽ, SVŽI, SUŽ IN SDŽDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38,00 evrov
za ostale od 26. 11. 2017 do 22. 4. 2018 in od 2. 9. 2018 do 23. 12. 2018 . . . .  43,00 evrov
za ostale od 22. 4. 2018 do 2. 9. 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49,00 evrov

MORAVSKE TOPLICE
Številka termina Termin (od–do) Številka termina Termin (od–do)

40 23. 09. 2018–30. 09. 2018 50 02. 12. 2018–09. 12. 2018
41 30. 09. 2018–07. 10. 2018 51 09. 12. 2018–16. 12. 2018
46 04. 11. 2018–11. 11. 2018 52 16. 12. 2018–23. 12. 2018
49 25. 11. 2018–02. 12. 2018
 dnevno 4 vstopnice za kopanje in savno v hotelu Termal in Termah 3000 

Cena koriščenja počitniške enote v Moravskih toplicah na dan je:
za člane SŽPS, SVSŽ, SVŽI, SUŽ in SDŽDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39,00 evrov
za ostale od 26. 11. 2016 do 22. 4. 2018 in ob 2. 9. 2018 do 23. 12. 2018 . . . .  44,00 evrov
za ostale od 22. 4. 2018 do 2. 9. 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49,00 evrov
Vsi zainteresirani za proste termine, pokličite na telefonsko številko 01/29-12-147.

PROSTI TERMINI ZA LETOVANJE V POČITNIŠKIH ENOTAH SŽPS
V ATOMSKIH IN MORAVSKIH TOPLICAH DO 23. 12. 2018

PROSTI TERMINI ZA LETOVANJE V POČITNIŠKI ENOTI SVSŽ V ZREČAH DO 23. 11. 2018

Številka termina Termin (od–do) Številka termina Termin (od–do)
15 31. 08. 2018–07. 09. 2018 21 12. 10. 2018–19. 10. 2018
16 07. 09. 2018–14. 09. 2018 22 19. 10. 2018–26. 10. 2018
17 14. 09. 2018–28. 09. 2018 23 26. 10. 2018–02. 11. 2018
18 21. 09. 2018–28. 09. 2018 24 02. 11. 2018–09. 11. 2018
19 28. 09. 2018–05. 10. 2018 25 09. 11. 2018–16. 11. 2018
20 05. 10. 2018–19. 10. 2018 26 16. 11. 2018–23. 11. 2018

 dnevno 2 prenosni vstopnici za bazene v Termah Zreče 
 dnevno 2 prenosni vstopnici za Savna vas 
 parkirišče v bližini počitniške enote 

Cena koriščenja počitniške enote v Zrečah na dan je:
za člane SVSŽ, SŽPS, SVŽI, SUŽ IN SDŽDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39,00 evrov
za ostale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43,00 evrov

Vsi zainteresirani za proste termine, pokličite na telefonsko številko 041 753 759.




