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UVODNIK 

V jesenskem času, ko se dnevi 
krajšajo in so večeri daljši, prihaja 
med vas nova številka našega in 
vašega glasila Prometnik.

Tokrat pišemo o podelitvi pri-
znanj za 30 let zvestobe železni-
cam, prireditev je bila ob dnevu 
železničarjev, po dveh letih zopet 
v »živo«. Nekaj jubilantov bo po-
delilo svoje občutke o tem dogod-
ku. Imamo prenovljeno spletno 
stran, na kratko jo predstavljamo. 

V besedi in sliki smo bili na InnoTrans, to je vodilni medna-
rodni sejem transportne tehnologije, ki poteka vsaki dve leti v 
Berlinu.

Na SŽ potekajo številne obnove in remonti; kakšna je videti 
postaja Laško po posodobitvi, tudi lahko preberete.

Predstavljamo Društvo upokojencev SŽ. Svoje poglede na 
vodenje OO SUŽ nam predstavi njihov novi predsednik.

V intervjuju se pogovarjamo s priljubljeno TV voditeljico 
Bernardo Žarn, ki veliko sodeluje s Slovenskimi železnicami.

Od mejnih postaj smo obiskali Podgorje in Ilirsko Bistrico, 
izvedeli boste tudi, kakšen je poklic in delo sprevodnika.

V vsaki številki predstavimo enega od naših OO, prišli smo 
do konca. Kot zadnji se predstavlja OO Zidani Most.

Rubrika »malo zgodovine« prinaša 1. del pripovedi o živ-
ljenju in delu nadvse predanega železničarja, ki je dočakal 
skoraj 100 let. Pišemo tudi o tem, kakšne razglednice, ki so 
bile povezane z železnico, so se pošiljale okoli leta 1900.

Na temo druženja in srečanj je kar obilo člankov, kar je zelo 
lepo in pohvalno, saj v preteklih dveh letih o tem skoraj nismo 
mogli pisati. Pa to še ni vse, kar boste našli v tej številki!

Da živimo v težkih, drugačnih, zahtevnih in tudi čudnih 
časih, se verjetno strinjamo vsi. Marsikaj, kar je do sedaj 
veljalo v družbi za trdno, se ruši. Če se neka stvar ne konča, se 
druga ne more začeti. A vsi se sprememb vsaj potihoma bojimo, 
tudi če so na dolgi rok dobre. In ko se staro ruši, novega pa še 
ni, se lahko zgodi marsikaj. Kot na primer, da je bila spomladi 
sprejeta novela zakona o dohodnini, ki je prinesla dvig splošne 
davčne olajšave in s tem višanje neto plač vse do leta 2025. 
Nekako še razumem, da nova oblast po volitvah želi to spre-
meniti in urediti »po svoje«. Ne razumem pa, da del največjih 
sindikatov v državi (hvala Bogu, naši – železničarski niso bili 
zraven) podpira namero, da se neto plače zaposlenim ne zvišajo 
na osnovi dviga splošne davčne osnove. Vse se očitno dela na 
kratki rok, za potrebe dnevne politike.

Naša življenja pa niso na kratki rok, ampak so vse od rojstva 
(spočetja) do smrti. In vredno je delati na dolgi rok.

Želim vam lep in tudi dolg preostanek te življenjske poti in 
če se da, naj vam delček te poti polepša tudi listanje in branje 
glasila Prometnik. Srečno.

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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BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA

Spoštovani!

Pred Vami je nova številka našega glasila, v katerem je 
veliko zanimivih tem. Naj Vas že na tem mestu povabim k 
sodelovanju pri nastajanju našega glasila. Vaših prispevkov 
bomo veseli.

V prejšnji številki sem na kratko predstavil dogovor, ki se 
je nanašal na regres za leto 2022 in dvig plače za dva odstotka.

Sedaj je pred nami nov dogovor, ki prinaša božičnico v 
višini 850,00 EUR bruto, regres za leto 2023 v višini pov-
prečne (neto) plače zaposlenega v Sloveniji ter uskladitev 
plače z inflacijo od 01. 01. 2022. do 31. 12. 2022. Uskladitev 
se bo izvedla v skladu s kolektivno pogodbo in se bo poznala 
pri januarski plači leta 2023. V dogovoru je usklajena tudi 
višina povračila za prehrano.

Dogovor je dober za vse zaposlene. Lahko bi bil boljši 
ali pa tudi slabši. Nikoli ne bomo vsi zadovoljni, ampak v 
teh težkih časih je potrebno razmišljati tudi o prihodnosti 
Slovenskih železnic in seveda tudi o prihodnosti nas samih.

Pred nami je tudi prenova plačnega sistema, od katere 
pričakujemo, da bo zaposlenim prinesla boljšo plačo. Ob 
tem se zavedamo, da so želje eno, dejstva pa drugo, vendar 
s prenovo ne bomo soglašali, če ne bo poštena.

Srečno.

Milorad Šljivić, predsednik SŽPS
Foto: Robert L. Horvat

Podelitev jubilejnih priznanj za 30 let dela na 
železnici

V petek, 03. 06. 2022, je v Železniškem muzeju na Par-
movi ulici v Ljubljani potekala slavnostna podelitev priznanj 
za naše jubilante, ki so že 30 let zaposleni v našem podjetju.

Letošnja prireditev je bila na nek način posebna zaradi 
dejstva, da je bila zaradi preteklih covid razmer ta jubilejna 
prireditev nazadnje organizirana leta 2019, kar pomeni, da 
so bili na prireditvi prisotni tudi jubilanti iz preteklih dveh 
let, 2020 in 2021, kar pomeni, da je bila prireditev zaradi 
tega bolj obiskana. Na sami prireditvi je bilo zaznati veliko 
dobre volje, ker so nam letos covid razmere omogočile 

organizacijo tega za jubilante zelo pomembnega dogodka. 
Zelo prijetno je bilo opazovati snidenje bivših sošolcev, so-
delavcev, generacij …

Letošnjo prireditev je vodila znana voditeljica in novi-
narka Mojca Mavec, ki nam je zaupala tudi nekaj svojih 
zanimivih izkušenj z železnico oziroma z našimi storitvami.

Po uvodnem nastopu godbe slovenskih železnic ter KUD 
Tine Rožanc je sledil nagovor generalnega direktorja gospo-
da Dušana Mesa, ki je pozdravil jubilante ter omenil nekaj 
odprtih projektov, ki trenutno potekajo. Dejal je tudi, da so Železniški muzej

Prireditveni prostor
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Slovenske železnice danes stabilno in izredno perspektivno 
podjetje ter z vidika zaposlenih zelo varno podjetje. Ob na-
govoru direktorja je bilo med prisotnimi opaziti tudi kakšno 
dvignjeno obrv, a meni kot sindikalistu sta največji vtis na-
redili naslednji dve povedi:

1. Višina regresa bo 100 %.
2.  Poslovodstvo družbe ima razumevanje, vezano na sin-

dikalne zahteve za dvig plač, in v bodoče bodo potekali 
pogovori tudi v tej smeri.

Po zaključnem govoru generalnega direktorja je sledi-
la podelitev jubilejnih ur ter priznanj, nato pa je bil čas za 
pijačo ter sproščen pogovor z jubilanti. Najbolj vztrajni so 
lahko prišli tudi do hrane, zaradi slabe organizacije »caterin-
ga« (premalo stojnic ter premalo natakarjev, glede na število 
udeležencev) je bila namreč ogromna gneča, kar je večino 
ljudi odvrnilo od »kosila«, a tudi taki »zdrsi« se zgodijo. 
Ampak to niti malo ni vplivalo na razpoloženje vseh prisot-
nih. Iskreno verjamem, da bo naslednje leto bolje.

Našim jubilantom iskreno čestitam, obenem pa se zahval-
jujem za vse, kar so storili in kar še bodo storili za dobrobit 
našega podjetja.

Zapisal in foto: Davor Lučić

V nadaljevanju preberite, kaj so odgovorili nekateri jubi-
lanti na naslednja vprašanja:

Kaj zate pomeni podelitev priznanja za 30 let dela na 
železnicah? Kako si doživljal/a, da lansko leto ni bilo slo-
vesnosti in slavnostne podelitve priznanj? Kakšni so tvoji 
občutki ob pogledu na 30-letno delo na železnicah? Kaj si 
želiš v prihodnje zase in za podjetje, v katerem delaš?

Nagovor generalnega direktorja Dušana Mesa

Delavski direktor SŽ-Infrastruktura, d. o. o., Matjaž Skutnik 
podeljuje priznanja.

Godba SŽ

Povezovalka programa

Pogostitev

AKTUALNO
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DANILO ŠPARLEK

Doživeti tako lep jubilej mi 
daje prijeten občutek, saj že 
samo vabilo na takšno podelitev 
daje zavedanje o opravljenem 
delu v podjetju. Daje vedeti, da 
dolgoletno delo in pripadnost 
podjetju nista ostala neopažena.

Končno bi lahko rekel, da je 
tukaj vsaj malo druženja. Mislim, 
da vsi potrebujemo tovrstna srečanja. Podelitev v živo ima 
svoj poseben čar, ki ti ostane v spominu. Srečanje z bivšimi 
sodelavci, s katerimi smo skupaj pred 30-imi leti zakorakali 
na delovno pot pri Slovenskih železnicah in nato nadaljevali 
pač vsak v svojo smer. Obujanje spominov je sestavni del 
druženja. Zato sem vesel, da nam je bilo letos to omogočeno.

Za mano je neko življenjsko obdobje, ki je prineslo tako 
lepe kot tudi težke trenutke. Bilo je veliko odločitev, ki jih 
je bilo potrebno v danih trenutkih sprejeti, nekaj težkih in 
nekaj bolj enostavnih. Moje delo na železnici je bilo zelo raz-
noliko, saj sem kot premikač in nato vodja premika začel na 
premiku, nadaljeval kot tehnični referent za razpored osebja, 
bil operativni pomočnik vodje nadzorne postaje, sedaj sem 
prometnik na postaji Ljubljana Zalog. Vsako delovno 
mesto ima svoje zakonitosti in prednosti ter pomanjklji-
vosti, ki ti pa omogočajo širši pogled na delovanje samega 
podjetja.

Kaj si želim v prihodnosti zase in podjetje?
Vedno je na prvem mestu zdravje, ki je tvorec vsega v 

našem življenju. Delati v prijetnem kolektivu, kjer sta razu-
mevanje in strpnost, si vsekakor želim še naprej.

Znamo se hvaliti o napredkih, pozabljamo pa na med-
človeške odnose in odnos do zaposlenih. V današnjih časih 
je tega vedno manj, tudi v našem podjetju. Če se ozrem v 
leta nazaj, je bilo človeškega odnosa in strpnosti definitivno 
več.

ROLAND ČONTALA

To, da delodajalec organizira 
podelitev za 30 let dela na želez-
nici, je zelo lepa gesta, ki kaže 
na to, da se podjetje spomni na 
zaposlene, saj smo del te velike 
družine že cela tri desetletja. Je 
lep opomnik, da si tudi ti pustil 
30-letni pečat na železnicah.

Že ob prihodu se je videlo, da 
je to bila svečana prireditev z veliko udeleženci, saj smo bile 
združene kar tri generacije skupaj. Organizacijsko je bila 
prireditev dobro izpeljana, saj smo se jubilantje na srečanju 
imeli zelo lepo ob hrani, pijači ter živi glasbi.
Če se ozrem na teh 30 let na železnicah, sem bil priča ve-

likim spremembam. Organizacijsko, kot tudi glede moder-
nizacije, ne moreš primerjati železnic sedaj in pred 30-imi 

leti, saj je to nemogoče. Sedaj je vse bolj nekam na silo, pred 
30-imi leti pa je bilo vse bolj z občutkom. Je pa res, da je 30 
let minilo, kot bi mignil, a se niti še ne zavedam, da je to res 
tako veliko obdobje zelo lepih in včasih tudi manj prijetnih 
spominov, ki mi bodo ostali v srcu za vedno.

V prihodnosti si želim še naprej dobrih odnosov med 
sodelavci, saj nas je delitev nekoč enotnega podjetja malo 
odtujila in nas postavila na nasprotne bregove, v resnici pa 
smo še vedno vsi slovenski železničarji. Biti železničar je 
bilo in bo ostal ponos za vedno.

ERMIN ŠLJIVAR

Sama podelitev priznanja mi 
je pomenila točko, ko postanemo 
in se ozremo po prehojeni poti.

Podelitev je potekala v prijet-
nem ambientu. Upam, da je bila 
triletna pavza zadnja pavza in da 
ukrepov, upravičenih ali pa ne, v 
taki meri kot družba ne doživimo 
več.

Ko se ozrem na 30-letno delo na železnici v vodenju pro-
meta, vidim veliko osebnega odrekanja, kajti sodelovanje v 
prometu zahteva celega človeka.

Upam, da preostanek kariere dočakam v zdravju na de-
lovnem mestu, ki ga opravljam od začetka in v katerega sem 
se zaljubil kot otrok. Za Slovenske železnice želim, da bi v 
prihodnje ostale varne in še bolj prijazne za vse uporabnike 
njenih storitev.

ALBINA NOVAK

Priznanje je lepa gesta pod-
jetja, da se delavcem zahvali za 
vztrajanje v podjetju. Trideset let 
je res kar lepa doba. Vidiš in ob-
čutiš, kako podjetje deluje in se 
odziva na različne okoliščine, ki 
vplivajo tudi na zaposlene. Ura 
pa je tako trajen spomin na pre-
živeta leta na železnici.

Sama prireditev s kulturnim programom je bila lepo 
izvedena. Lepo je bilo »v živo« videti sodelavce, kakor 
tudi prijatelje iz drugih družb. Je pa bila kar gneča. Nisem 
si predstavljala, da nas je toliko »tridesetletnikov« v 
podjetju.

V teh letih se je nabralo tako prijetnih, kakor tudi ne-
prijetnih izkušenj. Na splošno pa lahko rečem, da je bilo 
teh trideset let dragocenih glede strokovnega in osebnega 
razvoja. Vsekakor pa bi se mogoče dalo še kaj več doseči, 
vendar okoliščine nekaj prinesejo in sprejeti je potrebno 
dejstva.

V prihodnje želim podjetju rast in razvoj, kar pomeni, da 
bo še vedno zaželjen delodajalec. Zase pa želim zdravja in 
da bi rada hodila v službo še teh nekaj let.

AKTUALNO
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Vse ima svoj rok trajanja, tako je rok trajanja potekel tudi 
videzu spletne strani SŽPS-ja. Že nekaj časa so potekali raz-
govori o spremembi videza spletne strani sindikata, še po-
sebej se je to odrazilo v času lockdowna, ko smo več časa 

preživeli na internetu. Prenova spletne strani je bila zaupana 
istemu izvajalcu, kot je naredil prejšnjo internetno stran.

Drastičnih posegov v vsebino spletne strani nismo izved-
li, spremenila se je pred predvsem forma oz. videz strani. 

Še vedno smo stremeli k temu, da 
je spletna stran pregledna in nudi 
obiskovalcu vse bistvene informa-
cije o sindikatu in njegovem delo-
vanju.

Menim, da je bil namen dosežen. 
Verjetno se bo v bodoče pokazala 
potreba po kakšni spremembi ali do-
polnitvi, o tem bomo pač takrat raz-
mislili in spletno stran dopolnili. Vse 
bralce Prometnika ob tem vabim, da 
za najnovejše informacije spremljajo 
spletno stran SŽPS.

Besedilo: Albina Novak
Foto: Miran Prnaver

Prenova spletne strani SŽPS

GORAN IŠPANOV

Ta podelitev mi res pomeni 
priznanje za vso dosedanjo požr-
tvovalnost, pripadnost delu, ko-
lektivu. Ob tem nisem doživljal 
nekih posebnih občutkov, saj 
se mi zdi, da živimo v posebno 
zahtevnih časih. Moram poveda-
ti, da žal nisem bil na podelitvi, 
saj sem vabilo dobil tik pred zdajci in tako nisem mogel biti 
med udeleženci. Vse to je na celotni zgodbi pustilo grenak 
priokus. Slučajno sem vabilo našel par dni pred podelitvijo 
na mizi v službi. Tak pristop delodajalca je bil res neke vrste 
razočaranje. Za prihodnost želim podjetju čim uspešnejše 
poslovanje in prepoznavnost železnic v okolju, prostoru, 
kjer živimo.

BOŠTJAN KORITNIK

To priznanje mi pomeni neko 
vrsto zahvale, da človek zdrži 
30 let dela in tudi odrekanja na 
železnici. Ker smo bile letos tri 
generacije skupaj, nas je bilo 
morda kar malo preveč za prire-
ditveni prostor. Sicer pa je bilo 
druženje prijetno. Morda malo 
pripomb na pogostitev, kar pa ni moglo pokvariti vzdušja. 
Za prihodnje upam na zdravje in miren prestanek desetih let 
dela, ki me, upam, čakajo do upokojitve.

Pogovore sta pripravila Edvard Kostić in Miran Prnaver.
Foto: osebni arhiv jubilantov

Uvodna stran

Povabilo k včlanitvi v sindikat Ponudba za počitnice
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Po štirih letih je ponovno zagledal luč Berlinski sejem, 
katerega glavni moto je bil »Prihodnost mobilnosti – v času 
podnebnih sprememb«.

Med 21. in 23. septembrom 2022 smo se predstavniki 
družbe SŽ Infrastruktura, d. o. o., udeležili trinajstega sejma 
InnoTrans na sejmišču v Berlinu. InnoTrans je vodilni med-
narodni sejem transportne tehnologije, ki poteka vsaki dve 
leti v Berlinu. InnoTrans je razdeljen na več segmentov, in 
sicer: Železniška infrastruktura, Javni prevoz, Gradnja pre-
dorov. Sejmišče v Berlinu ima na razpolago 42 dvoran, ki so 
bile v času sejma zasedene v celoti. Predvidenih razstavljal-
cev je bilo kar nekaj čez 2700, in to iz 55-ih držav.

Za našo družbo SŽ-Infrastruktura, d. o. o., pa je bilo zelo 
dobro izhodišče, da vidimo, kaj novega ponuja trg, novitete, 
saj smo v fazi nabave gradbene mehanizacije, ki je še kako 
dobrodošla po toliko letih ter bo nadomestila staro, dotrajano 
mehanizacijo.

Kot pravi železničarji smo se odločili, da za pot kot glavno 
prevozno sredstvo uporabimo vlak.

Po dobrih vtisih na sejmu, po veliko prehojenih kilome-
trih, po veliko aktivnostih, ki so jih imeli naši predstavniki 
družbe na sejmu s pridobivanjem informacij glede novih 
tehnologij, smo bili zadovoljni.

Pa vendarle so Deutsche Bahn poskrbele, da se je naše 
druženje v povratku podaljšalo za dobre štiri ure, posledič-
no zaradi zamud, in s tem smo doživeli dodatne izkušnje, 
seveda z mislijo, da se pri nas nikoli ne zgodijo.

Verjeli ali ne, razlog za zamudo 
je bilo pomanjkanje kadra v vode-
nju prometa (nezasedena postaja 
Ingolstad), potreben obvoz, kot tudi 
strojnega osebja, opravičilo vlakov-
nega osebja pa: »Zaradi pomanjkan-
ja strojnega osebja ne vemo, kdaj bo 
vlak odpeljal.« Skratka: tudi Nem-
čija ni več, kar je bila.

Besedilo in foto: Matjaž Skutnik

InnoTrans 2022
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Elektronska varnostna naprava postaje Laško
V okviru projekta »Uvedba daljinskega vodenja prometa 

na progi št. 30 od Zidanega Mosta do Šentilja državna meja« 
je v mesecu aprilu začela delovati elektronska varnostna na-
prava na postajah Laško in Rimske Toplice.

V ta namen je bila na postajah Laško in Rimske Toplice 
vgrajena elektronska postavljalnica CAF španskega pro-
izvajalca.

Vgradnja je zajemala postavitev novih signalov, števcev 
osi, kretniških pogonov, nivojskih prehodov in povezav 
med vsemi elementi signalno-varnostne naprave, ki so pri-
lagojeni elektronskemu vodenju. Vsi signali so opremljeni 
z LED lučmi. Poleg zunanjih naprav je na novo urejen SV 
prostor z računalniki, povezavami in napajanjem, vključno z 
novimi baterijami. Zunanje naprave so z novimi povezava-
mi kontrolirane z računalniki. Zaradi zagotavljanja varnosti 
delovanja signalno-varnostno napravo nadzira in vodi več 
računalnikov, za vsako izvedbo posameznega ukaza morata 
isti rezultat izkazati vsaj dva. Vpogled v delovanje naprave 
pa je vzdrževalcem omogočen preko diagnostičnega raču-
nalnika, zaenkrat na sami postaji, v prihodnosti pa tudi iz 
centra vodenja.

Za potrebe vodenja prometa je bil nameščen sistem ILTIS, 
ki je namenjen operativnemu vodenju in avtomatizaciji že-
lezniškega prometa ter temelji na uporabi grafičnega upo-
rabniškega vmesnika. To pomeni, da delavec, ki vodi promet 

na nekem območju, vodenje opravlja izključno prek moni-
torja in s pomočjo računalniške miške in tipkovnice. Sistem 
zagotavlja delovanje brez prekinitev tudi v primeru izpada 
enega računalnika.

Prometnik postaje Laško začasno opravlja vodenje pro-
meta na svoji postaji in za sosednjo postajo Rimske Toplice. 
Iz smeri Zidani Most je elektronska naprava od prvega pros-
tornega signala do izvoznega signala postaje Laško. Med-
postajni odsek proti postaji Celje je opremljen z APB-jem, 
ki je še del stare elektrorelejne naprave. V smeri proti Zida-
nemu Mostu pa je elektronska naprava vse do preduvoznega 
signala postaje Zidani Most.

Ko je prometnik postaje Laško prevzel vodenje tudi na 
postaji Rimske Toplice, se je povečal obseg njegovega dela 

Igor Mitić, prometnik postaje Laško

Delovno mesto prometnika

Izpad sistema ILTIS na monitorju

Monitor nove SV naprave Laško in Rimske Toplice

Postavljalni pult stare SV naprave Laško
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in obseg odgovornosti. Zaradi tega je sindikat izboril, da so 
bili delavci tudi dodatno finančno nagrajeni.

Prehod iz nove elektronske naprave na postajah Laško in 
Rimske Toplice na staro relejno v Zidanem Mostu ni Celju 
narekuje nekaj posebnosti pri vodenju prometa.

Z novo napravo ni mogoče kontrolirati prostosti APB 
odseka, ki deluje še na relejni tehniki. Prometnik mora skr-
beti, da sta dva blokovna odseka prosta, saj mu naprava ne 
prepreči postavitve izvoznega signala na zasedeni blokovni 
odsek, kot je bilo to pri stari napravi.

Ob nastanku prispevka je službo prometnika opravljal 
Igor Mitić, ki je predvsem pripomnil, da je največja bojazen 

prometnika izpad sistema. Dnevno se dogaja, da na monitor-
ju, prek katerega vodi promet prometnik, tirna slika ostane 
brez simbolov in ni mogoča nobena manipulacija, prav tako 
ni kontrole signalov, kretnic in zasedenosti tirov in odsekov. 
K sreči se je v dosedanjem obdobju le nekajkrat zgodil 30 
minutni izpad, dnevno pa za 6 do 8 sekund. Preseneča jih, da 
po oddanem ukazu naprava potrebuje veliko več časa, da se 
ukaz začne izvajati, kot je to bilo na relejni napravi.

Vsi pa upajo, da se bodo začetne težave kmalu končale.

Zapisal in foto: Edvard Kostić

Računalnik za diagnostiko SV prostor Laško

Zaključek ribiške lige Slovenskih železnic
8. oktobra letos je potekalo zaključno tekmovanje Ribiške 

lige Slovenskih železnic, katerega donatorja sta med drugim 
tudi SŽPS in SVSŽ.

Tekmovanje je tradicionalno potekalo na lokaciji Glino-
kopna jezera nedaleč od Pragerskega.

Po končani tekmi je sledilo druženje ob pijači in doma-
čem golažu, nato pa srečelov, razglasitev zmagovalcev ter 
podelitev nagrad.

Več utrinkov lahko razberete s spodnjih fotografij.

Besedilo in foto: Davor Lučić

Podelitev pokalov Ribe

Med tekmo Dobitnik medalje

Pokali čakajo najboljše.
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Predstavitev novih predsednikov OO: 
SUŽ, Franc Kosi
Kako bi se na kratko predstavil našim 
bralcem?

Sem takšen kot večina običajnih ljudi, 
ki ima to srečo, da živi in dela v okolju, 
ki ga podpira in motivira k doseganju 
zastavljenih življenjskih ciljev. Delam in 
živim v Celju, na kar sem zelo ponosen. 
Sem oseba, ki ceni družino in skupnost, 
v kateri delam in živim. Zase ne morem 
reči, da sem avanturist, ki živi za enkrat-
ne priložnosti, še manj hedonist, ki so 
mu osebni užitki na prvem mestu, tudi 
ne raziskujem vsako leto novih krajev, 
novih držav, novih turističnih destinacij. 
Živim relativno umirjeno in za marsi-
koga mogoče dolgočasno življenje. Ob 
koncu tedna v počitniški hišici v bližini 
Podčetrtka skupaj z ženo, otrokoma in 
psičko Lilly preživljamo prosti čas, kjer uživamo na kraj-
ših izletih, sprehodih in kolesarjenju v neokrnjeni naravi, 
se predajamo brezdelju in si polnimo baterije za naslednji 
delovni teden. Po naravi sem optimist, ki ima neizmerno rad 
življenje, naravo in živali.

Na slovenskih železnicah sem zaposlen že vse od leta 
1989, tako da bom kmalu dopolnil 33 let delovne dobe. Prva 
zaposlitev je bila v takratni JŽ – ŽG Ljubljana v Sekciji 
za vzdrževanje signalno-varnostnih in telekomunikacijskih 
naprav Celje. Takrat sem bil star nekaj več kot 18 let in sem 
imel dosti sreče, da sem relativno hitro po zaključku sred-
nje šole dobil svojo prvo zaposlitev. Vse do leta 2001 sem 
opravljal dela v vzdrževanju signalno-varnostnih naprav v 
enoti SV Celje, na koncu pa tudi v enoti za Meritve in po-
pravila Celje.

Ker sem se ob svojem rednem delu dodatno izobraževal v 
višjem in nato še v visokem strokovnem izobraževanju, sem 
se leta 2001 prezaposlil v strokovno službo, ki je, na nivoju 
takrat še vedno enovite družbe SŽ, d. d., pokrivala področje 
sistema vodenja kakovosti in sistema ravnanja z okoljem. V 
tej enoti sem sodeloval pri vzpostavitvi sistema ravnanja z 
okoljem po mednarodnem standardu ISO 14001:1996. Od 
leta 2013 sem zaposlen v Štabni službi za notranji nadzor, 
kakovost in okolje (SŽ, d. o. o.), kjer na nivoju skupine Slo-
venske železnice strokovno pokrivam področje vodenja in 
vzdrževanja sistema ravnanja z okoljem.

Delo, ki ga zelo rad in z entuziazmom opravljam, je di-
namično, precej kompleksno in posledično strokovno zah-
tevno. Za uspešno vodenje sistema ravnanja z okoljem na 
nivoju tako velikega podjetja, kot je skupina Slovenske 
železnice, so namreč neobhodno potrebna zadostna organi-
zacijska, pravna in ekonomska znanja, ki sem jih pridobil v 

sklopu dodiplomskega izobraževanja na 
Fakulteti za upravo. Bolj enostavno po-
vedano: moje delo je večinoma pisarniš-
ko, kjer tekoče izvajam delovne naloge, 
ki so povezane s spremljanjem zakono-
daje varstva okolja, pripravljam različna 
periodična poročila za poslovodstvo ter 
smernice in navodila za izvajanje predpi-
sanih zahtev v delovnih procesih odvisnih 
družb. Približno 20 % svojega delovnega 
časa preživim tudi na terenu, kjer skupaj 
s sodelavko vsem deležnikom v skupini 
Slovenske železnice po potrebi nudiva 
strokovno pomoč pri praktičnem izvajan-
ju predpisanih okoljevarstvenih zahtev 
v delovnih procesih in jih ozaveščava o 
pomenu varovanja okolja, periodično pa 
sodelujem tudi pri izvajanju notranjih in 
zunanjih presoj sistema vodenja po SIST 

EN ISO 14001:2015. Za uspešno delo na področju sistema 
ravnanja z okoljem so neobhodno potrebne tudi določene 
veščine, kot so npr. ustrezna komunikacija, pripravljenost 
pomagati in korektni odnosi do zaposlenih, da se pridobi 
ustrezna stopnja zaupanja.

V vseh teh letih sem precej dobro spoznal delovanje vseh 
deležnikov znotraj skupine Slovenske železnice in njihovo 
razmišljanje. Pri delu je nujno potrebno upoštevati tudi do-
ločene razlike v mentaliteti zaposlenih.

Upam, da mi bodo ta znanja in veščine pomagale pri delu 
v sindikatu.

Si bil že pred volitvami aktiven v sindikatu?

V sindikatu sem šele zadnjih pet let, tako da nimam pre-
tirane kilometrine niti izkušenj, kar zadeva članstvo. V pre-
teklosti o članstvu v sindikatu nisem kaj dosti razmišljal, pa 
mi je še sedaj žal za to, saj sem za to plačal relativno visoko 
ceno. Zavedam se, da je sindikalno gibanje v vsakem pod-
jetju nujno potrebno, da se v podjetju vzpostavi normalno 
ravnotežje med upravo in delavci.

Kako je prišlo do odločitve, da si kandidiral za predsed-
nika OO?

Ker se je obstoječi predsednik OO SUŽ upokojil, smo na 
zboru članstva o tem razpravljali in so mi predlagali, da se 
odločim za kandidaturo za predsednika OO SUŽ. Načelo-
ma nisem imel nič proti, zato sem pripravil program in se 
prijavil. Ker je drugi kandidat odstopil od kandidature, sem 
bil s strani vodstva s sklepom potrjen kot novi predsednik 
OO SUŽ.
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Kako ocenjuješ trenutno situacijo v našem sindikatu in 
na Slovenskih železnicah?

Po dveh sejah glavnega odbora SŽPS ugotavljam, da 
glavni odbor deluje homogeno. Razprave članov glavnega 
odbora so konstruktivne in na koncu se vedno izglasujejo 
ustrezne rešitve. Veseli me, da predsednik vodi seje profesi-
onalno, demokratično in strokovno.

Upam, da bo kmalu dosežen oziroma podpisan dogovor o 
novi kolektivni pogodbi, kot tudi prenova plačnega sistema, 
ki je za člane OO SUŽ še posebej zanimiva. Člani našega 
območnega odbora namreč niso zaposleni v izvršilnih služ-
bah, zato so njihove osnovne plače relativno nizke.

Kakšni so tvoji načrti in želje pri vodenju OO?

V OO SUŽ smo sprejeli sklep, da naredimo vse potrebno, 
da povečamo članstvo, zato apeliramo na vse zaposlene, ki 
še niso včlanjeni, da se pridružijo območnemu odboru sin-
dikata uslužbencev železnic. Drugih želja, razen tega, da 
ostanemo zdravi, nimam.

Franc, hvala za pogovor in verjamem v dobro sodelo-
vanje.

Pogovor pripravil Miran Prnaver.

Gasilska olimpijada – Celje 2022 in bronasti 
Podgorčani (železničarji)

Verjetno je vsem na splošno znano, da je med samimi 
železničarji ogromno prostovoljnih gasilcev. Slovenija v 
prostovoljnem gasilstvu spada v sam vrh Evrope in sveta.

17 gasilskih regij, 120 gasilskih zvez, 1341 društev, več 
kot 151 tisoč gasilk in gasilcev in več kot 150-letna tradicija 
gasilstva povedo vse.

»Naloga gasilskih društev je veliko več kot le gašenje in 
reševanje v primeru požarov. V njih so ljudje našli socialno 
oporo in solidarno, nesebično pomoč ob vsakršni nesreči. 
Skozi gasilska društva člani izkazujejo predanost sloven-
skemu narodu in obstoj te zavesti.« 

(Povzeto po spletni strani gasilec.net.)

Skoraj vsak kraj v Sloveniji premore gasilsko društvo, 
kar priča o veličini te organizacije. Gasilska društva zdru-
žujejo in povezujejo ljudi in prav gasilci, prostovoljni ga-
silci so tisti, ki vedno, resnično vedno, ne glede na pogoje, 

priskočijo na pomoč in nesebično in prostovoljno pomagajo 
brez dodatnih vprašanj in zapletov.

Vsekakor pa gasilci tudi radi med seboj tekmujejo in or-
ganizirajo tekmovanja v gasilskih veščinah. Tudi v tekmo-
valnem smislu naša društva posegajo po najvišjih mestih 
tudi na mednarodnih tekmovanjih in seveda na gasilskih 
olimpijadah.

Letos je v Celju od 17. do 24. julija potekala 17. gasilska 
olimpijada. Gre za največje gasilsko tekmovanje, ki se ga 
je letos v Sloveniji udeležilo 198 ekip, te pa je sestavlja-
lo kar 2634 udeležencev iz 20-ih držav. Med njimi je bila 
tudi ekipa prostovoljnega gasilskega društva Podgorci – 
člani A.

Sama pot do uvrstitve na najprestižnejšo gasilsko tekmo-
vanje je trajala dobrih 10 let, odkar so mladi fantje začeli 
vestno trenirati ter se korak po koraku počasi približevali 
samemu vrhu ekip v Sloveniji. Tako so bili člani A prosto-
voljnega gasilskega društva Podgorci dvakrat pokalni prvaki 

Jože Sladnjak (mentor), Simon Škrjanc, Sandi Munda, Dejan Munda, Kristijan Sladnjak, Marko Slavinec, Bojan Cunk (kond. trener), 
Žiga Volmut, Marko Mesarič, Uroš Ritonja, David Notersberg, Zvonko Habjanič
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Gasilske zveze Slove-
nije (GZS), dvakrat po-
kalni podprvaki GZS, 
drugi na državnem 
prvenstvu gasilcev, 
zmagovalci močnega 
mednarodnega turnirja 
v Postojni (kjer so kot 
zmagovalci osvojili 
motorno brizgalno) in 
seveda dosegli absolu-
tno prvo mesto v kva-
lifikacijah za gasilsko 
olimpijado 2022.

S samo uvrstitvijo na 
gasilsko olimpijado so 
si izpolnili življenjske 
sanje in, moram dodati, 
tudi naše, sanje navijačev in vseh, ki so vedno na vseh tek-
movanjih trepetali za čim boljšo izvedbo vaje.

Tako so 22. julija, na njihov tekmovalni dan, tribune sta-
diona Kladivar v Celju pokale pod težo domačih navijačev, 
kar za 3 avtobuse nas je bilo. Izvrstna izvedba vaje (29,47 
sekunde), ki so jo opravili brez kazenskih točk, in štafeta, ki 
so jo izpeljali v 55,26 sekunde, sta jim zagotovili tretje mesto 
in bronasto medaljo, sanje so postale resničnost.

Deseterica gasilskih junakov, ki so jo sestavljali Simon 
Škrjanec, Kristijan Sladnjak, Marko Slavinec, Uroš Riton-
ja, Dejan in Sandi Munda, Žiga Volmut, Zvonko Habjanič, 
David Notersberg in Marko Mesarič, z mentorjem Jožetom 
Sladnjakom in kondicijskim trenerjem Bojanom Cunkom je 
bila poplačana za vsa odrekanja, trud in težave, ki so jih 
spremljale na poti do brona.

Ob vrnitvi v rodne Podgorce se je na sprejemu zbralo 
preko 400 navdušenih navijačev, podpornikov, gasilcev iz 
cele občine Ormož in tudi sosednjih občin, priredili so jim 
veličastni curkomet, slavje se je zavleklo pozno v noč.

Naj se vrnem k začetku članka: v gasilski desetini tek-
movalcev PGD Podgorci – člani A so tudi trije zaposleni 
na Slovenskih železnicah, in sicer Uroš Ritonja, zaposlen 
kot tehnik vzdrževanja v železniški operativi TK, Služba 
za EE in SVTK, Maribor (napadalec ena), Sandi Munda, 
zaposlen kot strokovni sodelavec, Služba za načrtovanje, 
tehnologijo in inženiring (vodar ena), ter David Noters-
berg, prometnik postaje Poljčane, Vodenje prometa Maribor 
(cevar 2).

Fantje so posebej poudarili, da se želijo zahvaliti delo-
dajalcu – Slovenskim železnicam za vso podporo in razu-
mevanje, posebna zahvala pa gre vsem sodelavcem, ki so z 

razumevanjem marsikdaj morali delati namesto njih, pred-
vsem zadnjih 10 mesecev pred olimpijado, ko so trdo treni-
rali skoraj vsak dan.

Istočasno pa hvala vam, dečki, da ste nam polepšali živ-
ljenje, saj smo trdo verjeli v vas, kajti imate vi to!

In še moja misel: Žal je v času gasilske olimpijade besnel 
grozovit požar na Krasu, kar je botrovalo tudi manjši me-
dijski podpori le-te. Nekateri so celo »pametovali« o smislu 
olimpijade v času požara. Dragi moji »pametovalci«, veči-
noma ste to bili negasilci, gašenje požara zaradi olimpijade 
na noben način ni bilo okrnjeno. Vsa Evropa je gorela, na 
olimpijadi pa so bili vsi njihovi tekmovalci in nihče se ni 
ukvarjal s takimi vprašanji. Vsi ti tekmovalci so bili z misli-
mi na Krasu ali v svojih domovinah in zato so takšne misli 
in izjave nedostojne.

Spisal in fotografiral Zdravko Munda – Chato.

Bron z zlatim sijajem

Sandi Munda – strokovni sodelavec Službe za načrtovanje, 
tehnologijo in inženiring

Uroš Ritonja – tehnik vzdrževanja TK
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Srečanje s kolegi iz Bosne in Hercegovine
Med 20. in 22. julijem 2022 so sindikalni prijatelji iz 

Samostalnog sindikata izvršnog osoblja područje Infra-
strukture ŽF Bosne in Hercegovine organizirali mednarod-
no sindikalno srečanje sindikatov. Srečanja so se udeležili 
tudi predstavniki iz Hrvaške, Srbije, Poljske in Črne gore. 
V sklopu turističnega naselja Ajdinovići sva se letošnjega 
srečanja udeležila predsednik SŽPS Milorad Šljivić ter moja 
malenkost.

Na srečanju smo se dotaknili aktualnih zadev, s katerimi 
se srečujemo posamezni sindikati in pa spregovorili tudi o 
smernicah za vnaprej. Gostitelj je poskrbel tudi za družabni 
del in nas popeljal na rafting po reki Neretvi. Da je sodelo-
vanje med sindikatoma zelo dobro, nam pove prijaznost in 
spoštovanje, za kar smo gostitelju iz Samostalnog sindikata 
izvršnog osoblja područje Infrastrukture ŽF Bosne in Her-
cegovine zelo hvaležni.

Besedilo in foto: Matjaž Skutnik Druženje

Udeležba na seminarju iz varnosti v železniškem 
prometu, zdravja in ekologije Sindikata 
izvršilnega osebja srbskih železnic

Letošnje srečanje sindikata izvršilnega osebja Srbskih 
železnic na temo varnosti, zdravja in ekologije je bilo od 
29. do 31. 09. 2022 v mestu Kladovo. Mesto se nahaja v 
jugovzhodnem delu Srbije in je približno 10 km oddaljeno 
od hidroelektrarne Đerdap. Posebnost mesta je, da imajo 
mestno plažo ob reki Donavi urejeno v dolžini približno 1 
km. Samo mesto ima približno 8000 prebivalcev.
Člani, ki smo se udeležili tega tematskega srečanja, 

smo bili naslednji: Milorad Šljivič, Boris Kolman, Roland 

Otvoritev srečanja Kladovo
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Čontala in Božo Piberčnik. Samo srečanje je potekalo v pri-
jetnem vzdušju ter pregovorno pristnem gostoljubju naših 
gostiteljev. Seveda ob izmenjavi izkušenj s področij, ki jih 
je zajemala tematika.

Srečanja so se udeležili tudi predstavniki iz Hrvaške, 
Bosne in Hercegovine, Črne gore in Poljske.

Bilo je res enkratno!
Besedilo in foto: Boris Kolman

Donava

Zaključek srečanja

Rovinj 2022
Letošnje sindikalno športno srečanje »Krešimir Posavec«, 

ki ga je organiziral Sindikat prometnika vlakova Hrvatske 
(SPVH), je bilo tokrat v žalostni luči tragične železniške 
nesreče, ki se je zgodila v naselju Rajić nedaleč od mesta 
Novska. V tej hudi nesreči (nalet potniškega vlaka na sklep 

tovornega vlaka) so življenje izgubile tri osebe, med njimi 
strojevodja in sprevodnik, 11 oseb je bilo poškodovanih.

SPVH tradicionalno vsako leto organizira dvodnevno 
športno srečanje za svoje člane ter goste iz tujine. Sre-
čanja se SŽPS redno udeležuje. Naj še omenim, da je Rovinj

Otvoritev srečanja

Delegacija SŽPS
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Na pobudo kolegic in kolegov, že upokojenih delavcev 
Slovenskih železnic, smo v drugi polovici leta 2021 priče-
li z vsemi potrebnimi aktivnostmi za ustanovitev »Društva 
upokojencev Slovenskih železnic«.

Društvo bi med seboj povezovalo več generacij železni-
čarjev, ne glede na posamezne dejavnosti in stroko, ki jih 
skupina SŽ pokriva. Pripravili in uskladili smo statut društva 
in ostale potrebne akte ter 3. 11. 2021 društvo registrirali na 
Upravni enoti v Ljubljani.

Na prvem občnem zboru smo izvolili vodstvo društva 
in člane posameznih organov društva. Izvoljeno vodstvo 
društva je:
– predsednik g. Ivo Bajec, upokojenec družbe SŽ-Tovorni 

promet, d. o. o.
–  dva podpredsednika: ga. Metka Prelog, upokojenka 

družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o. in g. Drago Sotlar, 
upokojenec SŽ-Tovorni promet, d. o. o.

Predsedniki sindikatov Priznanja za tekmovalce

letos srečanje potekalo brez kakršnihkoli epidemioloških 
omejitev ter ukrepov, kar je ustvarilo še bolj sproščeno 
vzdušje.
Člani delegacije SŽPS sami nismo sodelovali pri športnih 

igrah, ampak smo srečanje izkoristili za izmenjavo mnenj, 
stališč, izkušenj, poleg tega nas je gostitelj povabil na dvo-
dnevno delavnico s tematiko, vezano na varnost v železniš-
kem prometu.

SPVH in SŽPS imata skupno predvsem strukturo član-
stva, SPVH namreč zastopa večinsko članstvo – približno 
1400 članov v neodvisni družbi HŽ Infrastruktura.

Omenjena sindikata pa že dolgo časa sodelujeta na med-
narodni ravni, tukaj gre za uspešen koncept izmenjave infor-
macij, vezanih za socialni dialog v podjetjih.

Besedilo in foto: Davor Lučić

Ustanovitev in delovanje društva upokojencev 
Slovenskih železnic

Vodstvo društva

Občni zbor društva
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Izvoljena je bila tudi sekretarka društva:
– ga. Marija Lovše, upokojenka SŽ, d. o. o., Sektor za 

upravljanje nepremičnin.

V posamezne organe društva (v skladu z zakonodajo) so 
bili imenovani tudi vsi ostali predstavniki oz. člani društva, 
in sicer upravni odbor (10 članov), nadzorni odbor (3 člani), 
častno razsodišče (3 člani) itd.

Za potrebe poslovanja društva je bil odprt transakcijski 
račun pri Delavski Hranilnici Ljubljana, prav tako je bil 
izdelan tudi žig društva. Oblikovane in natisnjene so bile 
članske izkaznice (za naše društvo je izkaznice izdelala Že-
lezniška tiskarna v Ljubljani).

Uradno smo se predstavili matičnemu podjetju – Sloven-
ske železnice, d. o. o., ki nam je zagotovilo ustrezen prostor 
za poslovanje ter osnovne pripomočke za delo. Skupino Slo-
venske železnice smo v mesecu decembru 2021 zaprosili 
za finančno pomoč, s čimer bi društvu omogočili začetna 
sredstva za poslovanje. Skupina Slovenske železnice se je 
pozitivno odzvala, tako da smo v marcu 2022 podpisali do-
natorsko pogodbo za leto 2022. V obdobju dveh mesecev 
je bilo na različne naslove po vsej Sloveniji bivšim delav-
cem Slovenskih železnic poslanih preko 3300 pisnih vabil 
za včlanitev v društvo. Za vse včlanjene železničarje, ki so 
izrazili željo, da bi jo prejemali, smo uredili brezplačno pre-
jemanje revije Nova proga.

Izvedeni so bili trije občni zbori društva. Tretjega, v 
mesecu marcu 2022, ki je potekal v stekleni dvorani uprav-
ne stavbe SŽ na Kolodvorski ulici 11 v Ljubljani, se je ude-
ležilo preko 50 že včlanjenih železničarjev. Predsednik in 
podpredsednica društva sta prisotnim predstavila plan dela 
društva za leto 2022 in finančni plan društva za leto 2022.

Poudarek dela društva v letošnjem letu je obveščanje upo-
kojencev Slovenskih železnic in zaposlenih na Slovenskih 
železnicah, ki se odpravljajo v zasluženi pokoj, da je bilo 
ustanovljeno »Društvo upokojencev Slovenskih železnic«, 
ki se mu lahko pridružijo. Vsi upokojeni železničarji, ki se s 
podpisom pristopne izjave in s plačilom članarine (12 evrov 
letno) včlanijo v društvo, imajo pravico vpogleda v statut 
društva in v vso ostalo dokumentacijo društva.

Vse napore vlagamo tudi v organizacijo izletov in dru-
žabnih srečanj, saj se zavedamo, da je krepitev medsebojnih 
vezi po odhodu v pokoj še kako pomembna.

Tako smo v mesecu maju 2022 organizirali enodnevni 
izlet na Kozjansko, ki se ga je udeležilo 67 članic in članov 
društva. Ogledali smo si Muzej Južne železnice v Šentjurju, 
ki nam ga je predstavil g. Mihael Bučar, njegov ustanovitelj 
in dolgoletni upravitelj. Pri predstavitvi muzeja in njegove 

Zavzeto delo

Na izletu v maju 2022

V muzeju v Šentjurju

Skupinska na izletu
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vsebine je sodelovala tudi Jožica Kristan Filič, ki se s turis-
tično dejavnostjo ukvarja že vrsto let. Po ogledu muzeja smo 
se odpravili do cerkve v Loki pri Žusmu in se nato po ogledu 
cerkve peš povzpeli kakih 300 metrov do vrha nad kamnolo-
mom, kjer so domačini postavili t. i. »Stolp ljubezni«. Uži-
vali smo v čudovitem razgledu na Kozjansko. Zaključili smo 
s kosilom na Turistični kmetiji Žurej, kjer so nas pogostili 
z izvrstno domačo hrano, tudi harmonika ni manjkala, in 

se nato v večernih urah vrnili v Ljubljano. Iz Ljubljane so 
se udeleženci izleta z rednimi vlaki odpeljali vsak na svoj 
konec Slovenije. Naši člani so nas še kar nekaj dni po izletu 
klicali, izražali zadovoljstvo nad organizacijo, predvsem pa 
bili navdušeni nad dejstvom, da smo se ustanovitelji druš-
tva zares odločili povezati vse upokojene železničarje med 
seboj.

Sedmega septembra smo organizirali enodnevno družab-
no srečanje v Šormovem malnu pri Grosupljem, ki se ga 
je udeležilo 57 članic in članov društva. Zborno mesto za 
udeležence je bilo na ploščadi pred poslovno stavbo Trg OF 
7 v Ljubljani. Ob 10. uri smo se odpeljali proti Grosuplju in 
po 30-ih minutah vožnje prispeli na cilj, kjer smo se najprej 
okrepčali s toplo malico. Za udeležence srečanja smo orga-
nizirali športne igre in izvedli čisto »zaresno« tekmovanje 
v balinanju, pikadu, prstometu in plesu. Zmagovalcem smo 
podelili medalje za dosežena prva mesta. Po tekmovanju 
smo se okrepčali še z dobrotami z žara, skratka, uživali smo 
v naravi in urejeni okolici, v dobri hrani in pijači ter klepetu, 
ki nam je vsem popestril dan. Proti Ljubljani smo se odpra-
vili okoli 18. ure, od tam pa so se nato udeleženci odpeljali 
vsak na svoj konec Slovenije.

V letošnjem letu se bomo potrudili organizirati še en 
enodnevni izlet konec oktobra in seveda upamo, da nam bo 
vreme naklonjeno, kar pa konec koncev tudi ne bo ovira 
za izvedbo izleta. Ob zaključku letošnjega leta pa bomo 
vsekakor organizirali družabno srečanje, ki ne sme manj-
kati.

Slovenske železnice so eden največjih delodajalcev v Slo-
veniji. Iz sistema vsako leto odide v zasluženi pokoj veliko 
ljudi raznih strokovnih profilov iz vseh družb in vseh delov 
Slovenije. Do danes tako društvo v okviru Slovenskih želez-
nic ni obstajalo. Upokojeni železničarji so se vključevali v 
razna področna, okrajna ali republiška društva upokojencev 
Slovenije. Skratka, »raztreseni« so bili po vsej Sloveniji. 
Ker se želimo še naprej medgeneracijsko povezovati vsi, 
ki smo železnico sprejeli za svoj »drugi dom«, se nam je 
porodila ideja o konkretnem železničarskem upokojenskem 
društvu (po zgledu drugih večjih sistemov v Sloveniji, kot 
je na primer Lek), ki bi nam to omogočalo.

Slovenske železnice so na nivoju države izjemno po-
membne v smislu javnega prevoza, zelene mobilnosti in 
prihajajočih podnebnih izzivov, zato smo bili v vodstvu 
društva mnenja, da bo tudi Društvo upokojencev Slovenskih 
železnic lahko naredilo veliko za promocijo delodajalca, ki 
nam je (nekaterim celo polno delovno dobo – 40 let) dajalo 
kruh.

Potrudili se bomo, da bomo duh pripadnosti Slovenskim 
železnicam negovali naprej in vzpodbujali mlade generaci-
je, da bodo prav tako vzpostavljale in negovale pripadnost 
delodajalcu, ki je eden najboljših v Sloveniji.

Besedilo: Metka Prelog
Fotografije: M. Prelog, M. Lovše, F. Žonta

Bilo je zanimivo …

… in okusno!

Družabno srečanje v septembru 2022 
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Slovenske železnice (2. del)
Železniško omrežje

Del železniškega omrežja v Sloveniji je elektrificiran (po 
njem vozijo elektromotorni vlaki), večji del pa je neelektrifi-
ciran (po njem vozijo različni tipi dizelskih vlakov). Skupna 
dolžina železniških prog je 1208 km, od tega je elektrificira-
nega 609,7 km. V Sloveniji so tri vrste elektrificiranih prog. 
Največji del je elektrificiran z enosmerno napetostjo 3 kV. 
Med Dobovo in državno mejo s Hrvaško ter med Hodošem 
in državno mejo z Madžarsko je izmenična napetost 25 kV 
50 Hz, med Jesenicami in državno mejo z Avstrijo pa 15 kV 
16,7 Hz.

Statistika o železniškem omrežju Slovenskih železnic:
 – najbolj strma proga: Prvačina–Štanjel, 26,7 promila
 – najdaljša horizontala: Ruše-Fala v dolžini 6 500 m na 

progi Maribor–Prevalje
 – najdaljša ravnina: Ptuj–Velika Nedelja v dolžini 15 810 m 

na progi Pragersko–Središče
 – najvišje ležeča železniška postaja: Postojna, 582 m
 – najnižje ležeča železniška postaja: Koper, 3 m
 – najdaljši most: 575 m, Novo mesto na industrijskem tiru 

za Revoz
 – najvišji most: 30 m, v Mostu na Soči čez reko Idrijco
 – najdaljši predor: Bohinjski predor, 6 327,3 m
 – najkrajši predor: Radovljica, 25,03 m
 – najstarejša proga: Južna državna železnica Šentilj–Celje, 

2. junij 1846.

Vozni park

Najhitrejši vlak v Sloveniji je nagibna elektromotorna 
garnitura Pendolino serije SŽ 310/316, letnik 2000, ki vozi 
pod oznako InterCity Slovenija (ICS) med Ljubljano in 
Mariborom ter Ljubljano in Koprom. Najvišja hitrost, ki jo 
lahko dosega, znaša 160 km/h (sicer zmore hitrosti do 200 
km/h), in sicer jo doseže na relaciji Pragersko–Maribor in 
Grobelno–Štore.

Največja pridobitev za potniški promet v začetku tega 
stoletja so bili potniški vlaki Siemens Desiro serije 312/317.

Večina dizelmotornih garnitur je proizvodnje Fiat, letniki 
1973–1976 (serija 813/814), in »kanarčki« serije 713/715, 
letniki 1983–1986. V prometu je tudi še nekaj garnitur serije 
711, nekdanjih »zelenih vlakov«, izdelanih leta 1970.

Aprila 2018 so Slovenske železnice podpisale pogodbo s 
proizvajalcem Stadler Rail AG za nakup 26 novih potniških 
garnitur: 11 enonadstropnih elektromotornih, 10 dvonad-
stropnih elektromotornih in 5 enonadstropnih dizelmotor-
nih garnitur. Maja 2019 je bila podpisana nova pogodba za 
dobavo dodatnih 16 dizelskih in 10 električnih enonadstrop-
nih garnitur.

Lokomotive, ki vozijo po slovenskih tirih, so dizelske in 
električne ali pa tudi najnovejše Siemensove večsistemke, 
znane pod imenom Helga oziroma pod v Sloveniji uveljav-
ljenim imenom Živa. Povprečna starost lokomotiv je pri-
bližno 20 let.

Vozni park Slovenskih železnic

Lokomotive
Dizelske 642, 643, 644, 646, 661, 664, 732
Električne 342, 363, 541

Potniške garniture
Dizelske 610/615, 711, 713/715, 813/814
Električne 310/316, 312/317, 313/318, 510/515

Železniške proge v Sloveniji

Po Wikipediji del podatkov povzel in 
članek pripravil Miran Prnaver.

Foto: povzeto po spletnih straneh

Ljubljana–Dobova
Ljubljana–Jesenice
Zidani Most–Šentilj
Pragersko–Središče
Ormož–Hodoš
Ljubljana–Sežana
Pivka–Ilirska Bistrica
Divača–Koper
Ljubljana Šiška–Kamnik Graben
Celje–Velenje
Grobelno–Rogatec
Stranje–Imeno
Maribor–Prevalje
Dravograd–Otiški Vrh
Ljutomer–Gornja Radgona

Lendava–državna meja
Prešnica–Rakitovec
Jesenice–Sežana
Nova Gorica–Vrtojba
Prvačina–Ajdovščina
Ljubljana–Metlika
Sevnica–Trebnje
Grosuplje–Kočevje
Novo mesto–Straža
Maribor Tezno–Maribor Studenci
Ljubljana Zalog–Ljubljana P3
Ljubljana Zalog–Ljubljana P4
Ljubljana Zalog–Ljubljana P5
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Pendolino, serija 310 Siemens 312 317 »Moped« 342

»Meh 362 v pokoju« 363 »Brižita« Stadler 510 515

»Živa« 541 »Đura« 643 »Španka« 644

664 713 715

813 021

813 122 »Kennedy« 661 »Zelenc« 711

Premikalka 646 Premikalka na JŽ in SŽ Stadler, diesel motornik

Stadler KISS, dvonadstropni Upokojena 361 Upokojena gomulka
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Prva obletnica smrti Jožeta Skubica

V petek, 14. oktobra, je minilo točno leto dni, odkar se je 
poslovil in dosanjal svoje zemeljske sanje naš dolgoletni se-
kretar sindikata Jože Skubic. Jože ni bil le eden najpomemb-
nejših členov našega sindikata, na katerega smo se lahko v 
vsakem trenutku zanesli in mu zaupali najtežje naloge, bil 
je tudi in predvsem človek z veliko začetnico. Človek, ki 
je imel odprto srce za sočloveka, ki je rad prisluhnil in po 
najboljših močeh pomagal. Zato ni čudno, da v SŽPS po nje-
govem odhodu ostaja velika praznina. Ko pridemo v glavno 
pisarno, še vedno mislimo, da ga bomo zagledali za njegovo 
mizo, prijetnega in prijaznega.

Na dan obletnice smo po končani seji glavnega odbora 
odšli na njegovo zadnje zemeljsko počivališče na pokopa-
lišče Št. Jurij pri Grosuplju. Pridružila se nam je njegova 
žena, vdova gospa Marjetka. Ob grobu smo se vsak na svoj 
način povezali z njim (z obujanjem spominov, hvaležnostjo, 
molitvijo …). Prižgali smo svečke in na njegov grob položili 
aranžma z napisi vseh OO našega sindikata.

V nedeljo, 16. oktobra, pa je bila v njegovi domači farni 
cerkvi Sv. Jurija obletna sv. maša. Daroval jo je tamkajšnji 
duhovnik Boštjan Modic. Maša je bila posebna in posveče-
na pokojnemu Jožetu. Pri maši so igrali in prepevali člani 
ansambla Dori ter znani slovenski pevec Oto Pestner. Tako 

smo se tudi ob glasbi spominjali Jožeta in še bolj doživeto 
in seveda presunljivo obhajali obletnico smrti.

Povsem polna cerkev je bila dokaz, kako Jože še vedno 
ostaja v naših srcih in spominih. Spomini pa so, pravijo, 
nebesa na zemlji.

Hvala ti, dragi Jože, za vse in počivaj v miru.

Besedilo: Miran Prnaver
Foto: Ivan Pohar in Miran Prnaver

Ansambel Dori in Oto Pestner na obletni maši

Na grobu

Ostajajo spomini

Jože za vedno v naših srcih
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Prazniki v Republiki Sloveniji: 1. maj – praznik dela
Praznik dela je praznik delavcev in delavskega razreda in 

ga praznujemo 1. maja, v Sloveniji pa celo dan več.
Praznik je sinonim za dosežke delavskega gibanja in se 

ga praznuje v več kot 80-ih državah po svetu. Prvi praznik 
dela je bil razglašen 1. maja leta 1890 s strani prvega med-
narodnega kongresa socialističnih strank v Evropi. Uradno 
se praznik imenuje Delavski dan mednarodne enotnosti in 
solidarnosti.

Datum je bil izbran zaradi dogodkov v Združenih državah 
Amerike, ko je leta 1884 ameriško združenje organizirane-
ga delavstva in sindikatov zahtevalo 8-urni delovnik. V ta 
namen so pripravili splošno stavko, vendar je le-ta povzro-
čila t. i. nemire v Haymarketu v mestu Chicago. Medtem ko 
se je stavka pričela z miroljubnimi protesti, je bila v prisotne 
policiste odvržena bomba. Eksplozija bombe je ubila nekaj 
policistov in protestnikov. Zahteva po 8-urnem delavniku je 
bila v ZDA sprejeta šele v 20. stoletju, vendar so dogodki v 
Chicagu sprožili podobne demonstracije in stavke po vsem 
svetu.

Praznik dela se praznuje v večini držav sveta, še posebej 
pa je bil praznik pomemben v bivših komunističnih državah. 
Praznovanja v teh državah v času hladne vojne so bila pona-
vadi spremljana z velikimi vojaškimi paradami, razkazovan-
jem orožja in procesijami državljanov v podporo ureditvi.

Prvi maj je bil v zgodovini tudi poganski praznik v veliki 
večini tedanje Evrope, kjer so praznovali konec dolge zime 
in pričetek poletja. V rimskih časih je prvi maj veljal za 
ključno obdobje plodnosti in prihod pomladi. Rimski festi-
val Flore, boginje cvetja in pomladi, se je odvijal od 28. 
aprila do 3. maja.

Tradicionalna dogajanja v Angliji na prvi maj vključujejo 
t. i. Moriss ples, kronanje majske kraljice in ples okoli mlaja. 
Takšna festivalska dogajanja so bila izjemno priljubljena v 
srednjeveških časih.

Rimokatoliška cerkev je verski navdih prvemu maju sku-
šala dodati leta 1955, ko ga je razglasila za dan Svetega 
Jožefa delavca.

V Sloveniji se pred 2. svetovno vojno praznik uradno ni 
obeleževal, vendar ga oblast ni prepovedovala in so se tako 
dogajali različni dogodki v podporo delavskemu prazniku. 
Prvi uradni praznik dela po drugi svetovni vojni je bil leta 
1948. V času bivše Jugoslavije se je praznik začel zgodaj 
zjutraj z budnicami delavskih godb, čez dan pa so se dogajali 
sprevodi in kulturni dogodki. Dan se je zaključil z večerno 
veselico ob gorečih kresovih. Veljalo je, da se vsak obleče v 
najboljša oblačila, ki jih premore, in se opremi z nageljnom. 
Pomembne so bile tudi rdeče zastave, kot simbol delavstva, 
ter mlaji.

O prazniku oziroma o delu samem v današnjih časih bi 
seveda lahko veliko pisali, razmišljali, polemizirali. Vseka-
kor marsikje delo ni več vrednota, oziroma, bolje rečeno, 
plačilo zanj ni vredno(ta). Pomembno vlogo v zgodovini in 
seveda tudi danes pri ohranjanju pravic delavstva imajo sin-
dikati. Na Slovenskih železnicah imajo sindikati pomembno 
vlogo pri ohranjanju pravic zaposlenih. Na marsikaj postor-
jenega smo lahko ponosni, veliko izzivov pa je še pred nami, 
posebno v teh časih, ki so zelo drugačni in nepredvidljivi, 
veliko bolj, kot smo bili navajeni v preteklosti.

Članek pripravil Miran Prnaver 
(del besedila povzet po spletnih straneh).

Foto: spletne strani

Praznik dela na Švedskem pred več kot stoletjem

Prvomajski sprevod v Ljubljani 1961

Živel 1. maj!

Kres
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Intervju: Bernarda Žarn, priljubljena 
TV voditeljica
Bernarda, se lahko v začetku najinega pogovora na 
kratko predstavite?

Ena čisto navadna punca sem, iz Posavja prihajam, imam 
pa delo, ki je na očeh javnosti.

Kdaj je dozorela odločitev, da stopite pred televizijske 
kamere?

V študentskih letih poleg štipendije prav pride tudi kak 
dodaten zaslužek in sem se prijavila na avdicijo za povezo-
valce programa na TV Slovenija. V gimnazijskih letih sem 
že delala na Radiu Sevnica in zdelo se mi je zanimivo po-
skusiti še na televiziji.

Katera je bila prva oddaja in kako je bilo s tremo?

Najprej sem povezovala program, se spomnite napove-
dovalk programa? Potem sem 13 let vodila oddajo Prvi in 
drugi, ki je predstavljala program Televizije Slovenija. In 
seveda, imela sem tttttremo.

Ste kdaj sodelovali tudi na radiu?

Ja, na Radiu Sevnica, vsa gimnazijska leta in še v začetku 
študijskih. Izjemna ekipa smo bili. Dragocene izkušnje in 
znanja sem pridobila tam.

Katera oddaja vam je najbolj ostala v lepem in trajnem 
spominu?

Bilo bi greh, če ne bi izpostavila aktualnega Nedeljskega 
popoldneva. Ta oddaja mi je tako ljuba ravno zaradi sovodi-
telja Jožeta Robežnika.

Lahko zaupate kakšno anekdoto, neprijetnost, ki se vam 
je pripetila?

Ko sva z Lorello Flego vodili Melodije morja in sonca, 
naju je na odru ujela tramontana. Televizijski prenos je bil 
prekinjen, midve pa sva ostali na odru in bodrili gledalce 
v avditoriju. Nedolgo nazaj pa nas je z Godbo Slovenskih 
železnic Zidani most, ki je na koncertu gostila še Mestni pi-
halni orkester Škofja Loka in Gradsko godbo Sinj, ujela tako 
močna nevihta, da je zmanjkalo elektrike. Kljub temu je bil 
večer čudovit in dragocena lekcija za življenje. Ko so dežne 
kaplje napadale z vseh strani, ko se je bliskalo in grmelo, 
ko je veter odnašal note in prinašal mraz, so godbeniki z 
nasmehom na obrazu igrali dalje in dež je ponehal, luči so 
se spet prižgale in radostno igranje se je nadaljevalo tudi po 
koncertu. Ne glede na to, kako hudo in težko je – življenje 
je pesmi in veselja vredno.

Ali je velika razlika med snemanjem v živo in »vnaprej« 
posnetim?

Ja, je razlika. Drugačna koncentracija je in adrenalin 
pomaga. Raje delam v živo. Ker na snemanjih sodeluje 
veliko ljudi, se lahko marsikdo tudi zmoti, kaj pozabi, naredi 
narobe in potem se večkrat ponavlja snemanje, pri oddajah 
v živo pa ni možnosti popravljanja. Kar se zgodi, se zgodi 
– vsem na očeh.Na 20. obletnici SŽPS

Bernarda
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Delate v velikem kolektivu, koliko je lahko v takem ko-
lektivu povezanosti, prijateljstva med zaposlenimi?

Se mi zdi, da je v vseh kolektivih podobno . Imam pa na 
televiziji nekaj res dobrih prijateljic.

Gledalci vidimo in ocenjujemo le končni izdelek – oddajo, 
nastop. Verjetno si sploh ne predstavljamo, koliko je prej 
dela, garanja?

Ja, tako dobro predvidevate. Potrebno je veliko priprav, 
raziskovanj, dogovarjanj in nenazadnje učenja. Vsaka oddaja 
je svojevrsten izpit oz. preizkus spretnosti in znanja.

Je čas korone bistveno spremenil vaše delo in življenje?

Med korono smo imeli oddajo – sicer prilagojeno, z 
mnogo manj gosti v studiu, z večino smo se pogovarjali po 
video povezavah. Prireditev pa ni bilo, seveda. Nikoli ne 
bom pozabila navdušenja, ko smo se spet lahko začeli sre-
čevati.

Kaj trenutno počnete in ustvarjate na televiziji?

Z Jožetom Robežnikom vodiva oddajo Nedeljsko popol-
dne, ki je na sporedu vsako nedeljo ob 17.30 na Televizi-
ji Slovenija 1. Z Jožetom gostiva zanimive znane goste iz 

sveta estrade, z njimi modrujeva, se smejiva, tudi kaj resnega 
pogovoriva. Veliko se smejimo predvsem med zabavnimi 
igrami.

Nastopate tudi izven televizije. Povezujete prireditve, 
koncerte … Kakšna je razlika med takim in televizij-
skim delom?

Podobno delo je, vselej se trudim za to, da bi se vsi skupaj 
imeli čim lepše in se čim bolje počutili.

Veliko sodelujete tudi z železnicami. Kdaj in na kakšen 
način je prišlo do tega sodelovanja in povezovanja?

U, tega je pa že dolgo nazaj. Mislim, da je v Slovenijo 
prišel prvi Siemensov vlak. Ne spomnim se, kakšen vlak 
je bil, vem pa, da je bila prireditev na peronu v Ljubljani. 
K sodelovanju me je povabila gospa Olga Žvanut in tam 
sem spoznala tudi Godbo Slovenskih železnic pod vodstvom 
Francija Lipovška. Bila sem zelo mlada in imela sem strašno 
tremo, to je bila prva večja prireditev, ki sem jo povezovala 
v Ljubljani. Franci je zelo srčen človek in je to začutil, pri-
stopil je do mene in mi rekel: »Dekle, ne boj se, obvladaš, 
vse bo v redu.« In res je bilo. Franciju in gospe Olgi sem še 
danes hvaležna. Kot študentka sem tudi posnela napovedi na 
»naslednjo postajo«, mislim, da se še zdaj vrtijo na nekaterih 
vlakih. Glas se mi je z leti nekoliko spremenil, moja ljubezen 

Oddaja Nedeljsko popoldne z Jožetom Robežnikom Bernarda septembra 2022
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do železnic pa ostaja. In med meni najljubše prireditve sodi 
povezovanje koncertov Godbe Slovenskih železnic.

Smo zahtevna stranka oziroma v čem se razlikujemo od 
drugih poklicev?

Zelo rada vas imam. Iskreno in zares.

No, ko smo že pri železnicah, se kaj vozite z vlakom? In 
kakšno prevozno sredstvo se vam zdi?

Obožujem vlak. V študentskih letih sem se tudi za mnoge 
izpite snov naučila na vlaku. Še zdaj se zelo rada peljem z 
vlakom.

Meni osebno je v lepem spominu naša 20. obletnica sin-
dikata. Svečana skupščina, ki ste jo januarja leta 2010 
povezovali vi. O tem priča tudi fotografija, ki jo prilaga-
mo. Koliko pa ste imeli takšnih javnih nastopov, vodenj 
prireditev, koncertov, proslav? Kaj štejete ali je preveč 
vsega?

Tudi meni je vaša prireditev ostala v zelo lepem spominu. 
A če imam preštete vse prireditve? Ne? Se jih je pa nabralo 
res veliko število. In z njimi tudi ogromno lepih izkušenj, 
srečanj in spominov. Hvala tudi za vaše.

Kaj bi morda želeli zaupati našim bralcem ob koncu po-
govora?

Vlak je v mojih mislih tudi kratica za:
Vrhunsko
Ljubeznivo
Atraktivno
Krasno prevozno sredstvo in doživetje.

Intervju pripravil Miran Prnaver.
Foto: arhiv Bernarde Žarn, arhiv SŽPS in arhiv Godbe SŽBernarda in prvi predsednik SŽPS

Pogovor z dirigentom godbe SŽ

Novoletni koncert godbe SŽ

Bernarda in Franci Lipovšek
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Postaje so naše ogledalo: Podgorje in 
Ilirska Bistrica

V tokratni številki nadaljujemo s predstavitvijo mejnih 
postaj. V prejšnji številki smo bili v Metliki in Dobovi, 
sedaj pišemo o drugih dveh postajah na meji s Hrvaško. 
Ena je zasedena s prekinitvami, druga je nezasedena. 
Preko obeh se odvija mednarodni potniški promet, žal 
sicer ne v ravno velikem obsegu.

Podgorje – velika železniška postaja po 
Slavnikom

V majhnem gručastem naselju, ki leži nad kraškim robom 
na podgorskem krasu v Mestni občini Koper, se nahaja že-
lezniška postaja Podgorje.

Postaja je bila zgrajena leta 1876 in je ena večjih v tem 
delu Slovenije in je predzadnja na progi proti Hrvaški.

Zelo dobro jo je videti s Slavnika, saj leži prav pod njim. 
Postaja Podgorje že dolgo sameva in do nje ali z nje le red-
kokdo potuje, a je kljub temu ne preskoči niti eden od mi-
moidočih potniških vlakov.

Postaja Podgorje leži na enotirni regionalni progi, cepiš-
če Prešnica-Podgorje. Postaja je zavarovana s kombinirano 
signalno-varnostno napravo, to je ključevno in elektrorelej-
no. V prometnem uradu je vgrajena postavljalna miza, kar 

Čudovita postajna zgradba

Postajni tiri

Prometni urad sameva.
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pomeni, da se nekateri SV elementi postavljajo električno iz 
centralnega mesta iz prometnega urada, nekateri pa se postav-
ljajo ročno na kraju samem in so zavarovani s kretniškimi 
ključavnicami.

Sama postaja Podgorje in objekti ob njej pa veljajo za 
kulturni spomenik.

Železniška postaja Ilirska Bistrica

Železniška postaja Ilirska Bistrica je ena izmed železniš-
kih postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Ilirsko Bis-
trico in leži na glavni, enotirni in elektrificirani progi. Na 
njej se opravlja tudi obmejni nadzor mednarodnih vlakov 
proti hrvaški Reki.

Prometna miza Ključi …

Telefon … Kape …

Postavljalna miza Kilometrska lega

Še z drugega zornega kota postaja Podgorje 
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Postajna zgradba

Postavljalna miza Prometni urad

Nekoč Gomulka uživa pokoj na postaji.
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Postaja je zavarovana s standardno relejno signalno-
-varnostno napravo. Glavne signale, vozne poti (vlakovne 
in premikalne) ter ostale elemente SV naprave prometnik 
upravlja preko tirne slike na postavljalni mizi v promet-
nem uradu. Na delovni mizi prometnika pa se nahajajo še 
ostale telekomunikacijske naprave, ki prometniku omo-
gočajo medsebojno komuniciranje ter varno vodenje 
prometa.

Pod okriljem društva ljubiteljev železnic Ilirska Bistri-
ca pa je ob sami postaji nastal muzejski park Breda, kjer 
so na ogled dve lokomotivi (lokomotiva Breda in elek-
trična lokomotiva JŽ 362-mehovka), vodni napajalnik in 

muzejski vagon. To je prva muzejska zbirka o elektro vleki v 
Sloveniji.

V kompleksu železniške postaje Ilirska Bistrica je ohran-
jen zanimiv objekt, ki mu pravijo »vodni stolp«, v katerem 
so z vodo polnili parne lokomotive. Ta predstavlja del dediš-
čine, ki bi ga radi ohranili kot spomin na čase, ko je bila na 
čelu vlakovne kompozicije parna lokomotiva.

Besedilo: Monika Radić
Foto: Miran Prnaver

Prostori mejnih organov Stare ploščice v čakalnici

Svoj počitek je na postaji našla lokomotiva »Breda« 361. Muzejski vagon

Na postaji počiva tudi »meh« 362. Priznanje udeležencem stavke leta 1997
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Predstavitev delovnega mesta: sprevodnik
Alojz, kako bi na hitro in preprosto nekomu, ki ne pozna 
dobro železnice, predstavil poklic sprevodnika?

Sprevodnik je v bistvu spremljevalec vlaka, ki preva-
ža potnike, on sodeluje pri postankih vlaka na postajah in 
postajališčih, skrbi za varen vstop in izstop potnikov, daje 
informacije, pregleduje vozovnice, izstavlja in zaračunava 
vozovnice, nudi pomoč potnikom, skrbi za red v vlaku. Pred 
vožnjo, med vožnjo in po vožnji pregleduje stanje vlaka in 
naredi poročila o stanju.

Katera znanja mora obvladati sprevodnik?
Sprevodnik mora obvladati znanja iz prometnega in sig-

nalnega pravilnika, pravilnika o zavorah, navodila o varnosti 
in zdravju, komercialna navodila, znanje še katerega jezika.

Ali misliš, da je izobraževanje in usposabljanje za spre-
vodnike dovolj dobro in dovolj dolgo?

Teorije bi moralo biti 4 mesece in prakse 2 meseca.

Je to bolj moški ali ženski poklic?
Recimo tako: pred 30-imi leti je bil to nekako bolj moški 

poklic, sedaj pa se ženske vse bolj enakopravno uveljavljajo 
in mislim, da je to v redu.

Kdaj vse pa so nastopi službe?
Turnus v Celju, za primer, kjer delam, ima dvanajst spre-

vodnikov. Naj začnem z delavniki z 1 ob 3.45 – 11.45, 3.55 – 
13.33, 12.55 – 23.13, prosti dan, 3.58 – 12.10, 11.01 – 19.01, 
12.55 – 20.55, prosti dan, 4.56 – 15.22, 13.30 – 21.30, 15.03 
– 23.31, prosti dan.

Kakšni pa so turnusi sprevodnikov?
Turnusi sprevodnikov so različni, ker gre za neenakomer-

ne nastope in zaključke službe.

Na katere enote (domicile) ste razdeljeni sprevodniki?
Enota Maribor: Celje, Rogatec, Maribor, Ormož in 

Murska Sobota
Ljubljana: Dobova, Sevnica, Zidani Most, Ljubljana, 

Jesenice
Nova Gorica: Postojna in Novo Mesto

Kakšne imaš izkušnje s potniki? Kaj je v tem odnosu 
najbolj pomembno?

Izkušnje s potniki so v glavnini dobre, v kakšnem primeru 
se je zgodila slaba. V odnosih je pomembno, da so na nivoju. 
Da se poslušamo, da ne gremo preveč v levo ali desno, samo 
po širši sredini.

Je na vlakih potrebno dajati veliko informacij na primer 
o voznih redih, zvezah vlakov in podobno?

Informacije na vlakih so dnevno aktualne, sploh sedaj, 
ko je veliko zapor, nadomestnih prevozov, ko imamo nove 
vlake, nove potnike, novosti v komerciali itn.

Kakšen pa je postopek, ko vlak zamuja in bi potnik lahko 
izgubil zvezo na postaji, predvideni za njegov prestop na 
drug vlak?

V takih primerih sprevodnik pokliče razpored Maribor, 
ki potem kliče prometnika postaje, na kateri se mora čakati 
zveza (Štajerska).

Kako pa ukrepaš, ko se pojavijo »problematični« potniki? 

Alojz v vlaku

Prihod vlaka na postajo Žalec

Sodelovanje pri odhodu vlaka
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Ali v takšnih primerih sodeluješ tudi s policijo?
Ob pojavu problematičnih ukrepam mirno, da se reši spor 

med mano in potniki ali potniki med seboj. Lepa beseda 
lepo mesto najde. Napišeš poročilo. V primerih, ko ne gre, 
pokličeš policijo in sodeluješ z njimi.

Kako poteka tvoje sodelovanje pri odpravi vlakov s 
postaje oziroma postajališča? Je pri tem razlika, ali je 
službeno mesto zasedeno ali nezasedeno?

Ko sta vstop in izstop končana, dam ob točnem času 
odhoda vlaka strojevodji signalni znak »pripravljeno«. Pod-
nevi z loparčkom, ponoči z belo lučko. Na zasedenem služ-
benem mestu pa sodelujem še s prometnikom.

Kakšno pa je vaše sodelovanje s strojevodjo vlaka?
Sodelovanje s strojevodjo vlaka je pri nas na nivoju, 

dobro, do sedaj nimam pripomb.

Kako je poskrbljeno za vas, ko na postajah čakate na 
drug vlak? Imate svoje prostore za čakanje in počitek?

Ko čakamo na postajah drugi vlak, je za nas poskrblje-
no, imamo čakalnice za vlakospremno osebje na domicilnih 
postajah oziramo ostanemo na vlaku, katerega potem sprem-
ljamo.

Odmor med delom imate zagotovljen s turnusom?
Odmori med delom so zagotovljeni s turnusom. Ob zamu-

dah in izrednostih se reši operativno.

Kako pa je z nastopi dela, je to vedno na isti lokaciji?
Nastope dela imamo vedno na isti lokaciji, možne pa so 

operativne spremembe.

Na katerih relacijah konkretno ti spremljaš vlake?
Spremljam vlake na relacijah: Celje–Velenje, Celje–

Rogatec–Đurmanec, Celje–Imeno, Ljubljana–Maribor in 
Zidani Most–Sevnica.

Ali spremljate vlake tudi preko državne meje in kakšni 
so postopki v takih primerih?

3 pare vlakov spremljamo na relaciji Celje–Rogatec 
meja–Đurmanec (HŽ). Sodelujemo z mejnimi organi na 
obeh straneh meje.

Veliko postaj nima potniških blagajn, posledično je 
veliko odprave potnikov na vlaku?

To je res. Za primer: na progi Celje-Velenje ni niti ene 
blagajne. Rešitev je že nameščena, gre za kartomate, a se 
zagon le-teh oddaljuje.

Kakšna pa je razlika med sprevodnikom in vodjo vlaka?
Po strokovni plati vodja vlaka lahko opravlja »A« zavoro 

in popis vlaka na mejni postaji. V osnovi naj bi vodja vlaka 
spremljal vagonske mednarodne vlake, v notranjem pa ICS 
in IC, sicer pa je delo enako.

Kaj bi svetoval nekomu, ki bi želel postati sprevodnik? 
Na kaj bi ga opozoril?

Moraš biti pripravljen iti v službo ob različnih urah, lo-
kacijah. Do ljudi moraš biti spoštljiv, probleme reševati ra-
zumno, osebna varnost in varnost potnikov v vlakih in na 
železniškem območju je zelo pomembna.

Alojz, se lahko ob koncu najinega pogovora na kratko 
predstaviš in poveš nekaj o svoji poklicni poti?

Doma sem iz Grobelnega, rojen v Celju 22. 6. 1966. Tri-
letno železniško šolo sem končal leta 1984 v Mariboru in 
se 1. 9. 1984 zaposlil v takratni prometni sekciji Celje. Ker 
je bila potreba po sprevodnikih, sem takoj začel vežbati 
za sprevodnika, po mesecu in pol opravil izpit in takoj na 
vožnjo v turnus B spr. Rogatec.

Maja 1985 sem odšel v JNA za 15 mesecev, nato nazaj na 
vožnjo spr. Celje, od 1993 do 1996 sem služboval kot odjav-
nik na postaji Štore, potem zopet nazaj na vožnjo spr. Celje.

V letih 2004 – 2008 sem bil tudi določevalec v razporedu 
spr. Celje, vmes tudi delo spr. Celje in potem do danes spr. 
Celje. Zadnja štiri leta sem član sveta delavcev PP, dolgo 
sem tudi član OO SŽPS Celje.

Hvala za pogovor in vse dobro želim.

Pogovor pripravil in foto: Miran Prnaver

Na končni postaji Velenje

Tik pred odhodom
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OO SŽPS Zidani Most
V vsaki številki glasila Prometnik predstavimo eno izmed 

naših območnih organizacij (OO). Do sedaj je bilo predstav-
ljenih 14 območnih organizacij in tako je na koncu ostal še 
OO Zidani Most.

Naš OO pokriva članstvo na območju postaj zasavske in 
posavske regije. So pa med našimi članicami in člani tudi 
ljudje iz nekaterih drugih koncev Slovenije, kar si še pose-
bej štejemo v čast. Pokrivamo dejansko vse naše odvisne 
družbe. Pretežno seveda v infrastrukturi, imamo pa članstvo 
tudi v tovornem, potniškem prometu, ŽIP-u in celo v VIT-u. 
Ker je to v osnovi »prometniški« sindikat, so članstvo pre-
težno prometniki, kot pa sem omenil že prej, so člani tudi 
v drugih odvisnih družbah in tako posledično zelo različnih 
poklicev in profilov.

Trenutno imamo 112 članic in članov. Osnoven namen 
sindikata je boj za ohranjanje že pridobljenih pravic, priza-
devanje za pošteno plačilo in dobre pogoje za delo, ki omo-
gočajo zaposlenim, da si na delovnem mestu ne uničujejo 
zdravja in da z veseljem in ponosom opravljajo svoje delo. 
Seveda je teorija eno, praksa pa drugo, tako da nam težav in 
problemov ne zmanjka. Kolikor se da, jih rešujemo lokalno 
s pomočjo postajnih zaupnikov in vodstva OO, velikokrat 
pa potrebujemo pomoč glavne pisarne. Tu moram omeniti 
in pohvaliti našega predsednika Milorada, ki je vedno odprt 
za pomoč in reševanje naših težav na »višjih inštancah«. V 
preteklosti pa nam je bil v veliko pomoč tudi žal sedaj že 
pred letom dni pokojni sekretar Jože Skubic.

Območna organizacija ima svoj območni odbor, ki ga 
sestavljajo postajni zaupniki (7) in še predsednik NO ter 
blagajnik, ki je sicer naš upokojeni član. Območni odbor se 
redno sestaja, pregleduje delo v preteklosti, rešuje tekoče 
probleme in načrtuje delo za v prihodnje.

Poleg vseh »resnih« tem pa je za dobro članstva zelo po-
membno tudi druženje. Vsako leto v pomladanskem terminu 
organiziramo pohod v okoliške hribe. Sredi leta sledi tradi-
cionalni izlet po Sloveniji (no, enkrat smo bili na avstrij-
skem Koroškem). Na teh izletih smo spoznali dobršen del 
Slovenije, njene številne lepote in posebnosti. Tako tak izlet 
poveže prijetno s koristnim. Tudi sam marsikaterega kotička 
in lepote Slovenije ne bi poznal, če se ne bi udeleževal teh 
izletov.

Ob koncu leta imamo v enem izmed gostišč družabno 
srečanje za vse članstvo (žal seveda to ni veljajo v zadnjih 
dveh letih zaradi znanih ukrepov in prepovedi druženja). Za 
v prihodnje razmišljamo, da bi bilo dobro morda naš dru-
žabni program obogatiti še s kakšnim piknikom ali športnim 
dogodkom.

Poleg daril, ki jih daje glavna pisarna, pa za svoje članstvo 
že nekaj let dodamo še »svoje« novoletno darilo. Pa še kaj 
vmes je bilo: darila za tiste, ki delajo nočno za silvestra, na-
hrbtniki, zastave Slovenije ob 30. obletnici države, dodatna 
darila ob 30-letnici sindikata, v poletnih mesecih sofinanci-
ramo kopanje v termah, prav sedaj smo razdelili nogavice z 
znakom SŽPS.

Ob izgubi družinskih članov v tistih težkih trenutkih pri-
zadetim posvetimo posebno pozornost in sočutje.

Naš OO ima bogato zgodovino, ki seveda ni bila vedno 
lahka. Vse od začetka smo bili eden največjih OO v sin-
dikatu, potem je prišlo leto 2005, ko se je ravno v našem 
okolju začelo notranje trenje in težnje po uničenju SŽPS 
oziroma pripojitvi k drugemu sindikatu, kateremu nismo 
bili ne programsko ne po načinu delovanja podobni. Velik 
del članstva je takrat zapustil naš sindikat. Odpad se je 

Izlet OO Zidani Most leta 2014

Leta nazaj v Mežici

Na bowlingu
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začel od postaje Zidani Most v smeri Dobove, na žalost se 
je dogajal kot padec domin. Seveda s pomočjo pritiskov, 
obljub, izsiljevanj in podobnih čednih poslov. A ni povsem 
uspelo. Na postaji Zidani Most in nekateri posamezniki 
na drugih postajah so ostali zvesti našemu sindikatu kljub 
šikaniranju, kljub temu da zaradi tega marsikdo ni mogel 
napredovati, ni mogel zaposliti svojega otroka in podobno. 
In prav zaradi teh posameznikov se je v teh najtežjih časih 
naš sindikat obdržal. Na to sem/smo upravičeno ponosni 
in hvaležni. In vsi ti posamezniki si zaslužijo veliko spoš-
tovanje in poklon. V tistih časih je članstvo OO padlo s 
krepke številke preko 100 na 34 članov. In iz teh 34 danes 
zraslo na …

Pa morda še nekaj podatkov, ki bodo za koga zanimivi. 
Naš OO je imel do sedaj pet predsednikov.

Prvi je bil pokojni Franc Pavlič, ki je kasneje postal pred-
sednik celotnega sindikata. V prelomnih časih je bil rušitelj 
sindikata in posledično celo po sklepu vodstva sindikata iz-
ključen iz SŽPS.

Drugi predsednik je bil Izidor Sotlar (tudi podpredsednik 
SŽPS in dolgoletni glavni urednik glasila Prometnik), nas-
lednji predsednik je bil Robert Medved, ki je skupaj s prvim 
predsednikom OO trdo delal na tem, da bi povzročil izgubo 

moči in vloge SŽPS. Čas je 
pokazal, da se dobro vrača z 
dobrim in slabo s slabim.

V najtežjih časih je krmilo 
OO prevzel Adolf Teržan in 
uspel ohraniti OO pri živ-
ljenju. Samo on ve, koliko 
dela, potrpljenja, žrtvovanja, 
dobrih živcev je bilo za to 
potrebno. Dolfi, hvala.

Od decembra 2013 pa 
vodim OO čisto spodaj pod-
pisani.

Pa še nekaj ocvirkov s 
»kadrovskega« področja: v 
našem članstvu (OO) so, so 
bili tudi sedanja direktorja od-
visnih družb SŽ-Infrastruktu-
ra, d. o. o., in SŽ-VIT, d. o. o., 

koordinator I v Službi za vodenje prometa (»drugi človek 
službe«), sedanji in prejšnji vodja pisarne Maribor v Službi 
za vodenje prometa ... Svoje sindikalno znanje pa sta si v 
našem OO nabrala tudi sedanji predsednik OO PO Ljubljana 
in OO Maribor.

V nadaljevanju pa preberite še razmišljanja naših dveh 
podpredsednikov, predsednika NO in blagajnika.

Pohod na Lisco 2014

Pokojni Jože Skubic na srečanju ob zaključku leta 2018Na Kočevskem leta 2019

Izlet OO Zidani Most na Ptujsko goro pred davnimi leti – kdo vse je na fotografiji?
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Adolf Teržan, podpredsednik OO

Kako v nekaj stavkih strni-
ti svoje poglede na območni 
odbor, v katerega sem vklju-
čen praktično večino svojega 
življenja? Zakaj torej biti član 
OO Zidani Most?

Najbrž je treba iskati 
vzroke za to, da sem imel v 
našem območnem odboru 
vedno občutek, da je biti član 
privilegij, ne obveza. Skozi 
vsa ta leta, tudi, ko sem, kot predsednik, dva mandata vodil 
OO, smo se po naših najboljših močeh trudili, da so bili člani 
z vztrajanjem pri nas zadovoljni. Organizirali smo izlete, 
novoletne zaključke, dodatno obdaritev članov in članic in 
nenazadnje še planinske pohode, na katere smo kasneje po-
vabili še ostale člane našega in partnerskih sindikatov.

Da sem še vpet v delovanje OO, je najbolj zaslužen Miran, 
ki me je prepričal, da za en mandat prevzamem podpredsed-
niško funkcijo. Ker delovanje odbora poznam, mi to seveda 
ni bilo težko. Poleg tega že več kot desetletje organiziram in 
vodim planinske pohode SŽPS, tako da sem dela v sindikatu 
kar navajen.

Kot član OO Zidani Most želim »svojemu« območnemu 
odboru, da bi se še naprej zavzemal tako zavzeto za svoje 
člane, kot smo se morali že nekoč. Preteklost je pokazala, 
da so bile takrat smernice našega sindikalnega boja začrtane 
pravilno, zato sem prepričan, da nam tudi za naprej dobro 
kaže.

Boštjan Povše, podpredsednik OO

Območne organizacije so 
poleg glavne pisarne zelo 
pomemben člen Sindikata že-
lezniškega prometa Sloveni-
je. Njihovo aktivno delovanje 
pripomore k boljšim pogojem 
dela kot tudi k večjemu zado-
voljstvu članov.

V območni organizaciji 
Zidani Most sodelujem že 
več kot 25 let in z veseljem 
potrdim, da smo zagotovo ena najbolj aktivnih organizacij 
v SŽPS. Trudimo se čim bolj približati vsem našim članom. 
Začne se s postajnimi zaupniki, ki so nekako prvi člen v 
verigi. Sestanki območne organizacije potekajo večkrat 
letno. Na njih sodeluje celotna ekipa: predsednik, podpred-
sednika, blagajnik, postajni zaupniki, predsednik nadzorne-
ga odbora OO ZM, vedno pa so dobrodošli tudi ostali člani 
naše organizacije. Poleg elektronske pošte je to največji 
pretok informacij do članstva. Večina problemov se reši na 
tej ravni, seveda s sodelovanjem vseh vpletenih. Če pa gre 
za kakšno večjo težavo, se to posreduje preko predsednika 
na glavni odbor SŽPS in glavno pisarno.

Vsa leta skrbimo, da je finančno poslovanje natančno in 
pregledno. Za vsak evro, ki se porabi, se točno ve, kam je šel. 
Kot bivši predsednik nadzornega odbora SŽPS lahko trdim, 
da je poslovanje OO ZM vsa leta vodeno po vseh veljavnih 
zakonih, pregledno in natančno.

V prihodnje si želim predvsem več sodelovanja z mlajši-
mi člani naše območne organizacije.

Sebastjan Strašek, predsednik NO OO

Član SŽPS OO ZM sem že 
dolgo časa, kot postajni zaup-
nik sem delal do lanskega leta, 
nato sem kandidiral za pred-
sednika SŽPS OO ZM in bil 
tudi izvoljen. Delo v sindikatu 
me veseli, najbolj zadovoljen 
sem, kadar našim članom po-
kažemo, da naše delo in trud 
nista zaman.

Uroš Trkaj, blagajnik OO

Leta 2005 sem sprejel delo 
blagajnika naše OO pod vod-
stvom Dolfe. Nisem si pred-
stavljal, da bom toliko časa 
opravljal to delo. Dobro se 
spominjam prevzema blagaj-
ne od mojega predhodnika, 
ki je postal član »Medvedo-
vega« sindikata, ki se je ločil 
od našega OO. Blagajno sem 
sprejel v polivinilasti vrečki s 
tremi blagajniškimi obrazci. To je jasno pokazalo odnos do 
dela njihovega sindikata.

Najprej smo v poslovanju uredili administrativna opravi-
la. Drugo »pomembno« opravilo je bila nabava torbe, ki sem 
jo, kot dober gospodar, kupil kvalitetno in poceni v Maroku, 
je iz kameljega usnja (tam sem dopustoval).

Delo ni težko, le natančen moraš biti, da te za kakšen cent 
ne unese. S tem si olajšaš delo pri letnem poročilu. Hkrati 
gre tudi zahvala predsednikoma, ki se nista nikoli veliko 
vtikala v plačevanje računov, saj veste, da je najboljše, da v 
denarnici le eden jemlje denar, pa čeprav je od vseh.

V času, ko je naše članstvo zelo upadlo, je bilo s tem manj 
denarja v naši blagajni. Kljub temu smo vsako leto organi-
zirali druženja na izletih. Sedaj, ko nas je preko 100, je v 
našem OO veliko laže, za predsednika in postajne zaupnike 
pa teže, ne pa težko, saj je to delo častno.

Jaz si pravim, da sem edini preživeli fosil še iz bivšega 
sindikata, ki nadaljuje delo tudi v današnjem času. Počasi 
se bom tudi jaz moral »upokojiti« in prepustiti delo mlajšim 
silam.

Članek in fotografije pripravil Miran Prnaver, 
predsednik OO SŽPS Zidani Most.

Podpredsednik Dolfi

Podpredsednik Boštjan

Blagajnik Uroš

Nadzornik Sebastjan
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Jože Kramar – predan železnici
Jože Kramar je bil vse življenje povezan z železnico. 

Že oče Anton Kramar je bil pred 100 leti delovodja 
progovnih delavcev, sin Jože pa ob italijanski okupaci-
ji Ljubljane telegrafist, potem prometnik, po vojni pa 
vse do upokojitve 1982 šef železniške postaje Radohova 
vas. Ob 100-letnici rojstva je njegovo skoraj 100-letno 
življenjsko pot v knjigi Plemenito življenje predstavila 
njegova hči Breda Kramar.

Predvojni čas

Deček Jože (rojen 18. 3. 1922 v Gorenjih Ponikvah pri 
Trebnjem) je imel kar velike težave pri vključevanju v šole, 
ker so se zaradi očetove službe na progi pogosto selili. Do-
polnjevanje pomanjkljive izobrazbe, ki jo je pred vojno 
dobil v podeželskih šolah, je ob delu vzel zelo resno.

Ilustrirani Slovenec je 1. novembra 1930 v 44. številki 
takole poročal: »Na dolenjski železnici že od novega leta 
polagajo nove tračnice, s čimer bo ta proga mnogo prido-
bila, kajti stare so že ogrožale promet.« Na sliki je prvi 
z leve delovodja Anton Kramar, ki je s svojo skupino to 
delal nekje med Radohovo vasjo in Šentvidom. Takrat je 
družina živela v Višnji Gori, deček Jože je tu hodil v 2. in 
3. razred, tudi en bratec je bil tu pokopan.

Po zaključku nižje gimnazije je začel delati na progi in 
večerno šolo za telegrafista. Tako je postal telegrafist na 
ljubljanski železniški postaji že pred 2. svetovno vojno in ob 
italijanski okupaciji je sporočal depeše tudi v italijanščini.

Vojni čas

Potem je postal vlakovni odpravnik v Brezovici, Logat-
cu ... in se s kolesom vozil v službo iz Polja v Ljubljano, ki 
je bila z žico obdana in je na vstopni točki moral pokazati 
dovolilnico.

Takole je pogosto ob delu obujal spomine na ta čas.
Za las sem se rešil!
»Leta 1941 so del Slovenije (tudi Ljubljano) zasedli Ita-

lijani s svojo vojsko. Tedaj sem bil telegrafist na železniški 
postaji Ljubljana. Stanovali smo v Ljubljana-Polje. Službo 
sem moral nastopiti ob 5.30, zato sem odšel od doma pred 
5. uro. Pot s kolesom me je vodila ob železnici. Bilo je še 
temno in megla, ko sem prečkal progo. Nenadoma slišim 
pred seboj: »Kivola-altola!« Takoj sem ustavil in odgovo-
ril: »Teriviel di servicio.« Nato sem zaslišal novo povelje: 
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»Avanti!« Videl sem italijanskega vojaka, ki je držal proti 
meni naperjeno puško. Takoj sem mu pokazal propustnico 
– »Lasse pasare« za v službo na železnici.

Nekoč sem se po končani službi vračal domov po Zaloški 
cesti okoli 19.30 in je bilo še svetlo. Že izven Ljubljane mi 
starejša ženica na ves glas zakliče: »Ustrelil vas bo!« Hitro 
sem ustavil kolo in obstal na mestu. Tedaj pride izza nekega 
zaslona italijanski vojak z vame naperjeno puško in zahteva 
dokumente. Po pregledu sem lahko odpeljal proti domu v 
Polju. Pozneje sem izvedel, da sem se peljal že v času, ko 
je bila policijska ura in sem bil v smrtni nevarnosti, ker je 
v takem času italijanski vojak lahko uporabil orožje brez 
poziva za ustavitev.

Aretacija

Bilo je v juliju 1942. Prišel sem iz nočne iz Ljubljane, 
zaspal, ko me mama zbudi, da italijanski vojak s puško zah-
teva, da me, kakor vse moške po hišah, odvede na zbirno 
mesto. Na travniku blizu letališča je bilo že veliko fantov 
in mož. Kakih 70 do 80 nas so italijanski vojaki po dva in 
dva vodili pred prosvetni dom v Polju. Potem je pred zbrane 
stopil italijanski polkovnik s častniki in rekel: »Tutti i fer-
riovieri e postieri sono liberi.« (»Vsi železniški in poštni 
uslužbenci so prosti.«) Kar nekaj moških se nas je v tej raciji 
rešilo taborišča. Namreč, vse druge so v živinskih vagonih 
peljali v taborišče na Rab.

To je bila italijanska kazen, ki so jo izvajali nad nedolžnim 
prebivalstvom zato, ker so prejšnjo noč aktivisti napadli to-
varno v Polju in jo zažgali; zjutraj se je iz nje še valil črn dim. 
Tako me je železniška uniforma rešila odhoda v taborišče.

Mobilizacija

Jeseni 1943 so Nemci po kapitulaciji Italije na služenje 
vpoklicali vse fante. Moral sem pred vojaško komisijo. V 
veliki dvorani je pri prvi mizi sedel Nemec in vpisoval k 
Wermachtu. Šel sem mimo. Drugi je bil predstavnik naci-
onalsocialistov ali kratko SS, dalje nas je pozdravljal slo-
venski domobranec in naprej še slovenska domobranska 
policija. Kam zdaj?! Deset metrov naprej, v isti stavbi, čisto 
na koncu je pri mizi v delavski obleki sedel še predstav-
nik TOT, tj. nemška delovna organizacija za kopanje jarkov 
na fronti. Tu sem se prijavil in z mano tudi prijatelj Bruno 
Umek.

Oba sva bila mobilizirana v juliju 1944, in sicer smo z 
orodjem podirali drevesa pri Štampetovem mostu. Bivali 
smo v taborišču v Logatcu. Ker je bil most porušen, je bil 
tu le en tir in so naredili izogibališče, zato je bil tu tudi pro-
metnik, da je urejal promet na sicer dvotirni progi. Delali 
smo globoko v gozdu.

Tega dne smo delali na borovniškem viaduktu. Ko sem 
prihajal k delovni skupini, so delavci ravno nesli težko že-
lezno konstrukcijo in jo vrgli na kraj, kjer se je zbiralo vse 
železno ogrodje. Pri tem je odvrženo odletelo proti meni, 
kjer sem stal. V tistem hipu sem poskočil tako visoko, da je 
šla konstrukcija pod menoj še nekaj metrov. A jaz sem se s 
poskokom rešil gotove smrti.

Vsega skupaj sem bil v Logatcu mobiliziran le dva meseca, 
saj sva se z Brunom dela rešila z zvijačo. Prijatelj Bruno je 
bil prometnik v Logatcu, jaz pa v Brezovici. On je izvedel, 
da se lahko dela pri TOT-u rešiva, če se prijaviva kot pro-
metnika za službo v avstrijskem (takrat nemškem) Wiener 
Neuestadtu. Napisala sva vsak svojo prošnjo v nemščini in 
Bruno ju je nesel Nemcu v Logatec, ta je veljal za dobrega 
človeka. V enem tednu sva prejela odgovor, da sva rešena 
mobilizacije, ker greva za prometnika v Nemčijo. Lahko sva 
se vrnila v svojo službo, on v Logatec, jaz na Brezovico.

Teden po moji vrnitvi iz nemške vojske pa so lovska 
letala bombardirala na Štampetovem mostu totovce, ko so 
bili zbrani v štirivrstne zbore, da odkorakajo lepo urejeni na 
železniško postajo Verd, od koder bi se odpeljali v Logatec. 
Bilo je strašno. Aeroplani so na zbrane mobilizirance metali 
bombe in po njih streljali s strojnicami. Mrtvih in ranjenih 
jih je bilo okoli 70, tudi moj praktikant Vering, ki je vežbal 
za prometnika in je bil študent na fakulteti.

Kot prometnik sem imel veliko prometa, saj je bila proga 
na Vrhniko dvotirna. Moj šef Eržen je bil prijeten Slovenec, 
poleg njega pa je bil prisoten še nemški šef, ki je bil koroški 
Slovenec, a ni hotel govoriti po slovensko. Po 14-ih dneh 
dela me je po nemško vprašal: »Warum gehen sie nicht in 
Deutschland?« (»Zakaj ne greste v Nemčijo?«) Odgovoril 
sem mu po nemško: »Ich weiss nicht. Wenn kommt der 
Auftrag, ich komme sofort in Deutschland.« (»Ne vem. Ko 
bo prišlo povelje, bom šel takoj v Nemčijo.«).

Naslednjega dne sem šel takoj na direkcijo in kontrolorju 
Petku povedal, da sem v nevarnosti, ker se Nemec zanima, 
zakaj sem še vedno na delu v Brezovici, in prosil za premes-
titev. Kontrolor je takoj ukrepal in sem bil že naslednjega 

Kopija obeh strani razglednice iz Logatca
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dne premeščen v Zalog. Sosednji prometnik v Lazah je bil 
pravi Nemec, a sva glede prometa dobro sodelovala v nem-
ščini vse do osvoboditve.

Skok z drveče lokomotive

Nekoč sem šel iz Polja v Ljubljano, da si kupim rokavi-
ce. V Ljubljani pa je bil na postaji pripravljen strojni vlak 
(tj. samo lokomotiva). Strojevodjo sem prosil, ali se lahko 
peljem z njim do Zaloga, kjer sem bil tedaj v službi. »Lahko, 
toda povem ti, da je napovedan alarm.« Stopil sem na stroj 
zraven strojevodje. Ko se peljemo skozi Moste, zagledam na 
nebu letalo, ki se nam je bližalo od Sv. Križa (zdaj Žale), to 
sem javil strojevodji, a letalo je že pikiralo na nas. Ker nas ni 
zadelo prvič, se je spet vrnilo. Začutil sem, da me je izstrelek 
oplazil ob desno nogo. Strojevodji sem zaklical, naj ustavi, 
on pa, da bo letalu pobegnil. Potegnil je ravnalo do kraja, 
tako da je stroj pospešil nad vso brzino, ki jo lahko doseže. 
Mislim, da je bila hitrost okoli 70-80 km/h. Tedaj sem se 
odločil, da skočim z lokomotive! Odprl sem železna vrata, 
stopil na prvo in drugo stopnico ter se vzporedno s strojem 
pognal v smeri drvečega vlaka. Ko sem srečno pristal leže 
na tleh, sem videl še kolesje lokomotive, a nato se poberem 
in preskočim sosednji tir ter planem v graben, kjer ležim 
in čakam konec streljanja. Domobrance, ki so bili tam ob 
progi v bunkerju, sem slišal reči: »Ta je pa hin, je že padel 
iz stroja!« Lokomotiva je bila zelo poškodovana in se je 
zato sama ustavila kakih 50 m naprej od mene. Na stoječo je 
letalo ponovno pikiralo. Strojevodja je bil hudo poparjen od 

izbruha pare iz poškodovanega kotla, kjer sem bil prej tudi 
jaz. Po končanem streljanju sem se vrnil k stroju, vzel svojo 
aktovko, ki je bila vsa preluknjana, a v njej kakih 10 cm velik 
izstrelek, ker se je odbil od železne plošče stroja. Zapustil 
sem lokomotivo, tudi ni bilo nikogar od osebja. Prišel sem 
do prve hiše ob železnici, vstopil in zagledam strojevodjo v 
bolečinah; obraz je imel ves poparjen, prav tako telo. Vpra-
šal sem ga, zakaj ni hotel ustaviti. Pa mi je rekel, da tega ni 
smel storiti, ker je bil na drugi strani zraven kurjača nemški 
gestapovec. Dobro sem ga razumel; Nemec bi ga takoj ustre-
lil. Strojevodjo je potem rešilec odpeljal v bolnišnico.

Dan pred osvoboditvijo – 8. 5. 1945

Tega dne sem bil prometnik v Zalogu, ko dobim klic, da 
pride izredni vlak iz Laz. Pride prvi vlak, dam dovoljenje 
za prevoz brez postanka. Na njem so bili nemški vojaki. 10 
m za njim že drugi vlak – tovorni, naložen s tanki. In tako 
naprej na 10 m eden za drugim ... najmanj 20 vlakov. Nemci 
so bežali iz Srbije na Gorenjsko, verjetno v dogovoru s parti-
zani, da niso uničevali proge. Tako so Nemci odšli, tudi moj 
šef, ki je bil dober človek, poštenjak ...

Naslednjega dne pa že specialni vlak z Edvardom Kar-
deljem, slovesno okrašen z jugoslovansko zastavo in bilo je 
veliko slavje v svobodi!

(Se nadaljuje …)

Besedilo in foto pripravila hči Breda Kramar.

Železnica ob prelomu stoletja na razglednicah
Gradnja železniških prog, predvsem pa Južne železnice 

Dunaj-Trst, je v kraje ob njej prinesla kar velike posege v 
okolje, predvsem pa raznovrstne, ponekod celo impozantne 
objekte (mostove, viadukte, predore in tudi postaje). Že od 
prvih gradenj Južne železnice so bili le-ti zanimivi za ove-
kovečenje v slikovni obliki.

Z razvojem železnice in njene uporabe v tovorne, pred-
vsem pa potniške namene se pojavi razvoj turizma v krajih, 
ki so bili ob poteku železniških prog. Zato nas ne preseneti 
dejstvo, da se ob pojavu prvih slikovnih (barvnih) razgled-
nic (konec 19. st.) dokaj hitro pojavijo tudi razglednice, na 
katerih so železniški motivi. Seveda so motivi na razgled-
nicah odvisni od zanimivosti in pomembnosti krajev. Tako 
poznamo najstarejše razglednice, kolorirane litografije, in 
tudi kolorirane fotografije.
Če gremo po trasi Južne železnice od Dunaja proti Trstu, 

je trasa čez Semmering kot prva gorska proga v Evropi, ki je 
na UNESCO-vem seznamu, izredno zanimiva za upodobitev 
viaduktov skozi alpsko pokrajino. Na našem ozemlju Južne 
železnice je prvi kraj po trasi Južne železnice Maribor, tu je 
upodobljeno mesto z v celoti vidnim področjem železniške 
postaje in na več razglednicah se pojavlja železniški most 
čez Dravo. Zagotovo se na prvih železniških razglednicah 

pojavi postaja Pragersko kot železniško vozlišče Južne 
železnice v smeri Ptuja in Budimpešte. Železniška postaja 
Pragersko je na razglednicah ovekovečena z več strani in 
njena največja zanimivost je peronski nadstrešek nad tiri. 
Pojav Celja na razglednicah prav tako ni nič posebnega, 
saj gre za večje mesto. Kot posebnost lahko omenimo po-
javnost Zidanega Mostu na veliko različnih razglednicah, 
kjer je celo izpostavljen pogled na Triglav, ki je viden s 
hribovja nad kotlino postaje Zidani Most. Poleg pojavnosti 
več ostalih postaj na razglednicah od Ljubljane, Postojne, 
Pivke, Divače velja omeniti še, da je bil za razglednice iz-
redno zanimiv tudi Borovniški viadukt, saj je največji objekt 
na trasi.

Tudi ostale proge so imele svoje razglednice, tako pozna-
mo primer razglednic postaj, kot so Jesenice, Ptuj, Bled, in 
objektov, kot sta Bohinjski predor ali Solkanski most. Tako 
je v prvem obdobju izhajanja razglednic, torej okoli leta 
1900, izšlo za tiste čase kar precej razglednic z železniškimi 
motivi s celotnega ozemlja današnje Slovenije.

Razglednice z železniškimi motivi so bile zelo aktualne 
v prvem obdobju pojava razglednic. Danes so pa zelo velik 
zgodovinski vir, saj z njih razberemo marsikaj o zunanji 
podobi in opremi postaj in tirov.
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Avtor: Mitja Vaupotič
Vse objavljene razglednice so last avtorja članka.
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Razglednica postaje 
Zidani Most – posla-
na 1916

Razglednica postaje Divača 
– poslana 1902

Razglednica postaje Postojna 
– med obema vojnama

Razglednica postaje Jesenice z vidnimi 
vlakovnimi kompozicijami – pred 1918

Razglednica postaje Ptuj s 
cestne strani – poslana 1913

Razglednica Maribora, na kateri je vidno celotno 
področje železniške postaje pred 1918.

Razglednica – litografija postaje Pra-
gersko, na kateri je lepo viden izjemen 
nadstrešek na tirih – poslana 1918.

Razglednica postaje Zidani 
Most, tudi z motivom pogleda 
na Triglav – poslana 1898



Zgodba neke generacije prometnikov, 7. del
Pripravnik za vlakovnega odpravnika

Po končani šoli so nas razporedili po postajah kot pri-
pravnike za vlakovnega odpravnika, kot so takrat imenovali 
delovno mesto prometnika. To je bil čas menjave neke gene-
racije, ki je odhajala v pokoj, in je bilo pomanjkanje kadra. 
Čeprav je bil uveljavljen že tako imenovani ruski turnus, so 
bili v praksi v turnusu na postaji le po trije prometniki. Kot 
pripravniki smo bili zelo zaželjeni, saj so komaj čakali, da 
opravimo praktični izpit in jim olajšamo delo.

Z Edijem sva si želela postajo kar najbliže najinemu 
domu. Njemu bi odgovarjala Slovenska Bistrica, meni pa 
Poljčane. Toda želje so eno, potreba po novem kadru pa je 
narekovala nekaj povsem drugega.

Železniška postaja Poljčane je že od nekdaj veljala za 
eno najbolj pomembnih tako po potnikih, kot po tovoru. Pri 
tem je bila celo pred Pragerskim. Iz Poljčan je vse do leta 
1962 vodila ozkotirna železnica za Zreče, postaja pa je bila 
pomembna tudi zaradi prekladanja. Tudi šefi so bili takrat 
zelo pomembni in ni mogel vsak prometnik na poljčanski 
postaji zasesti tega pomembnega mesta. V mojem času je 
bil šef postaje Vlado Leskovar, kot borec NOB zelo vpliv-
na politična osebnost, upoštevan tudi na železniški upravi 
v Ljubljani. Na postaji je imel same poslušne prometnike 
starejše generacije. To je bila ena redkih postaj, ki je imela 
zadostno število prometnikov, tako da niso potrebovali na-
domestnikov od zunaj. Kot da je to tako zahtevna postaja, 
da nihče ne bi zmogel opravljati prometa! Pozneje sem sam 
spoznal, da je delo podobno kot na drugih postajah, le da 
smo bili prometniki manj podrejeno disciplinirani svojim 
šefom.

Dodeljena mi je bila sosednja postaja, Slovenska Bistrica. 
Sošolec Edi Kolar, doma iz Makol, pa je dobil postajo Ponik-
va. Poleg Staneta Kolarja, šefa postaje, starejšega gospoda, 
ki je bil do nas, lahko bi dejal, kar očetovski, so bili še trije 
prometniki: Jože Štumf, Franc Dežman in Marjan Krhlanko. 
Medtem ko sta se z mojim prihodom Dežman in Krhlanko 
veselila ruskega turnusa, je imel Štumf željo za Pragerskim. 
Za njim je pozneje odšel tudi Krhlanko, ki se je žal kmalu 
zatem doma smrtno ponesrečil.

Po opravljenem praktičnem izpitu sem se kmalu ujel z 
delovnim procesom na postaji. Leta 1972 se je začel remont 
proge in pripravljala se je rekonstrukcija postaje, ravno v 
času mojega prihoda. Takrat je postaja imela pet tirov in še 
za postajnim poslopjem dva tira za razkladanje. Na vsaki 
strani je bila kretniška postojanka. Na južni strani so bile 
še zapornice za cesto iz Majšperka v Slovensko Bistrico, 
katere je upravljal kretnik. To so bili starejši kretniki, ki so 
bili zanesljivi pri svojem delu.

Jože Borin je kmalu po mojem prihodu odšel v pokoj.
Bil pa je še en sodelavec, ki je bil nekaj posebnega. Bil je 

v partizanih in pripovedovali so, da je bil ob koncu vojne v 
likvidacijski skupini, kar ga je pozneje morilo in je posegel 
po pijači. Sodelavec Dežman se je menda edini z njim dobro 

razumel, ostali so imeli do njega nekakšno »odstojanje« in 
so tudi mene opozorili, da sem bil z njim previden. Še več. 
Celo bal sem se ga nekoliko. Določeno je bilo, da smo enkrat 
v svoji delovni izmeni morali obiskati kretniške postojanke. 
V nočnem času po deseti uri. Vselej sem se mu najavil, da ga 
bom obiskal, kmalu po določenem času. Popolnoma trezen 
menda ni bil nikoli, saj je imel s sabo vedno pijačo, ker je 
pač izhajal iz vinorodnih krajev. Vselej me je sprejel brez 
besed z nekim čudnim pogledom. Podpisal sem se v dnevnik 
in jo urno ubral iz postojanke. Pri ostalih kretnikih sem se 
vedno zadržal v prijetnem pogovoru. Na srečo se je kmalu 
upokojil, še pred začetkom remonta postaje, ko je bilo delo 
še posebej težavno.

Povsem drugačen je bil Mihael Dvoršak, ki smo ga kli-
cali kar Miha. Bil je prav tako v partizanih in je večkrat 
pripovedoval povsem resnične partizanske zgodbe, kako 
je prezebal na straži, medtem ko so bili njegovi predpos-
tavljeni v toplem zavetju – kot doma. Ni imel ravno naj-
boljšega mnenja o partizanstvu. Bil je zelo samozavesten 
in najbolj zanesljiv, še posebej v nočni izmeni. Spomnim 
se, da mu je samo enkrat samkrat stal vlak pred signalom, 
ker ga je zgodaj zjutraj pozabil postaviti, pa še takrat mu 
je šef izposloval, da ni bil kaznovan. Za vsak postanek si 
bil denarno kaznovan, če se nisi dovolj zgovorno opravičil. 
Pozneje, ko smo bili prometniki v službi že »stari mački«, 
smo imeli že tako opravičljive izgovore, da bi jim še sami 
verjeli. To je bil edini kretnik, do katerega sem imel neko 
posebno spoštovanje. Pozneje, ko je bil remont proge in je 
bilo potrebno ročno prestavljati in zaklepati kretnice, se je 
večkrat razjezil, ko je moral ponovno prestavljati – seveda 
po nalogu operative, ki je odredila spremembo že dogo-
vorjene vožnje. »Ti prekleti zajc’, si ga spet zamočil …,« 
se je jezil, pa čeprav je vedel, da morda ni bila ravno 
moja krivda. Včasih pa tudi – se ve. Z njim sem bil rad v 
izmeni. Bil je eden redkih sodelavcev, ki je učakal visoko 
starost.

Franc Vanček je bil mila duša, prijeten sogovornik, ki 
pa je včasih rad komu kakšno »zakuhal«, da smo se potem 
smejali. Ko so po modernizaciji postaje ukinili kretnike, je 
v dnevnik zapisal celo poslovilne besede. Ostal je na postaji, 
zbolel in žal tragično končal. Z njim je bil v izmeni pona-
vadi Stanko Gaberc, starejši, zelo umirjen možakar, ki se 
skoraj nikoli ni razjezil. Pa še takrat je le godrnjal. Govoril 
je počasi, večkrat razdrl kakšno veselo, pri čemer se sam ni 
smejal. Tudi on je lep čas užival v pokoju.

Karel Sagadin – Korl je imel doma posestvo in je v vino-
gradu prideloval odlično kapljico. Ko se je upokojil, se je s 
traktorjem smrtno ponesrečil. Prav tako delaven je bil Vinko 
Podgrajšek. Doma je bil pod obronki Pohorja blizu Oplotni-
ce. Posestvo mu ni dalo dovolj za preživetje družine, zato 
se je moral zaposliti. Tudi njega je v prerani grob položila 
neozdravljiva bolezen.

Pozneje so prišli še Ismet Mustafić, Janez Perkovič, Ivan 
Dolničar – ta je bil za poživitev. Kar med službo je pletel 
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košare. Maks Rihtar je bil le krajši čas, nato je odšel v šolo 
in postal prometnik.

Na postaji sta bila skladiščnika Ivan Kurnik in Jože Repnik 
ter robna blagajničarka Marija Pristovnik – sestra znanih po-
litikov Jožeta in Toneta Jerovška. Pozneje smo dobili še av-
todisponenta – uslužbenca, ki je urejeval kamionski prevoz 
in prevoz vagonov s transporterji v mesto. Postaja je bila 
ena najmočnejših tovornih postaj na Štajerskem, saj je se 
je dnevno nakladalo in razkladalo po 50 vagonov, občasno 
pa smo imeli še po cel vlak aluminija za tovarno Impol ali 
cisterne melase ali vagone sončnic za Tovarno olja. Impol je 
imel na postaji celo svojega predstavnika. Takrat so zgradili 
eno največjih tirnih tehtnic, ki pa so jo ob zadnji posodobitvi 
postaje odstranili. Takrat pa je bilo tehtanje vsakodnevno.

Današnji prometniki na postaji Slovenska Bistrica in na-
sploh si sploh ne morejo predstavljati, kako je bila postaja 
nekoč zasedena z vagoni. Vozila sta dva para nabiralnih 
vlakov proti jugu in dva para proti severu. Obilica tovora 
in remont proge sta še dodatno oteževala delo, tako da se je 

pogosto zgodilo, da sta bila na postaji hkrati dva nabiralnika. 
To sta bila vlaka, ki sta dostavljala vagone. Na srečo je bil 
še takrat, ko še ni bilo perona, peti tir. Da ne razmišljam o 
dostavi, ko je vsaka stranka želela, da smo ji dostavili vagon 
na željeno mesto – kar pa skoraj ni bilo mogoče, ker je imela 
svoj prostor še avtoslužba za prevoz transporterjev v mesto. 
Toda, ko je prišla stranka zjutraj k šefu s pritožbo, se je ta 
obrnil na prometnika in ga okaral, zakaj ni pravilno dostavil 
vagona. Kaj vse prenese mladost. Danes bi oba korakala iz 
prometne pisarne! Takrat pa sem ju, utrujen od dela nočne 
službe, mirno poslušal. Pa šef Kolar je bil še tako dobra 
duša. Na nekaterih postajah, kjer sem pozneje nadomeščal 
in je bilo manj dela, so se nekateri šefi zjutraj kar iz navade 
znesli nad prometniki, ki pa jih sploh niso poslušali. Bili so 
pač takšni časi. Danes ni več šefov pa tudi prometnike so 
ponekod že ukinili.

Pripravlja Marjan Mally. 

Pohod SŽPS na Malo goro

V četrtek, 16. 6. 2022, se nas je 12 pohodnikov zbralo na 
železniški postaji v Ljubljani z namenom, da osvojimo Malo 
goro na Dolenjskem.

Kot se za železničarje spodobi, smo se do izhodišča naše 
poti v Ortneku peljali z vlakom, in to po novozgrajeni že-
leznici. Iz Ortneka, ki leži na nadmorski višini 540 metrov, 
smo se podali na eno uro oddaljeno Grmado (887 m). Od 
tam je sledila dolga, skoraj triurna hoja do razglednih Sten 
sv. Ane (962 m). Pot, ki je potekala malo po cestah, malo po 
planinskih poteh, nam je ponujala lepe razglede po tem delu 
dolenjske pokrajine. Lahko smo občudovali brstično lilijo, 
turško lilijo in celo dva jurčka smo našli.

Na vrhu sten Sv. Ane

Skupinska
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Po spustu z vrha smo se pri koči na Mali gori pošteno 
okrepčali. Zahvaljujoč predsedniku PD Ribnica, ki upravlja 
kočo, nam res ni manjkalo ničesar.

Po dolgem postanku pri koči smo se mimo cerkve Sv. 
Ane odpravili proti dobro uro oddaljeni Ribnici, kjer smo 
počakali na vlak za Ljubljano.

Naj strnem vtise: lepa, ne preveč dolga tura po tem delu 
Slovenije, ki nam je bil mnogim precej neznan. Vesel sem, 
da so tudi tukaj poti, kjer lahko uživaš v samoti in predvsem 
v čudovitih razgledih.

Besedilo: Adolf Teržan
Foto: Adolf Teržan, Janko Fistrovič in 

Silvester Gašper Stropnik

Smerokazi … Za arhiv

Postaja Ribnica – naš cilj

Z novim vlakom domov!

Jamarski dom

Grmada
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Kolesarjenje 2022
Zadnja sobota v avgustu je rezervirana za kolesarjenje. 

Trasa je potekala po Savinjski dolini. Zbrali smo se v knež-
jem mestu Celju. Po jutranji kavi sedemo na kolo in se z 
ogrevalno vožnjo spustimo ob Savinji do Košnice. Tu nas 
čaka prvi lažji klanec in spust do Liboj. Od Liboj do Vran-
skega se vozimo po lokalnih cestah z malo prometa. Vransko 

je znano po AMZS centru za varno vožnjo. Če se ustavite na 
Vranskem, si morate ogledati Muzej motociklov. Na Vran-
skem sledi prvi daljši postanek pred vzponom čez prelaz 
na Menini planini. Gruča desetih kolesarjev se na vzponu 
razbije. Eni prej, drugi kasneje, a vsi uspešno prikolesarimo 
na prelaz. Postanek izkoristimo za okrepčilo.

Sledi spust v Šmartno ob Dreti. Po tej cesti je letos pote-
kala kolesarska dirka po Sloveniji. Krajši postanek sledi v 

Mozirju, da se spet združimo v skupino. Mozirje je znano po 
Mozirskem gaju. V bližini je tudi smučišče Golte. Naša pot 
nas vodi naprej preko Gorenja in Polzele do Žalca. Greh bi 
bil, če se v Žalcu ne bi ustavili pri fontani piva. Priporočam. 
Zaključek s kosilom sledi v Celju. Pohvale vsem kolesarjem, 
ki so uspešno prevozili 90 kilometrov. Spremljevalno vozilo 
je služilo samo za podporo. Naslednje leto gremo na Kras. 
Kolesarski pozdrav!

Besedilo in foto: Ivan Pohar - Johan

Med vožnjo

Skupinska

Trije kolesarji v dresih SŽPS

Zasluženo kosilo
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Ja, prav ste prebrali. Po petih neuspelih poskusih nam je 
v četrtek, 6. 10. 2022, vendarle uspelo. Povzpeti se na Vi-
ševnik, seveda. Enkrat korona, drugič prepoved druženja pa 
slabo vreme in tako naprej in naprej.

17 pohodnikov se nas je tokrat zbralo v Zidanemu Mostu. 
Z avtobusom smo se odpeljali v smeri Bleda in Pokljuke. In 

ker prazen nahrbtnik ne stoji sam pokonci, smo na Bledu 
prevzeli prepotrebne zaloge hrane in pijače in še pred deveto 
uro pričeli s hojo. Najprej smo se povzpeli na 2050 metrov 
visok Viševnik in se nato preko Srenjskega prevala spusti-
li proti Blejski koči na Lipanci. Vmes smo »skočili« še na 
Debeli vrh. Po približno petih urah hoje smo v koči opravili 

V »šesto« gre rado

Na vrhu

Vsi smo se povzpeli na Viševnik.
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Odhod z Viševnika

Lepo v koloni 

Malo gor, malo dol

Pogled na Triglav

Kratek predah med vzponom

Pogled v fotografa

Počitek

Triglav nas je vso pot opazoval.
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Barkolana

Lep topel, sončen nedeljski dan 
26. junij ter naše ponovno srečanje na 
morju. OO Nova Gorica, OO Koper, 
SPPS ter OO Postojna smo se zbrali 
na pomolu v Izoli, vkrcali na barko in 
gremo novim dogodivščinam napro-
ti. Družba, hrana in pijača – prva liga. 
Kdor ni bil z nami, mu je lahko žal, nam 
je bilo odlično.

Na svidenje naslednje leto!

Besedilo in foto pripravila 
Vera Opatić. Skupinska

Druženje Med obedom Prijetna družba

analizo prehojene ture. Prijazen oskrbnik koče je poskrbel, 
da nismo bili lačni in žejni. Prijetno utrujeni smo se po dalj-
šem postanku ob koči samo še spustili do parkirišča, kjer nas 
je že čakal avtobus.

Torej, pohod je tokrat lepo uspel in lahko samo upam, da 
nam prihodnjega ne bo treba tolikokrat prestavljati.

Besedilo: Adolf Teržan
Foto: Živko Jović in Adolf Teržan

Blejska koča na Lipanci Pred odhodom še skupinska
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Izlet OO Celje

Na željo velikega števila članov smo letos zopet organizi-
rali piknik na ladji. Če smo pred leti hodili na hrvaško obalo, 
smo letos pristali kar v slovenskih vodah.

Zadnjo soboto v avgustu smo iz Slovenske Bistrice in 
Celja krenili z avtobusom proti Izoli. Zbralo se nas je za pol 
avtobusa. Ob jutranji vožnji nas je prijetno obsijalo sonce. 
Malce skrbi, ali bo vreme »zdržalo«, pa je vseeno bilo.

Po prihodu v Izolo smo se vkrcali na ladjo, kjer smo se 
lahko takoj okrepčali z morskimi dobrotami in osvežilno 
pijačo, ki k takšnim dobrotam pritiče.

Ladja je plula v smeri Pirana, kjer smo se spotoma ustavili 
za kakšno uro. Čas pa namenili kopanju, no, vsaj nekateri. 
Sledil je prihod v Piran in krajši ogled mesta.

Po izplutju iz Pirana smo se ustavili v zalivu ob Fiesi 
in si zopet privoščili kopanje. Tu pa smo res imeli srečo z 
vremenom. V daljavi smo lahko opazovali, kako se je raz-
plamtela nevihta, do nas so prispele le posamezne kapljice, 
tako da nas niso zmotile pri kopanju in uživanju v dobro 
pripravljeni hrani in dobri pijači. Kopalcev sicer ni bilo 

pretirano, nekaj udeležencev 
je pozabilo kopalke doma, ali 
morebiti voljo, težko je pre-
soditi. Predvsem med udele-
ženkami.

Sledil je povratek z ladjo 
v Izolo in nato še pot z avto-
busom domov. Na poti proti 
domu je pošteno deževalo, 
kar pa ni moglo zmotiti dobre volje udeležencev, ki smo bili 
pod streho in v rokah varnih voznikov avtobusa. Bolj kot so 
kopnele zaloge pijače, več je bilo kandidatov, ki so želeli 
pomagati vozniku pri vožnji. Kot je pripomnil voznik, je 
pravilo na izletih, da se udeleženci opogumijo šele, ko nekaj 
popijejo, pa saj potem ne smejo voziti, četudi bi znali.

Zapisal in foto: Edvard KostićKopalci

Udeleženci pred barko v Piranu

Vesela družba na barki

Morske dobrote
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Ivan Pohar – kolesar
Ivan, tokrat ne bova govorila o tvoji službi in sindikal-
ni poti, ampak o tvojem hobiju, kolesarstvu. Pa vendar 
morda nekaj podatkov, ki jih želiš razkriti o sebi in delu 
na železnici?

Na železnici sem se zaposlil leta 1984. Začel sem z izob-
raževanjem za prometnika na Aljaževi v Ljubljani. Moja 
prva postaja je bila Brestanica. Že po enem mesecu sem bil 
premeščen na postajo Breg. Pri svojih dvaindvajsetih letih 
sem napredoval na postajo prvega ranga, Zidani Most. Na 
Zidani Most me vežejo najlepši spomini na železnici. Leta 
2006 sem se začel voziti v Ljubljano. Tu sem eno leto vodil 
promet na progi Zidani Most–Ljubljana. Sedaj teče šest-
najsto leto, odkar delam kot progovni prometnik na progi 
Ljubljana–Jesenice. Čez dve leti pa izpolnim pogoje za upo-
kojitev.

Od kdaj te zanima šport oziroma aktivno ukvarjanje z 
njim?

Doma sem bil z manjše kmetije, kjer je bilo na prvem 
mestu delo. V prostem času sem z bratoma največ igral ko-
šarko. Košarkarski obroč smo imeli pritrjen na hlevu. V šoli 
je bila telesna vzgoja moj najljubši predmet.

S katerimi športi si se vse ukvarjal?

Na višji stopnji osnovne šole sem treniral atletiko – skok v 
višino. Treningi so potekali štirinajst dni pred tekmovanjem. 
Doma sem igral košarko, s fanti v dolini pa mali nogomet. 
Pri sedemnajstih sem bil prvič na Triglavu. V hribe še sedaj 
rad zahajam. Pozimi sem dosti smučal. V osnovno šolo sem 
se vozil s kolesom.

Kako to, da je prevladalo kolo?

Na maminem kolesu sem se naučil voziti kolo. Moje 
prvo kolo je bil pony. Pri petnajstih sem si kupil specialko. 

Po srednji šoli sem bil najbolj aktiven pri malem nogome-
tu. Igrali smo v občinski ligi in občasno hodili na turnirje 
v malem nogometu. Ko sem pred dvajsetimi leti zaklju-
čil z nogometom, je prevladalo kolo. S kolegi smo veliko 
kolesarili na Lisco in po ostalih zasavskih in posavskih 
hribih.

Ali velja misel, da je za dobrega kolesarja potrebno tudi 
dobro kolo?

Vsak kolesar strmi po dobrem kolesu. Vse pa je odvisno 
od finančnih zmožnostih kolesarja. Lažje kolo je načeloma 
tudi boljše in dražje.

Kaj pa je to dobro kolo? Kaj bi svetoval nekomu, ki se 
odloča za nakup kolesa?

Pomembno je, kaj nas navdušuje. Cestno ali gorsko 
kolesarjenje. Ponudba koles na trgu je zelo pestra. Pri 
nakupu kolesa se je dobro posvetovati s strokovnjakom, 

Bivak HLEK na Kobariškem Stolu Planina Sleme nad Tolminom – tu nabavlja sir Ana Roš.

Lisca v snegu
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prodajalcem v kolesarski trgovini ali izkušenim kolesarjem. 
Kolesa ne kupujemo v Hervisu in podobnih trgovinah.

Kaj vse si ti prevozil s kolesom? Si bil tudi v tujini?

Na dopust gre vedno z menoj tudi kolo. Sam se navdušu-
jem nad gorskim kolesarjenjem. Se pa vozim tudi po ravnin-
skih cestah. V Sloveniji ni pokrajine, kjer ne bi kolesaril. V 
Italiji in Avstriji sem s kolegi prekolesaril več cestnih prela-
zov. Bil na Giru. Na Madžarskem sem se vozil ob Blatnem 
jezeru. Na Hrvaškem pa večinoma ob morju. Je pa tudi ob 
morju veliko klancev. Kolo je bilo z menoj tudi v Nemčiji, 
Bosni in Hercegovini ter Črni gori.

Na kaj si najbolj ponosen?

Ponosen sem, da sem pri svojih letih še vedno v dobri 
fizični kondiciji.

Kateri pa so tvoji »rekordi«, ki jih imaš v spominu?

Kolesarim za dušo, za svoje osebno zadovoljstvo. Vesel 
sem, če koga s svojimi dejanji navdihnem k aktivnosti. 
Mogoče bi izpostavil štiridnevno kolesarjenje po Sloveniji, 
kjer sem z bratoma prekolesaril dobrih 600 km.

Ali kolesari tudi tvoja družina?

Seveda. Vsak ima svoje kolo.

V zadnjem času se pojavljajo električna kolesa. Kakšno 
je tvoje mnenje o tem?

Navdušen sem nad njimi. Moja žena ga že ima. Jaz še 
ne čutim potrebe po njem. Ga bom pa zagotovo nabavil, ko 
pridem v leta, ko telo ne bo več zdržalo kolesarskih napo-
rov. Seveda tudi za električno kolo potrebujemo veselje do 
kolesarjenja in preživljanje prostega časa v naravi.

V našem sindikatu si odgovoren za kolesarske ture. Od 
kdaj in kaj ti to pomeni? Lahko o tem poveš malo več?

Sindikalno kolesarjenje organiziram približno deset let. 
Ko je moj predhodnik Lekso zaključil z organizacijo ko-
lesarjenj, sem naša kolesarska srečanja zelo pogrešal. Zato 
sem se odločil prevzeti organizacijo. Seveda pa kolesarske 
ture zahtevajo določeno kilometrino in fizično pripravlje-
nost. Dobil sem že očitke, da organiziram prezahtevne ture. 
V spremljavi je vedno osebno vozilo ali kombi, ki lahko 
kolesarja popelje čez zahtevni del trase. Trudim se, da s ko-
lesarskimi turami pokrijem večji del Slovenije. Vedno pa 
ima na start kolesarske ture nekdo bliže, drugi pa dlje. Če si 
kolesarjenja zelo želiš, boš našel rešitev in se nam pridružil. 
Slovenija je čudovita dežela. S kolesa pa je še lepša.

Hvala za zanimiv pogovor.

Pogovor pripravil Miran Prnaver.
Foto: arhiv Ivana Poharja

Lisca z radarjem Proga za Pulo pri Rakitovcu

Slap SLAP nad Loko pri Zidanem Mostu

Špičnik – srce med 
vinogradi

Trst – grad Miramar

47november 2022

ZANIMIVOSTI



Odpuščanje
Srednjeveška legenda pripoveduje o redovnici, ki je 
zatrjevala, da se ji prikazuje Kristus. Škof jo je vprašal:
»Sestra, ali ste govorili z njim?«
»Seveda sem,« odgovori ona.
Nadaljeval je:
»Če boste spet videli Kristusa, ga vprašajte: Kateri je 
bil škofov največji greh, preden je postal škof?«
Vedel je, da samo Bog in njegov spovednik vesta zanj.
Kakšne tri mesece pozneje se je sestra napovedala pri 

škofu. Ko je prišla k njemu, jo je vprašal:
»Ali ste videli našega Gospoda?«
»Da, sem,« mu je odgovorila.
»Ste ga vprašali za moj greh?«
»Da,« pravi ona.
»In kaj je odgovoril?«
Nasmehnila se je in rekla: »Gospod je rekel: Ne spo-
minjam se ga več!«

ZGODBE ZA DUŠO

Zgodba o različnih 
merilih
Gospa vpraša:
»Za koliko prodaš svoja jajca?«
Stari prodajalec odgovori:
»0,50 centa za jajce, gospa.«
Gospa pravi:
»Vzamem 6 jajc za 2,50 evra ali pa grem.«
Stari prodajalec odgovori:
»Kupujete po ceni, ki jo želite, gospa. To je dober za-
četek zame, ker danes nisem prodal niti enega jajca in 
to potrebujem za življenje.«
Kupila je svoja jajca po ugodni ceni in odšla z občut-
kom, da je zmagala.
Sedla je v svoj eleganten avto in se s prijateljico odpra-
vila v modno restavracijo.
S prijateljico sta naročili, kar sta želeli. Nekaj   sta pojedli 
in veliko od tega, kar sta zahtevali, pustili.
Tako sta plačali račun, ki je znašal 400 evrov, gospe 
sta dali 500 evrov, lastniku šik restavracije pa naročili, 
naj ostalo obdrži za napitnino.
Ta zgodba se morda zdi povsem običajna vodji pres-
tižne restavracije, a zelo nepoštena do prodajalca 
jajc. Vprašanje je: Zakaj moramo vedno dokazovati, 
da imamo moč, ko kupujemo od potrebnih? In zakaj 
smo radodarni do tistih, ki naše radodarnosti niti ne 
potrebujejo?
Nekoč sem nekje prebral: »Moj oče je od revežev ku-
poval blago po visokih cenah, čeprav tega ni potrebo-
val. Včasih jim je plačal več.«
Nekega dne sem ga vprašal: »Zakaj to počneš, oče?«
Tako je moj oče odgovoril: »To je dobrodelnost, zavita 
v dostojanstvo, moj sin.«

Grad iz peska
Rabin Harold Kushner je opazoval otroka, ki sta 
ob vodi zidala gradove iz peska. Ko sta ravno kon-
čala umetelen grad, za katerega sta potrebovala 
veliko časa in potrpljenja, je prišel val in ga zravnal 
s tlemi. Rabin je pričakoval solze in jezo. Otroka pa 
sta sedla, se prijela za roke in se smejala. Kmalu sta 
začela graditi nov grad. Dejal je: »Spoznal sem, da 
sta me naučila pomembne lekcije. Vse stvari v našem 
življenju, ki jih ustvarjamo s toliko časa in energije, 
so zgrajene v pesku. Trajni so samo naši odnosi z 
ljudmi. Prej ali slej bo prišel val in odnesel tisto, kar 
smo zgradili s toliko truda. Ko se bo to zgodilo, se 
bo lahko smejal samo tisti, ki se bo imel s kom držati 
za roke.«

Za kaj ni molitev
Predstavniki indijanskih plemen Navaho, Hopi in 
Apačev so se pogovarjali, kako zelo so bile uslišane 
njihove molitve. Navaho je rekel:
»Veste, mi molimo za ozdravljenje in v polovici prime-
rov bolnik ozdravi.«
Hopi je rekel: »Mi Hopiji molimo za dež in v dveh tretji-
nah primerov je naša molitev uslišana.«
Končno je spregovoril Apač:
»Mi Apači imamo vsak dan obredni ples vzhajajočega 
sonca in sonce vedno vzide.«
Molitev ni v tem, da mi Bogu vsiljujemo svojo voljo, 
ampak je bolj prošnja, da mi sprejemamo njegovo voljo.

48 november 2022

za dobro voljo



ŠALE

Pazi, vroča os!
Na vlaku se je peljal prometni kontrolor. Kot je bila v tistih 
časih navada, je bilo treba o tem dogodku obvestiti vso pro-
go, da bi se vsaj takrat delalo vse po predpisih. Telefonist je 
oddal analizo vlaka. Na koncu je kot opomba sledil pripis: 
»Pazi, vroča os!« To naj bi pomenilo: Pazi, prometni kontro-
lor na vlaku.
Pa se je zgodilo, da nekdo tega ni razumel in je na eni vmes-
ni postaji ustavil vlak in ga pričakal z vedrom vode, da ohladi 
vročo os. Je pač vzel besedilo dobesedno.

Prstan
Urška vpraša Milko:
- Zakaj nosiš poročni prstan na napačni roki?
- Zato, ker sem se poročila z napačnim moškim, odgovori 
Milka.

Kurilno olje
Pogovarjata se soseda:
»Polno kapo imam vsega. Že dvakrat so mi izpraznili rezer-
voar za kurilno olje, pa čeprav sem pokrov dobro zamaskiral 
s težkimi cvetličnimi lonci!«
»Jaz sem svoj problem dobro rešil,« pravi drugi. »Na debel 

rdeč pokrov sem z velikimi črkami napisal: PAZI! KURILNO 
OLJE!«
»Kaj si nor ? ... So te ja okradli?«
»Seveda! Samo cev ni povezana z rezervoarjem za kurilno 
olje, ampak je priključena na greznico. Letos so mi jo že 
trikrat zastonj izpraznili!«

Se bo prepričala!
Deklica se z učiteljem pogovarja o kitih. Učitelj ji razlaga, 
kako je nemogoče, da bi kit pogoltnil človeka, saj ima, glede 
na svojo velikost, zelo majhno grlo.
Deklica ponavlja, da je kit pogoltnil Jona, učitelj pa, da je to 
nemogoče.
»Ko bom prišla v nebesa, bom vprašala Jona,« pravi.
»Kaj pa, če je Jona končal v peklu?« vpraša učitelj.
Deklica mu odgovori: »Potem ga pa ti vprašaj!«

Nasvet
»Tine, svetuj mi. Ali naj vzamem bogato vdovo, ki je ne lju-
bim, ali revno študentko, s katero se ljubiva?«
»Vzemi študentko, saj denar tudi ni vse.«
»Tako bom tudi storil! Hvala za nasvet.«
»Malenkost. Kje pa stanuje tista vdova?«

Ali ste vedeli?
1. Atlantida naj bi bil otok v Atlantskem oceanu, ki naj bi se potopil 

okoli leta 9500 pr. n. št. Po Platonovi pripovedi bi naj bil ogromen 
otok, kraljevina z visoko civilizacijo. Obstoj Atlantide še vedno buri 
duhove, pripoved pa bi se naj pojavila že v času kralja Solona 
(640–560 pr.n.št.).

2. Pogosto najbolj pošten človek v pravdi potegne ta kratko s preme-
tenim nasprotnikom. Ponavadi delavec vedno potegne ta kratko. 
Fraza izhaja iz časov, ko so žrebali s slamicami ali palčicami, med 
katerimi je bila ena krajša. Kdor je potegnil krajšo, je izgubil.

3. V 13. stoletju je Cerkev doživela duhovno obnovo, hkrati pa je bila 
uvedena vizitacija – pregled vse cerkvene lastnine, ki se je izvajala 
na vsake štiri leta. Prav po zaslugi teh vizitacij imamo v zapisih 
ohranjeno stanje naših cerkva iz tega časa.

4. Le kdo bi pomislil, da odrasel medved lahko teče hitreje kot neka-
tere vrste konjev. Tudi muho je težko ujeti, kajti njena hitrost letenja 
je do 8 km/h. Kihnemo pa s povprečno hitrostjo 160 km/h.

5. Š entjernejska noč je pokol v Parizu v noči s 23. na 24. avgust 1572, 
ki ga je ukazala Katarina Medičejska, ko je bilo ubitih dva tisoč 
hugenotov. Sledilo je preganjanje hugenotov – francoskih protes-
tantov po vsej državi. Umrlo je okoli dvajset tisoč protestantov.

6. Večkrat rečemo, da je kdo urejen kot iz škatlice. Fraza pomeni, da 
je zelo lepo – elegantno urejen. Toda časi se spreminjajo in danes 
si največji »frajer«, če si raztrgan in neurejen.

7. Zgodba pripoveduje, da je fant dobil štiri vinarje, za katere si je kupil 
žemljo. Vinar – tudi heler je st. avstrijski novec za pol krajcarja. 
Krajcar – kovanec je bil vreden stotinko goldinarja. Vinar so na 
Dunaju poznali že od 13. do 15. stoletja. Z njim so tedaj plačeva-
li davščino za obrambo proti Turkom. Leta 1890 je bila mesečna 
plača uradnika okoli 200 goldinarjev.

8. Leta 1520 so črne koze v Mehiki pomorile skoraj 90 odstotkov pre-
bivalstva, ki se je zmanjšalo z enajst na en milijon prebivalstva. 
Potem se je kuga razširila po vsem svetu. Samo v 20. stoletju so 
črne koze pomorile pol milijarde ljudi po svetu.

9. Izvor priljubljene pijače koktajl, ki je sestavljena iz več žganih pijač, 
si lasti več držav. Bila pa naj bi azteškega izvora in se poimenovala 
po princesi Oktel. Koktajl so v Ameriki poznali že leta 1806.

10.  Če nekdo reče, da je jedel ričet, pomislimo na okusno enolončnico, 
ki je še posebej priljubljena med planinci. Jesti ričet ali otepati ričet 
pa je fraza, ki pomeni biti v zaporu, kjer ni ravno obilne hrane.
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Danes je gospa učiteljica že lep čas upokojenka. Upoko-
jen pa je že tudi nekdanji učenec Drago, ki ji je bil nekoč 
strah in trepet, ona pa njemu nadvse ljubka. Nadvse prijet-
no bi bilo tudi srečanje obeh na kavici ob obujanju spo-
minov.

Mlada učiteljica je bila doma iz oddaljenih krajev. Po 
končanem šolanju je nastopila svoje prvo delovno mestu v 
večjem kraju, kjer je prevladoval starejši učiteljski kader. 
Bila je dokaj samozavestna na področju svoje poklicne de-
javnosti, v kolektivu pa je bila novinka in je bila zato le pos-
lušna sodelavka. Svoj predmet je učila v zadnjih razredih 
osemletke, kjer so učenci vse bolj drzni pri obnašanju. Toda 
njene prve ure niso bile nič kaj pretresljive, saj so jo učenci 
sprejemali bolj iz radovednosti. Še posebej fantje so si jo 
podrobneje ogledovali, kar je pomenilo, da je bil pri njenih 
urah mir v razredu.

V zbornici je vsako jutro energično razlagala starejša 
učiteljica Marija, kakšne probleme ima z učencem, ki ji ne 
da miru in bi bil primeren za kam drugam kot v šolo. Pri-
tegnili so ji učitelji sodelavci, bolj iz solidarnosti kot pot-
rebe po vzgoji živahnega učenca. Mlada učiteljica Manica 

je vsakodnevne jutranje zgodbe samo poslušala in ugibala, 
kdo bi bil ta fant.

V tistih časih je bilo v razredih tudi po štirideset in več 
učencev. Manica pri neki uri, ko so pisali kontrolno nalogo, 
s pravo detektivsko natančnostjo ugiba, kateri bi bil ta ne-
varni porednež, ki bi ga bilo potrebno posebej obravnavati. 
Zamišljeno hodi po razredu, ko vsi tiščijo glave v svojo kon-
trolno nalogo, le v zadnji klopi se občasno mirno dviguje 
glava močnega učenca, ki ga še dodatno neprikupnega izda-
jajo mozolji. Manica se zapiči s pogledom vanj, pri tem pa 
jo venomer vznemirja majhen deček iz druge klopi s svojim 
živčnim presedanjem in pogledi, kot da bi zasledoval njene 
misli. Toda Manica se ni kaj dosti menila za tega dečka, kajti 
bila je prepričana, da je odkrila to strašno nemirno stvarco, 
ki starejši tovarišici Mariji povzroča sive lase.

Ko je prišla nekoč Marija vsa zaripla v obraz od pouka 
v zbornico in zahtevala od ravnatelja, da ukrepa, je fant z 
mozolji zbudil pri Manici še večji strah. Naslednja ura v 
tem razredu je bila njena. Odločna je stopila v razred in pri 
predavanju imela ves čas pogled na tem fantu z mozolji. 
Njegova postava je prehajala že v moškega, še posebej v 

ZGODBA ZA NOČNO IZMENO

Strah mlade učiteljice

Lovska
Oženil se je mlad lovec z dekletom, ki je bila prav tako lovka. 
Imeli so pravo lovsko poroko, ki je trajala vso noč.
Proti jutru sta ženin in nevesta legla h počitku, tašča pa je 
radovedna skozi ključavnico opazovala, kako bo potekala 
prva poročna noč. Nevesta sleče tangice in jih pomoli ženinu 
pod nos, on pa navali in že sta bila v objemu.
Vsa navdušena tašča pohiti k nalitemu možu v posteljo, sle-
če svoje velike hlače in mu jih pomoli pod nos. Mož skoči 
kvišku in zavpije: »Baba, daj mi takoj puško, dihurja imamo 
v hiši!«

Izbranka
Mladenič navdušeno pove materi, da se bo kmalu poročil. 
»Za hec bom domov pripeljal tri dekleta, ti pa poskusi uga-
niti, katera je moja izbranka!«
Mama se strinja s predlogom in naslednjega dne sin pripelje 
domov tri lepotice ter jih posadi na kavč. Nekaj časa sproš-
čeno kramljajo. Nato se sin obrne k materi in jo vpraša: »No, 
mama, s katero se bom poročil?«
Ona izstreli: »Z rdečelasko na sredini.«
Osupel sin vpraša: »To je neverjetno, kako si vedela?«
»Na živce mi gre kot hudič,« odgovori mama.

Kopalci
Trije duhovniki so šli na potovanje. V gorskem jezercu so 
zaplavali v Adamovem kostimu, ko jih je presenetila skupi-
na žensk, ki so se sprehajale ob jezeru. Planili so iz vode, 
pograbili obleko in dva duhovnika sta si z obleko pokrila 
mednožje, eden pa obraz. Ko so pritekli na varno razdaljo 
v bližnje grmovje, je prvi vprašal tretjega: »Zakaj si si pa ti z 
obleko pokril obraz?«
»No, ne vem, kako je v vajinih farah, toda v moji fari me ljudje 
prepoznajo po obrazu!«

Neroda
Poštar se pred policistom zvrne s kolesa.
»Ali je še več takih štorov pri pošti?« vpraša policist.
»Ne, samo jaz sem še ostal. Drugi so že vsi pri policiji.«

Ni dober
Sodnik vpraša ženo: »Zakaj se ločujete od moža?«
»Zato, ker ni dober pri seksu!«
Ženski glas v dvorani: »Za vse v vasi je dober, samo za njo 
ne!«
Nato še moški glas iz ozadja: »Zanjo ni v vasi nihče dober!«

Pripravil Marjan Mally.

50 november 2022

za dobro voljo



OBVESTILO O PROSTIH TERMINIH ZA LETOVANJE V POČITNIŠKI ENOTI SŽPS V TERMAH 3000 
OD 26. 12. 2021 DO 25. 12. 2022

Zap. št.
termina

Terme 3000 Zap. št.
termina

Terme 3000

od do od do

47 13. 11. 2022 13. 11. 2022 50 04. 12. 2022 11. 12. 2022

48 20. 11. 2022 27. 11. 2022 51 11. 12. 2022 18. 12. 2022

49 27. 11. 2022 04. 12. 2022 52 18. 12. 2022 25. 12. 2022

Lokacija Tip Število 
ležišč Ostalo

Moravske 
toplice,

Panonska vas

Hišica TWC, 
SAT, RA in 

terasa

4 –  dnevno 4 vstopnice za KOPANJE in 2 
vstopnici za SAVNO v hotelu Termal 

–  parkirišče ob vstopu v Panonsko vas
– končno čiščenje apartmaja
– posteljnina in brisače

Cena koriščenja počitniške enote v Termah 3000 na dan je:
– v sezoni od 5. 6. 2022 do 4. 9. 2022  50,00 EUR
–  izven sezone od 26. 12. 2021 do 5. 6. 2022 in od 4. 9. 2022 do 25. 12. 2022 45,00 EUR

Vsi zainteresirani lahko za proste termine pokličite na telefonsko številko 01/29-13-382.

očeh Manice. Toda fant je sedel kot kup nesreče in gledal 
Manico, ki je dobivala vse bolj pogum. Pa se je spet živčno 
vedel ta deček iz druge klopi, ki pa ga je Manica enostavno 
spregledala.

V pogovoru z Marijo Manica pove, da s fantom nima 
težav in da sedi kot kup nesreče. Marija takoj vzkipi in ji 
da vedeti, da laže. Po tem dogodku se Manica izogiblje 
Marije, ki ima vselej glavno besedo v zbornici. Tudi v raz-
redu poteka vse po utečenem redu. Problem v zadnji vrsti je 
uročen, fantič v drugi vrsti pa vse bolj živahen, kar Manice 
ne vznemirja posebno. Med predavanjem ga je celo poboža-
la po glavi, da ga je za nekaj časa umirila. Potem je opazila, 
da je fant postal vse bolj miren in jo je vedno bolj vneto pos-
lušal. Njegove oči so bile vselej uprte v Manico in deloval 
je kot najbolj marljiv učenec.

Manica se ni več ukvarjala z Marijinim vpitjem in njeni-
mi problemi v tem razredu. Bila je zadovoljna, da je uspela 
pri svojih urah umiriti tega strašnega fanta iz zadnje klopi, 
ki je deloval, da se je celo boji. Pa tudi dečko iz druge klopi 
se je umiril. Motilo jo je le to, da se je začel posmihati ves 
razred, če ga je kdaj pogladila po laseh, da ga je umirila. Vsi 
so namreč vedeli, da je Drago zaljubljen v tovarišico, le ona 
se tega ni zavedala.

Nekega petka je bilo še posebej prijetno razpoloženje v 
razredu. Manica je bila zelo dobre volje, kar se je pozna-
lo tudi na učencih. Drago je bil zopet nekoliko nemiren in 
Manica je uporabila svojo metodo in ga pobožala po laseh. 
Tedaj jo je Drago pogledal v oči in dejal:

»Tovarišica, veste, da se vi meni tako dopadete!« Ves 
razred se je s pridihom muzal in čakal na Maničin odgo-
vor. To pa je bil zanjo šok. Zavedla se je, da mora takoj 

odgovoriti, da se ne osmeši pred razredom. »A res?« se je 
začudila in ga mirno po materinsko prijela za glavo in na-
daljevala:

»Vesela sem, da me imajo učenci radi, tudi jaz vas imam 
rada, še posebej, če pridno sodelujete pri pouku.« Razred 
se je veselo smejal in v takšnem razpoloženju se je končal 
pouk.

Naslednjega ponedeljka je bil v zbornici pravi vihar. 
Marija je vpila, da se kaj takšnega še ni zgodilo na tej šoli, 
da bi največja baraba izjavila, da je zaljubljen v učiteljico. 
Tokrat je bilo Manici vse jasno. Vsa v zadregi je pristopila 
k ravnatelju, da mu pove zgodbo. Ta jo je povabil v svojo 
pisarno in jo na kraju pohvalil, kako primerno je ravnala.

Ko je ravnatelj povedal v zbornici, kako se je Manica bala 
mozoljavega fanta, ki je bil doma z bregov in mirne narave, 
se je smejala celo Marija. Pa ne dolgo, kajti ravnatelj je med 
vsemi pohvalil Manico, kako se umirijo nagajivi dečki.

»Vidite, to so pa nove metode, ki jih danes učijo,« je po-
vedal ravnatelj.

Odslej Marija ni bila več glasna v zbornici, pa tudi Drago 
ji ni več nagajal, kajti še vedno je bil zaljubljen v Manico.

Po letih so se srečali na obletnici osnovne šole. Povabili 
so tudi Manico, ki je bila že starejša učiteljica. Ob prijetnem 
stisku rok Manica vpraša Draga, ki je imel že družino:

»Drago, se ti še kaj dopadem?« Vsi so bruhnili v smeh, le 
Dragu je postalo nerodno.

»Ampak tako prijetnega srečanja, kot je bilo to v znamen-
ju strahu in všečnosti, nisem nikoli več doživela,« je svojo 
pripoved zaključila Manica.

Piše Marjan Mally.

51november 2022

za dobro voljo

OBVESTILA



Železnica ob prelomu stoletja na razglednicah Fotografije pripravil 
Mitja Vaupotič.

Razglednica Južne železnice na 
Semmeringu – poslana 1898

Razglednica mostu čez Dravo 
v Mariboru – poslana 1901

Razglednica Celja z delno vidnim področjem 
železniške postaje – pred 1918

Razglednica postaje Zidani Most z 
motivom postajne restavracije in 
krilatim kolesom – poslana 1902

Razglednica Borovniškega 
viadukta – okoli 1920

Razglednica postaje Pivka z vodnim 
napajalnikom – pred 1918

Razglednica postaje Jesenice 
– poslana 1906

Razglednica Solkanskega 
mostu – poslana 1906


