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UVOD KAZALO

Leto 2012 je že zgodovina. Če potegnemo črto pod njim in 

naredimo »letni zaključek«, ugotovimo, da smo v minusu. 

Ponavadi pokrije vsak delavec svoj »minus«, če pa je v tej situaciji 

tudi firma in država, seveda mora delavec kriti tudi tega. Kdo drug 

pa bi ga naj? Ko začneš razmišljati o tem, koliko ljudi je potrebnih 

za to, da delavec lahko dela, te začne boleti glava. Pa o teh stvareh 

ne razmišljaš, dokler lahko normalno živiš. Kar pa je vsako leto 

težje. 

Upanje ne zbledi, ne umre. Še vedno upamo, čakamo na boljše 

čase, čakamo na konec svetovne krize, za katero je vse več ljudi 

prepričanih, da je umetno narejena, da zatre dvignjeno glavo 

delavskega razreda in nas pahne za kakih 100 let nazaj pri 

delavskih pravicah. Vzeli so nam denar, vzeli so nam dopust, pa še 

vedno smo nekako hvaležni, da so nam nekaj pustili, skupaj z 

vedno bolj vprašljivo službo. Žal vse prepogosto vladajoči 

pozabljajo, da delajo za nas, ne mi za njih, in da so lahko prav tako 

vrženi s prestola, kot so bili nanj posajeni. A čas, ki smo jim ga dali, 

jim je bil dovolj, da so poskrbeli za svojo finančno prihodnost. 

Kakšna bo pa naša?

Piše se leto 2013.

Med najnovejšimi pogruntavščinami našega vodstva je 

sistematizacija delovnih mest in plan kadrov. Sedaj po novem 

nimamo nič več šefov, ne vodij, imamo samo še sodelavce, takšne 

in drugačne, bolj ali manj strokovne, samostojne in 

nesamostojne, nekateri pa so še tehnični! Dvakrat sem prelistala 

zadevo, da bi našla višjega strokovnega sodelavca I. Skoraj sem 

bila že prepričana, da bo tole menda sam direktor, ko sem našla 

enega v Ljubljani in eno v Mariboru! Če smo prej imeli težave s 

tem, kdo je kaj in zakaj je, pa se znajdite sedaj, če se lahko! Kaj je 

za nas pomembno? Pooblastila za kontrolo nad nami imajo čisto 

vsi sodelavci, pa še koordinator in vodja službe zraven. Edina, ki 

nimata pooblastila za izvajanje kontrole nad nami, sta pomočnik 

direktorja in vodja sekretariata! 

Dragi moji, to je racionalizacija in zniževanje stroškov po 

železničarsko! Vzemimo delavcem plače in dopuste in jih 

pomirimo tako,da ukinemo sekcije, ampak ne čisto, rekli jim 

bomo - službe! Ukinimo nadzorne postaje, ampak ne ravno, zdaj 

bodo pisarne! Ostali so isti ljudje, z istimi pristojnostmi, na istih 

delovnih mestih, z novimi nazivi. Ne razumite me narobe, nikogar 

nikamor ne naganjam in nikomur ne želim, da bi ostal brez dela. 

Zanima me samo, koliko je tale umetnina stala, koliko bo stalo vso 

to preimenovanje, najbolj pa me zanima, čemu takšno 

preimenovanje služi in koliko nebodijihtreba so skrili med 

sodelavce?
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SKLEP…ZA REŠEVANJE

Komaj smo se poslovili od prejšnjega leta, že je tukaj mesec 

marec, počasi se bo pričela prebujati narava. Zaposleni na SŽ 

smo bili v tem času priča delodajalčevimodločitvam, od 

katerih so nekatere prave, a kaj ko imamo na drugi strani več 

takšnih, ki nimajo nobene povezave z zdravim razumom. 

Nekateri z njimi očitno želijo iskati svoj kotiček pod 

svobodnim soncem oziroma si ga želijo uveljavljati kar preko 

Poslovodstva, kateremu seveda tudi veselo sledijo. Da pa ne 

bo neznank, gre tu predvsem za sklep Poslovodstva št. 903, v 

katerem med drugim ugotavljajo, da je za zagotovitev 

varnosti in urejenosti prometa potrebno vse izredne 

dogodke temeljito raziskati ter sprejeti ustrezne ukrepe za 

izboljšanje varnosti oziroma kakovosti. Pri vsem tem se mi 

postavlja eno samo vprašanje: ''Ali mi danes tega ne 

počnemo?'' Ali pa morda obstajajo celo kakšni sumi, da se nekateri postopki ne peljejo tako, kot bi se morali, kajti sklep bi 

moral biti odraz ugotovitve nekega stanja.  Dopuščam celo možnost, da tisti, ki peljejo postopke, ne vedo, da je postopek 

potrebno pripeljati do zaključka, sedaj pa se sami prisiljujejo skozi sklep 903. Smešno, toda resnično.

Zaposleni, katerim je zaupano, da skrbijo za varnost in urejenost železniškega prometa, se popolnoma zavedajo, kakšna 

naloga jim je zaupana, zato jo odgovorno opravljajo in prav tako so odgovorni za vsa dejanja in odločitve, katere sprejmejo, 

tudi za uvozni tir vlaka, pa četudi je to tir 1x. Zato bi bilo potrebno, da zaposleni, katerim je v upravljanje zaupanavarnost in 

urejenost železniškega prometa, opravljajo samo to delo. Komunikacije namreč, s katerimi se morajo ukvarjati prometniki, 

ne prispevajo k varnosti in urejenosti, ampak ob delu vodenja prometa, nepričakovanih zaporah, … kvečjemu lahko 

pripeljejo do situacije, za katero bo moral posameznik odgovarjati,  torej tukaj storite kaj, pa če je potrebno, sprejmite tudi 

sklepin zaščitite zaposlene, ki imajo v rokah veliko odgovornost.

Čar vsega tega pa je nekje drugje: da bi tisti, ki bi to morali, prepoznali in ocenili dejansko stanje, ne pa, da se slepo verjame 

posameznikom.

Vsak novi zakon prinese nekaj novega, ponavadi slabšo situacijo, takšen je tudi Zakon ZPIZ-2,  pa vendarle je našim 

pobudnikom in pogajalcu predsedniku Alternative g. Zdenku Lorberju uspelo skozi pogajanja odpraviti krivico oziroma mu je 

uspelo uveljaviti pravico, ki je bila v prejšnjem zakonu odvzeta (dodana doba za delovno mesto prometnik) in je bila s strani 

sindikata dana tudi na ustavno sodišče, pa vendarle zaradi pravilne zakonske ureditve tudi umaknjena. 

Predsednik  SŽPS
Matjaž SKUTNIK

Dejstvo št.1: Ženske naredijo 66% vsega dela na svetu, a dobijo samo 

11% svetovnega dobička in posedujejo le 1% zemljišč na svetu.

Dejstvo št.2: Ženske sestavljajo 66% nepismenih odraslih Zemljanov.

Dejstvo št.3: Ženske so edini starš v 83% enostarševskih družin. 
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8. MAREC, MEDNARODNI DAN ŽENA

Zamislite si, da ste se rodile pred dobrimi dvestotimi 1872: V Sloveniji je v službo sprejeta prva poštna 
leti. Ženska je imela vrednost samo kot lastnina, dobra uradnica.
samo za razmnoževanje. Z njo in njeno lastnino, če jo je 1893: V veliki meri zaradi prizadevanj Kate Sheppard 
imela, je razpolagal moški, oče, brat, mož, če ti niso bili postane Nova Zelandija prva država, ki daje ženskam 
na voljo, pa bratranec, nečak, sorodniki pokojnega volilno pravico.
moža,... Kdorkoli, le da je bil moškega spola. Če je bila 1896: V Sloveniji je ustanovljena višja dekliška šola.
bogata, lepa in visokega stanu, je to nalogo lahko 1905: MotharamEskandari ustanovi Združenje 
prevzel tudi sam vladar dežele, v kateri je bivala. patriotskih žensk, prvo Iransko organizacijo za ženske. 
Zamislite si, da vas omožijo pri rosnih 16-ih letih, saj je Verski voditelji prekinejo prvi sestanek in nekaj 
mlajša dekleta laže dresirati kot tiste starejše po udeleženk žive zažgejo.
dvajsetem, in to po možnosti s starcem. Pri tem seveda 1906: Prva Slovenka, Marija Urbas, doktorira iz 
nimate nobene besede, lahko le upate, da ne boste filozofije na univerzi v Gradcu.
dobile moža, ki dresira s pestmi. Kakršnakoli dota, 1945: V SFRJ uzakonjena splošna volilna pravica.
premoženje, ki  ste ga prinesle v zakon, pripada vašemu 1947: Nova Japonska ustava garantira enakopravnost 
možu, ki s tem razpolaga po svoji volji in pameti. Brati žensk.
ne smete, saj ženske niso dovolj inteligentne, da bi se 1958: Angleški parlament (HouseofLords) sprejme 
lahko naučile brati, pisati in računati, kaj šele, da bi se medse prve ženske člane.
kakorkoli izobrazile. Vse, za kar je ženska sposobna, je 1966: IndiraGandhi postane prva indijska premierka. 
gospodinjstvo, šivanje in morda še igranje kakšnega 1971: Švica postane ena zadnjih držav v Evropi, ki podeli 
instrumenta. Njena prvenstvena naloga pa je seveda volilno pravico ženskam.
razplojevanje. Ne, ni potrebe, da se vračamo tako daleč 1974: V ustavi SFRJ je sprejeto določilo o svobodnem 
v preteklost, dovolj je, da si zamišljate, da ste rojene v odločanju o rojstvu otrok.
napačnem koncu današnjega sveta. 1977: V Sloveniji je uzakonjena pravica do umetne 
Pravice, ki so nam bile položene v zibko, so nam izborile prekinitve nosečnosti (iz drugih, ne le iz zdravstvenih 
pogumne ženske po svetu, pogosto tudi za ceno lastne razlogov).
glave. Prav je, da ne pozabimo, da se spomnimo na 1979: Margaret Thatcher postane prva premierka 
dvesto let boja za pravice žensk, ki še daleč ni končan. zahodnega sveta.
Tukaj je kronološki pregled nekaj pomembnejših 1983: Iranskim ženskam je zakonsko naloženo nošenje 
dogodkov iz boja za naše pravice, pri nas in po svetu: čadorja. Če se ženska pojavi v javnosti nezakrita, je 
1791: Francoska aktivistka Olympia de Gouges izda lahko kaznovana z 1-12 mesecev zaporne kazni.
»Deklaracijo o pravicah žensk in državljank«, v kateri 1989: V Ljubljani začne delovati prvi SOS telefon za 
utemeljuje, da so ženske ravno tako državljani kot ženske in otroke – žrtve nasilja.
moški. Umre pod rezilom giljotine leta 1793. 1992: Pri vladi RS začne delovati urad za žensko politiko, 
1804: Napoleonov zakonik šteje ženske, kot tudi katerega naloge leta 2001prevzame novo ustanovljeni 
kriminalce, otroke in duševno zaostale za upravno Urad za enake možnosti.
nezmožne. Premoženje ženske je pod kontrolo njenega 2005: Kuvajt prvič dovoli ženskam na državne volitve. 
moža, v primeru razveze zakona otroci pripadajo 2005: Angela Merkel zasede mesto nemške kanclerke, 
njemu. v reviji Forbes jo označijo kot najbolj vplivno žensko na 
1821: Emma HartWillard odpre prvo šolo za ženske, ki svetu.
jo financira mesto New York. Ženske v Savdski Arabiji še vedno nimajo volilne 
1826: Odpreta se prvi srednji šoli za dekleta v mestih pravice.
New York in Boston. Mednarodni dan žensk je bil ustanovljen leta 1911 kot 
1849: Elizabeth Blackwell postane prva ženska način, da se pritegne pozornost na gibanje za 
zdravnica. Ženskam je dovoljeno prakticirati medicino. enakopravnost spolov.  V letu 1919je bilana Danskem 
1865: Univerza v Zürichu postane prva evropska mednarodna konferenca delovnih žensk. Le-te se je 
univerza, ki odpre vrata za študij tudi ženskam. udeležilo več kot 100 žensk iz 17-ih držav, ki so bile 
1869: Poročene ženske v Angliji dobijo pravico do predstavnice sindikatov, socialističnih strank in klubov 
lastnine. delovnih žensk. Po predlogu Clare Zetkin je bilo 
1871: Ministrstvo za znanost z odlokom ustanovi dogovorjeno, da se določi dan v letu kot praznik žensk, z 
državno žensko učiteljišče v Ljubljani. namenom, da združi ženske po svetu v gibanju za 
1872: Na Japonskem uzakonijo osnovno izobraževanje njihove pravice do enakopravnosti. Za mednarodni dan 
za otroke, za oba spola. žena je bil najprej določen 19. marec, v spomin na 
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nemško revolucijo leta 1848, ko je bil pruski kralj 
prisiljen priznati določene pravice splošni populaciji, 
vključno z volilno pravico za ženske – obljuba, ki je ni 
držal. Leta 1913 so datum premaknile na 8.marec, ki je 
bil uradno priznan s strani Združenih narodov kot 
mednarodni praznik žensk leta 1975.
Če ne veste, čemu praznovati dan žena, se spomnite na 
več kot 100 milijonov deklic po svetu, ki so jim pohabili 
spolovila, da ne bi uživale v spolnosti, spomnite se na 
zažgane, polite s kislino, kamenjane do smrti, posiljene, 
prisiljene v zakon, ki ga ne želijo, spomnite se na 
trgovino z belim blagom, ugrabljene otroke, družin

kak korak več k enakopravnosti spolov, predvsem pa ne 
dovolimo, da boj za pravice žensk utone v pozabo. 

Suzana Slatinšek

Viri:
- InternationalWomen's day
2010: ChronologyofWomen's rightsfromClara Zetkin to 
- Angela Merkel
- AmnestyInternational
- Women's learningpartnership

sko - US CensusBureau
nasilje. Naše prednice so nas pripeljale zelo daleč, - Urad za žensko politiko
dolžnost naše generacije pa je, da obdržimo - Wikipedia
pridobljene pravice za hčere in vnukinje, naredimo še 

Hada so pregnali nazaj v podzemlje in Hera je prevzela oblast na Olimpu. Bogovi so se odrekli Hadu in glasno 
vzklikajo svojo podporo Heri. Hera, ki je takšne preobrate že videla, je previdna. Vse bogove, ki so ji na novo 
prisegli, želi imeti blizu sebe, želi, da z njo delijo njeno vladavino.  Ali ji bo uspelo obdržati prestol dlje kot 
njenim predhodnikom?
No, pa je Slovenija na novi poti. Kam bomo prišli po njej, bomo pa še videli, a ne?
Dobili smo novo vlado, ki je pravzaprav sestavljena iz 90% stare vlade, a jo vodi čisto nova stranka s čisto novo 
predsednico, ki je odvisna od dobre volje tistih, ki so sestavljali prejšnjo vlado pod prejšnjim predsednikom... Ja, 
dobri časi so pred nami!
Ste opazili, da se pri nas najbolj splača biti stranka s srednje veliko podporo? Kdor ima mandat, vedno nasrka. 
Najprej mora sprejeti vse mogoče pogoje, da sploh lahko sestavi vlado, potem ko se začne ladja potapljati, 
podgane zbežijo in ostane sam, pa se vsa krivda pripiše njemu. To je v naši politiki postal že pravi trend. Gospod 
Janša je imel o tem našem sistemu marsikaj povedati pred leti, ko pa je imel priliko stvari spremeniti, pa je na to 
pozabil. Le zakaj? Morda bi pa kdo moral prevzeti odgovornost za stanje v državi, če bi bil sam na vrhu. Sistem, 
kakršen je danes, omogoča gospodom zgoraj, da kažejo s prstom drug na drugega in nihče ni za nič kriv. Vsi se med 
sabo poznajo, vsak je komu kaj dolžan. Državne firme so si razdelili, službe se delijo glede na strankarsko 
pripadnost. No, SŽ pripada SDS-u menda že več kot desetletje. Le redkokoga najdeš med našimi vodilnimi iz kakšne 
druge stranke. Dejstvo pač je, da je g. Janša za svoje ljudi vedno poskrbel, zato pa ima tako veliko podporo tako 
dolgo časa. Če niso bili za nikamor drugam, so se pa skrili na SŽ. Pri nas je pač toliko služb, da »komot« nekoga 
nekam porineš. Ko zmanjka proračuna, pa daš delavcem manj, da imajo oni zgoraj še vedno dovolj. Novinarji pa se 
tako ali tako spravljajo samo na železničarje, ki smo krivi,  da gre vse skupaj k vragu, in ko objavljajo povprečne 
plače, štejejo »njih« in »nas« skupaj. 
Zato so mi precej sedle v srce besede nove mandatarke Alenke Bratušek: »Želim, da se vsem tem ljudem da 
možnost, da častno odidejo s položajev, ki so jih zasedli nečastno!« Ja, saj so mi hiteli pojasnjevati, da je bilo to 
mišljeno samo za tiste, ki so si pridobili položaj v zadnjih tednih kadrovanja stare vlade, pa vseeno... Si lahko 
zamišljate? Koliko bi jih ostalo, če bi bili prisiljeni položiti račune na mizo? Če bi bili prisiljeni pojasniti, kaj so 
dobrega naredili za SŽ v zadnjih 10-ih letih? Koliko bi jih ostalo, če bi morali odgovoriti samo na vprašanje, kakšne 
so njihove dolžnosti in naloge?? Stavim, da viškov več ne bi bilo...
Pa to je utopija. Je že tako, da vrana vrani oči ne izkljuva. Sploh pa ne, če so ji kronico na glavo nadele  iste vrane, ki 
bi bile okljuvane skupaj s sovražno vrano. Kaj hitro bi padla s prestola.
Kakšne so naše možnosti? Na proteste se požvižgajo, volitve nimajo smisla, dokler kandidirajo isti ljudje v novih 
oblekah. Mečejo nam pesek v oči in se krohotajo in bohotijo na naš račun za debelimi zidovi parlamenta. Vendar v 
Sloveniji že vre. Manjka nam še samo vodja, nov obraz, ki bo navdušil množico, nekdo, ki bo pregnal apatijo iz nas in 
nam dal upanje, da demokracija in pravna država nista samo besedi, ampak da to res lahko obstaja. Do takrat pa 
jim moramo dati na znanje, da jih mi plačujemo, da smo mi, državljani Republike Slovenije, njihovi delodajalci, in 
kot takšni moramo imeti tudi moč, da jih razrešimo s položaja, ki ga po naši volji zasedajo. Zato pa:»Le vkup, le 
vkup, uboga gmajna!«           Suzana Slatinšek

POLITIKA IN MI

AKTUALNO
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Splošno

Novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je bil sprejet 4. decembra 2012 in je pričel veljati v začetku tega leta. 
Po nekajmesečnem napornem usklajevanju s socialnimi partnerji je bil zakon v parlamentu sprejet brez glasu proti, 
sorazmerno zadovoljni pa smo lahko z njim tudi na sindikalni strani, saj zakon zaustavlja nadaljnje padanje pokojnin, ob tem 
pa ohranja vzdržnost delovanja pokojninske blagajne,  kar obstoječim in novim upokojencem zagotavlja nemoteno izplačilo 
pokojnin. Ob vsem tem pa gre za zadovoljiv kompromis podaljšanja potrebnih upokojitvenih pogojev, ki niso tako drastični, 
kot so bili na referendumu zavrnjeni predlogi ZPIZ-2 za časa ministra Ivana Svetlika. Seveda pa si ZPIZ-2 zasluži pozitivno 
oceno tudi zaradi ureditve poklicnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih delavcev, ki delajo na težjih in škodljivih 
delovnih mestih (beneficiranih DM). ZPIZ-2 je v zvezi s tem razrešil vprašanje morebitnega manjka sredstev na individualnih 
računih pri KAD, odpravil maluse v primeru predčasne pokojnine in utrdil vlogo sindikatov v procesih odločanja o tem 
sistemu, tako pri sprejemu podzakonskih aktov, kot tudi pri nadzoru delovanja sklada ODPZ. 

Upokojitveni pogoji po novem

Glede osnovnih upokojitvenih pogojev velja poudariti, da je ZPIZ-2 prinesel izenačitev upokojitvenih pogojev za moške in za 
ženske. Ob tem še naprej velja pravilo, da je potrebno kumulativno izpolnjevati oba upokojitvena pogoja, t.j. potrebno 
starost in določeno pokojninsko dobo. Pri kateri starosti se bo lahko posameznik upokojil, bo odvisno od dosežene 
pokojninske dobe. V kolikor bo posameznik dosegel 40 let pokojninske dobe brez dokupa, se bo lahko upokojil že pri starosti 
60 let. V primeru, da te dobe ne bo dosegel, bo za »polno« pokojnino, ki bo odvisna od dosežene pokojninske dobe,  moral 
delati do 65. leta starosti. 
To pa ne pomeni, da se posameznik ne bi mogel upokojiti pred 65 letom. ZPIZ-2 uvaja nov institut t.i. predčasne pokojnine, ki 
omogoča posamezniku, da del pokojninske dobe dokupi. Po zakonu bo mogoče dokupiti do pet let manjkajoče pokojninske 
dobe (tak nakup ni z ničimer pogojen) in si tako npr. zagotoviti potrebnih 40 let pokojninske  dobe. To praktično pomeni, da se 
bo lahko nekdo upokojil pri starosti 60 let, tudi če ne bo »oddelal«  potrebnih 40 let pokojninske dobe.  Toda pozor! V primeru 
takšnega dokupa pokojninske dobe bo lahko starostna pokojnina trajno znižana do (minus) 18%.  
Novi upokojitveni pogoji po ZPIZ-2 se nam ne zgodijo čez noč, ampak ob sprejemljivih prehodnih obdobjih. Konkretno! 
Postopno naraščanje potrebne starosti z 58 let po ZPIZ-1 na 60 let po ZPIZ-2 se za moške polno uveljavi v letu 2018 in za 
ženske v letu 2019. 

Predčasna pokojnina in dodana doba

Izjema od prej opisanih pogojev pri uveljavitvi predčasne pokojnine, ki predvideva trajne odbitke – maluse, predstavlja 
uveljavitev t.i. dodane dobe. Edina dodana doba, ki jo pozna ZPIZ-2, je dodana doba iz naslova obveznega dodatnega 
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pokojninskega zavarovanja (ODPZ). To je zavarovanje, v katerega ste vključeni vsi, ki od leta 2001 (oz. kasneje) delate na t.i. 
beneficiranih delovnih mestih in za katerega vam delodajalec plačuje dodaten prispevek na vaš individualni račun pri 
Kapitalski družbi (KAD). Vsem zavarovancem poklicnega pokojninskega zavarovanja oz. ODPZse k dejanski zavarovalni dobi 
za izpolnitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine doda četrtina obdobja, ko so bili vključeni v poklicno zavarovanje. 
Praktično to pomeni, da v enem letu dela na teh delovnih mestihpridobite tri mesece dodane dobe. V kolikor boste imeli pri 
uveljavitvi predčasne pokojnine upoštevano tudi dodano dobo iz ODPZ, ne boste utrpeli malusov, če boste na teh delovnih 
mestih delali moški skupno najmanj 16 let in ženske najmanj 15 let (v to obdobje se všteva tako čas dela pred letom 2001, ko 
je posameznik delal na beneficiranem delovnem mestu, kot obdobje dela na enakem delovnem mestu po letu 2001, ki mu 
pravimo tudi čas dela znotraj sistema ODPZ).

Na kakšen način si je mogoče znižati potrebno starostno mejo za starostno pokojnino?

Potrebno starostno mejo za pridobitev starostne pokojnine si je mogoče znižati na tri načine: na račun skrbi za otroke, za čas 
obdobja služenja vojaškega roka in na račun dela pred 18. letom starosti. 
Za vse tri načine velja, da si je mogoče znižati potrebno starostno mejo le, če posameznik doseže pogoj potrebne pokojninske 
dobe brez dokupa (40 oz. 38 let – glej tabelo). Do znižanja starostne meje na račun otrok bo praviloma upravičena ženska, 
razen če je pravico do prejemanja nadomestila iz naslova starševstva užival moški. (Glej tabelo.) 
Znižanje starostne meje na račun služenja vojaškega roka lahko znaša do dve tretjini dejanskega služenja vojaškega roka (npr. 
za 12 mesecev služenja 8 mesecev znižanja starostne meje). Moški si bo lahko starostno mejo iz tega naslova znižal do največ 
58. leta starosti. 
Do znižanja starostne meje na račun dela pred 18. letom starosti pa bosta poslej upravičena tako moški kot ženska (po ZPIZ-1 
samo ženska), in to za ves čas trajanja dela pred 18. letom. Moški si bo lahko znižal starostno mejo iz tega naslova do največ 
58. leta starosti, ženska do največ 57. leta starosti. 

Znižanje starostne meje zaradi skrbi za otroka

Pokojninska osnova in določitev odstotka za odmero starostne pokojnine

Starostna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, ki jo tvori mesečno povprečje osnov za posamezno leto zavarovanja. 
Za izračun se upoštevajo osnove iz katerihkoli zaporednih 24-ih let zavarovanja, ki so za zavarovanca najugodnejša (prej 18 
let). Prehodno obdobje polne uveljavitve narašča za eno leto na leto, tako da polnih 24 let doseže leta 2018. Ob tem je 
pomembno poudariti bistveno razliko pri valorizaciji osnov iz posameznih let zavarovanja. Po novem je valorizacija osnov 
vezana le na rast oz. gibanje plač, in ne več na rast pokojnin. Slednje je po ZPIZ-1 pomenilo pomemben razlog, da so bile 
pokojnine tako nizko odmerjene. 

Odmerni odstotek za odmero starostne pokojnine
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Pomembna sprememba se nanaša na določitev odmernega odstotka. Le-ta je po ZPIZ-2 odmerjen v 
t.i. neto znesku (za moškega za 40 let pokojninske dobe 57,25% in za žensko po preteku prehodnega obdobja 60,25%). Po 
novem se namreč odmerni količnik več ne množi z valorizacijskim količnikom, ki je bil od leta 2005 negativen (zaradi tega, ker 
je rast pokojnin zaostajala za rastjo plač). Odmerni odstotek je po ZPIZ-2 fiksen (se ne bo zmanjševal), sama sprememba 
izračuna iz bruto v neto pa hkrati ne pomeni nižje pokojnine. Tak način odmere pokojnin zagotavlja, da smo zaustavili 
padanje pokojnin, saj se odmerni odstotek ne zmanjšuje (kot je bilo po ZPIZ-1), odpravljen pa je tudi  negativen vpliv 
upoštevanja valorizacijskega količnika. 

Bonusi za delo po izpolnitvi upokojitvenih pogojev

a. Kdor izpolni upokojitveni pogoj dosežene starosti 60 let in zbranih 40 let pokojninske dobe brez dokupa ter se odloči, da bo 
delal dlje, bo nagrajen s trajnim bonusom v višini 1% za vsake 3 mesece dela po tem obdobju, vendar za največ tri leta. V treh 
letih lahko tako zavarovanec izboljša svoj odstotek za odmero pokojnine za 12%. Glede na to, da se posamezno leto do 40 let 
pokojninske dobe vrednoti v višini 1,25% odstotka (glej prejšnjo tabelo), potem se seveda hitro da ugotoviti, da je delo preko 
40 let pokojninske dobe zelo stimulirano. 
b. Drug način bonusa pa predstavlja rešitev, povezana z izplačilom dela predčasne ali starostne pokojnine. Kdor bo namreč ob 
izpolnitvi pogojev za pridobitev predčasne ali starostne pokojnine ostal v zavarovanju, bo nagrajen z vsakomesečnim 
izplačilom 20% predčasne oz. starostne pokojnine, vendar največ do dopolnitve 65. leta starosti. Pri tem je pomembno 
poudariti, da bo zavarovanec na ZPIZ moral podati ustrezen zahtevek za izplačilo navedenega bonusa. 

Kdaj se lahko delavec poklicno upokoji?

a.Osnovni pogoj za pridobitev poklicne pokojnine je, da znaša zavarovančeva pokojninska doba skupaj z dodano dobo 42 let 
in 6 mesecev (v ta čas se upošteva tudi delovna doba s povečanjem na 
t.i. beneficiranih delovnih mestih pred letom 2001) in da ima dovolj sredstev za izplačilo poklicnih pokojnin. Tak zavarovanec 
uživa poklicno pokojnino tako dolgo, da izpolni pogoj 40 let pokojninske dobe za starostno upokojitev. Ko doseže zavarovanec 
to pokojninsko dobo,se lahko starostno upokoji brez starostnih omejitev, ki jih sicer določa 27. člen ZPIZ-2.

b. Ob tem osnovnem pogoju pa zakon določa tudi poseben pogoj poklicnega upokojevanja za tiste zavarovance, ki so pred 
izpolnitvijo pokojninske dobe za pridobitev poklicne pokojnine iz prejšnjega odstavka dopolnili določen starostni pogoj. Ti 
zavarovanci se bodo lahko poklicno upokojili, ko bo njihova pokojninska doba skupaj z dodano dobo in delovno dobo s 
povečanjem pred letom 2001 znašala najmanj 40 let in bodo, glede na stopnjo povečanja na delovnem mestu, kjer se je v 
skladu s prejšnjimi predpisi zavarovalna doba štela s povečanjem, dosegli naslednjo starost (velja za m/ž):

12/14 – 56 let,  
12/15 – 55 let,   
12/16 – 54 let
12/17 – 53 let   
12/18 – 52 let

Zavarovanci iz tega odstavka se bodo lahko  predčasno ali starostno upokojili, ko bodo dopolnili pogoj 40 let pokojninske 
dobe in dopolnili starost 60 let (ta bo veljala po preteku prehodnega obdobja, ki traja za moške do 2018 oz. za ženske do 
2020). Zavarovanci, ki so delali na delovnih mestih, kjer se je zavarovalna doba štela s povečanjem pred letom 2001, si bodo 
lahko za vso obdobje pridobljene t.i. beneficirane delovne dobe pred letom 2001 znižali starostni pogoj za upokojitev iz 
prejšnjega stavka. 
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Poklicna upokojitev praktično

Na sliki je za lažje razumevanje upodobljen primer delavca, ki je delal na beneficiranih delovnih mestih pred letom 2001 (ko je 
v 16-ih letih dela zbral 4 leta beneficirane delovne dobe) in je delal tudi po letu 2001, ko je v 16-ih letih dela na delovnih 
mestih ODPZ pridobil 4leta dodane dobe (3 mesece na leto). Skupno bo tako v letu 2017 zbral 40 let pokojninske dobe z 
dodano dobo. Ker bo v omenjenem letu star le 52 let, tako ne izpolni pogojev za poklicno upokojitev, saj ne dopolni starosti 
54 let, ki je (če gre npr. za strojevodjo) starostni pogoj za pridobitev poklicne pokojnine. Omenjeni starostni pogoj izpolni leta 
2019. 
V konkretnem primeru se slučajno primeri, da omenjeni delavec v tem letu izpolni tudi pogoj 42,6 let pokojninske dobe z 
dodano dobo, tako da v bistvu izpolni oba pogoja, po katerih je mogoča poklicna upokojitev. Ko se v letu 2019 poklicno 
upokoji, se seveda postavi vprašanje, kako dolgo bo moral biti poklicno upokojen, preden izpolni pogoje za starostno 
upokojitev. Delavec izpolni starostni pogoj (56) v letu 2021. Navedeno starost dobimo tako, da od starostnega pogoja (60 let) 
odštejemo zbrano »benefikacijo«(4) pred letom 2001. V navedenem primeru je torej delavec na poklicni pokojnini dve leti, 
preden izpolni pogoj za starostno upokojitev.  
V zvezi s tem je potrebno opozoriti, da v letu, ko se ta delavec poklicno upokoji (2019), doseže 38 let pokojninske dobe, ki se 
upošteva za odmero starostne pokojnine. Zaradi tega bo znašala njegova odmera starostne pokojnine 54,75%. (To ni malus, 
ampak gre za odmero pokojnine na podlagi dosežene pokojninske dobe brez dodane dobe). Delavec ima možnost, da se v 
času prejemanja poklicne pokojnine prostovoljno pokojninsko zavaruje oz. mu prispevke v ta namen, na podlagi ureditve v 
kolektivni pogodbi, plačuje delodajalec. Obstaja pa tudi možnost ugodnejšega dokupa pokojninske dobe, ki ga lahko opravi 
delavec sam. Takšen dokup lahko opravi delodajalec ali pa delavec opravi dokup s pomočjo sredstev, zbranih na 
individualnem računu ODPZ. 

Kakšna bo višina poklicne pokojnine?
Poklicna pokojnina se odmeri glede na višino zbranih sredstev na osebnem računu zavarovanca,  vendar ne sme biti nižja od 
starostne pokojnine v obveznem zavarovanju, ki bi jo zavarovanec prejel glede na dopolnjeno pokojninsko dobo brez dodane 
dobe. 
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Kakšne obremenitve bo deležna poklicna pokojnina?
Zavarovanci, ki bodo prejemali poklicno pokojnino, bodo zdravstveno zavarovani po stopnji 5,98%, ki bo bremenila 
zavarovanca. Uživalci poklicne pokojnine se bodo lahko prostovoljno vključili v pokojninsko zavarovanje (za pridobitev 
višjega odmernega odstotka starostne pokojnine). S posebnim zakonom ali kolektivno pogodbo se lahko določi, da prispevke 
zavarovanca za ZPIZ-2 v tem primeru plačuje delodajalec, pri katerem je bil zavarovanec zaposlen. Morebitna davčna 
obremenitev  poklicne pokojnine bo opredeljena v področni dohodninski zakonodaji. 

Kaj če ne bo dovolj sredstev za izplačilo poklicne pokojnine?
V primeru, da na osebnem računu zavarovanca ne bo dovolj sredstev za izplačilo poklicne pokojnine, bo razliko do določene 
višine poklicne pokojnine pokrila država. V primeru uveljavitve pravice do poklicne pokojnine v prvem letu po pridobitvi te 
pravice bo država pokrila razliko do 80% starostne pokojnine brez dodane dobe. Od drugega leta, ko zavarovanec pridobi 
pravico do poklicne pokojnine, pa država pokrije razliko do 90% starostne pokojnine, brez dodane dobe. 
Do pravice pokritja razlike manjkajočih sredstev za poklicno upokojitev bo upravičen tisti zavarovanec, ki je: 
 - delal na delovnih mestih, kjer se je štela delovna doba s povečanjem pred letom 2001 in je bil vključen v poklicno 
zavarovanje po letu 2001,  
 - bil najmanj 16 let (moški) oz. 14 let (ženska) poklicno zavarovan (v to obdobje se šteje tudi obdobje dela na delovnih mestih, 
kjer se je štela delovna doba s povečanjem pred letom 2001), 
  - bil najmanj tri četrtine obdobja po letu 2001 vključen v poklicno zavarovanje. 

Kaj je z beneficirano dobo, pridobljeno pred letom 2001?
Zavarovanci, ki so delali na delovnih mestih s povečanjem pred letom 2001, si bodo lahko za vse obdobje pridobljene t.i. 
beneficirane delovne dobe pred letom 2001 znižali starostni pogoj za upokojitev. V primeru, da bodo napolnili 40 let 
pokojninske dobe z dodano dobo, bodo pridobljeno beneficirano dobo odšteli od starosti 60 let.   

Kakšna bo višina prispevne stopnje delodajalcev?
Z zakonom je določeno, da znaša višina prispevne stopnje delodajalcev najmanj 10,55%. Sicer pa se bo višina prispevne 
stopnje določila – ob upoštevanju mnenj socialnih partnerjev - v pokojninskem načrtu.  

Kaj bo z napovedano revizijo delovnih mest, vključenih v sistem poklicnega pokojninskega zavarovanja, in načinom 
določitve novih delovnih mest  poklicnega zavarovanja?
Socialni partnerji bomo na podlagi soglasja sprejeli merila in kriterije v roku šestih mesecev od uveljavitve zakona. Merila in 
kriteriji bodo služili kot podlaga za določitev delovnih mest, za katere je obvezna vključitev v poklicno zavarovanje, kot tudi 
kot podlaga za ugotovitev, da niso več izpolnjeni pogoji za uvrstitev posameznega delovnega mesta med tista, za katera je 
poklicno zavarovanje obvezno. Tako sprejeta merila in kriteriji bodo sestavni del uredbe, ki bo vključevala še način 
financiranja ugotavljanja delovnih mest, za katera so delodajalci dolžni plačevati prispevke za poklicno zavarovanje.  V 
posebno komisijo, ki bo odločala o obveznosti poklicnega zavarovanja, bomo imeli socialni partnerji pravico predlagati svoje 
člane. 

Sprejem pokojninskega načrta in sestava odbora pokojninskega sklada
Za razliko od sedanje ureditve, ko socialni partnerji nismo imeli možnosti vplivati na pokojninski načrt sklada obveznega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja in ni bilo odbora, ki bi nadziral poslovanje sklada, ZPIZ-2 prinaša oboje. Socialni 
partnerji bomo sooblikovali spremembe pokojninskega sklada, prav tako pa bomo zastopani v novem odboru tega sklada. V 
dvanajstčlanski odbor bomo imeli sindikati možnost predlagati pet članov, delodajalci tri člane in vlada štiri svoje 
predstavnike.  

Omejitev stroškov poslovanja sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja
ZPIZ-2 omejuje stroške poslovanja sklada, ki do sedaj niso bili omejeni. Upravljalska provizija bo lahko znašala največ 
odstotek od povprečne letne čiste vrednosti sredstev. Vstopni stroški so omejeni na največ 2,5 odstotka, izstopni stroški pa 
ne smejo presegati pol odstotka. 

Informiranje zavarovancev sklada 
Zavarovanec ali delodajalec bo lahko najprej tri leta pred izpolnitvijo pogojev za poklicno pokojnino preveril izpolnjevanje 
pogojev, ki so povezani z višino zbranih sredstev na računu zavarovanca. 

Odložitev realizacije pravice do poklicne pokojnine
Zavarovanec, ki izpolnjuje oba pogoja za pridobitev poklicne pokojnine (potrebna pokojninska doba z dodano dobo in 
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zadostnost zbranih sredstev), se bo lahko odločil, ali bo uveljavil pravico do uživanja poklicne pokojnine ali bo njen začetek 
odložil. V primeru, da bo zavarovanec izpolnil pogoje za starostno pokojnino pred uveljavitvijo pravice do poklicne 
pokojnine, bo imel pravico:

- do enkratnega izplačila vseh sredstev, ki jih je zbral na svojem računu do uveljavitve ZPIZ-2. Po uveljavitvi ZPIZ-2 bo 

enkraten dvig zbranih sredstev omogočen le, če zbrana sredstva na računu zavarovanca po uveljavitvi ZPIZ-2 ne 

presegajo 5000 eurov,

- zahtevati, da se sredstva brezplačno prenesejo v dodatno zavarovanje, kjer zavarovanec pridobi pravico do dodatne 

(rentne) pokojnine. 
V primeru, da bo zavarovanec izpolnil pogoje za pridobitev poklicne pokojnine, delodajalcu ne bo  več treba plačevati 
prispevkov za njegovo poklicno pokojninsko zavarovanje. 

Zdenko Lorber

Miran Trantura območju Maribora, to je od Šentilja do Ruš in Rač. Skupaj je to 480 
kretnic, ki jih vzdržujemo, mažemo in odpravljamo manjše napake.

Leta 2011 si kandidiral in bil izvoljen v Svet delavcev – Infrastruktura. 
Kako je prišlo do odločitve, da si kandidiral?

Bil sem že dalj časa aktiven član v Sindikatu vzdrževalcev SŽ. Naš 
predsednik Aleksander Šmid, ki ga zelo cenim, je predlagal, da bi kot 
predsednik regijskega odbora Maribor kandidiral. To sem začutil kot 
izziv, da bi lahko pri določenih odločitvah sodeloval in prispeval svoj 
delček k reševanju težav v podjetju.

Kako si po več kot letu dni zadovoljen z delom v SD in z rezultati dela? 
Bil pa si tudi imenovan za člana SD kapitalsko povezanih družb (KPD).

Pred izvolitvijo sem si delo predstavljal malo drugače. Pričakoval sem 
več posluha in sodelovanja med člani SD – I, in tako bi bilo lahko 
reševanje notranjih problemov boljše.  
Težko si tudi predstavljam, da se določeni člani SD-I ne držijo, ampak 
delujejo v povsem drugem interesu, ko smo se vendar o določenih 
zadevah dogovorili in uskladili.
Člani SD-I poskušamo naše težave in probleme prenesti in predstaviti 
tudi na sejah SD KPD. 

Tako si že precej odgovoril na moje naslednje vprašanje. Kakšno je 
sodelovanje med člani 
SD - I pa tudi med sindikati, ki so zastopani v SD - I?

Dobro se zavedam, da ne zastopam samo zaposlenih v določenih 
sindikatih, ampak vse, ki so me podprli na volitvah (in tudi seveda vse 
zaposlene v Infrastrukturi) z namenom, da bi konstruktivno deloval in 
jim pomagal v primerih, ko se jim krši kolektivna pogodba.Miran, se lahko našim bralcem v začetku najinega pogovora na 
Je pa to težko delo, saj na drugi strani velikokrat ni posluha za kratko predstaviš?
reševanje problemov. Vse je potrebno ponovno in ponovno 
dokazovati s papirji, argumenti ... Prevečkrat naletimo na gluha Rojen sem bil leta 1970 v Mariboru, stanujem v Makolah. Po  osnovni 
ušesa. Čeprav vemo, kako pomembno je področje infrastrukture v šoli sem končal Srednjo kovinarsko šolo v Slovenski Bistrici. Po 
celotni shemi SŽ.odsluženi vojaščini sem dobil zaposlitev v SVP Maribor.

Imaš, Miran, na koncu še kako spodbudo, misel ali željo za naše Kje se je začela tvoja železničarska pot in kaj ter kje si do danes delal 
bralce?na železnici?  

V Infrastrukturi moramo, tako Vodenje prometa kot Vzdrževanje - Ja, to je bilo leta 1990, ko sem začel delati v nadzorništvu Vuzenica, 
gradbena dejavnost, sodelovati, si pomagati in tako bomo lahko nato sta sledila Podvelka Tezno, Studenci in zdaj nadzorništvo 
uspešno izšli iz krize, v kateri smo.  Maribor. Najprej sem delal kot progar, nato pa kot progovni čuvaj. 

Sedaj pa delam kot vodja mazalne skupine kretnic na celotnem 
Fotografiral in pogovarjal se je Miran Prnaver.     

INTERVJU S ČLANI SVETA DELAVCEV – INFRASTRUKTURA, d.o.o

AKTUALNO

Miran Trantura

Miran Trantura
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Risto Djurić administratorka in jaz kot poklicni član SD-ja. Na začetku tedna si 

okvirno razdelimo, katera dela in naloge bo kdo opravil. Delo si 

Čeprav te naši bralci in člani dobro poznajo, te vseeno prosim, nekako teritorialno razdelimo na vzhodni - štajerski, osrednji - 

da se na kratko predstaviš. ljubljanski in zahodni - primorski del. Ker sam izhajam iz zadnjega, v 

glavnem pokrivam delo na tem območju. Če je potrebno, pokrivam 

Na železnico sem prišel davnega 5. julija leta 1973. Začel sem na tudi Gorenjsko in Dolenjsko, Štajerske pa v glavnem ne. Tako nam ni 

goriški progi na postaji Kanal. To je majhno mestece med Novo potrebno potovati po celi Sloveniji. Delo in stanja v podjetju od nas 

Gorico in Tolminom. Leta 1980 sem postal šef postaje v turnusu, zahtevajo, da smo nekako stalno na preži in aktivni. Člani morda niti 

in to delo opravljal do leta 1992. Tega leta sem začel delati na ne vedo vsega, kar počnemo, zagotavljam pa vam, da je delo zelo 

postaji Anhovo kot vlakovni odpravnik. Živim v majhni vasici pestro, in sicer od urejanja delovnih pogojev, turnusov, prometnih 

Ajba, kilometer in pol oddaljeni od Kanala. Z ženo živiva v hiši, predpisov, izrednih dogodkov. Dnevno spremljamo dogajanje in to je 

imava dva odrasla sinova. Posebno veselje pa nama najboljši način, da se zadeve in problemi rešujejo tekoče. Mislim, da 

predstavljata dve vnukinji. smo pri tem delu dokaj uspešni.

Kot si že omenil, si bil več mandatov izvoljen v SD  ali bil njegov 

profesionalni član. Si si kateri mandat posebno zapomnil in po čem?

Splošno je znano in tudi po mojem prepričanju naš sindikat 

dejansko deluje in funkcionira kot sindikat. Ne bi s tem rad 

ocenjeval drugih sindikatov, vendar je dejstvo, da so ostali sindikati 

večinoma delovali kot koalicija in so bili naši predlogi velikokrat 

preslišani, ko smo bili v SD enovitega podjetja. Vendar smo vztrajali 

in, če nič drugega, so seje SD s petnajstimi in več točkami, ki bi sicer 

trajale le kakšno ur'co,  z našimi predlogi podaljšali na več ur. Pa ne 

zaradi brezplodne debate, ampak da smo naše kolege prepričevali, 

da ima vse, kar govorimo, smisel in je v korist vseh zaposlenih. V 

enovitem podjetju sem bil dva mandata član SD, od tega v zadnjem 

mandatu tudi profesionalni član. Odkar imamo od leta 2011 SD Kdaj in zakaj si se začel aktivno ukvarjati s sindikalizmom in kako 
Infrastrukture, delamo sindikati, ki imajo svoje člane v SD, z roko v je potekala tvoja sindikalna pot?
roki s Svetom delavcev. Tudi v tem mandatu sem profesionalni član 

SD-ja.Od nekdaj so me zanimali izzivi. In ko se je začelo sindikalno 

gibanje, sem se bil takoj pripravljen vključiti. V prvem statutu 
Z marcem letošnjega leta si se odločil, da greš na Zavod za našega sindikata je bilo zapisano, da so bili člani sindikata lahko 
zaposlovanje in tam počakaš na dokončno upokojitev. Je bila to zate samo prometniki. Sam sem bil obenem še šef postaje v turnusu 
težka odločitev in kaj  je bilo tisto, kar je pretehtalo?in ta »hiba« je bila kasneje odpravljena. Ko je bil drugi 

predsednik našega sindikata Marjan Drole, prometnik iz Nove 
Sama odločitev ni bila lahka. Ob začetku tega mandata v SD sem Gorice, sem bil tudi kandidat za predsednika OO Nova Gorica. 
vedel, da bom imel pred koncem mandata pogoje za upokojitev. Takrat me nekako ta funkcija še ni zanimala. Bil pa sem aktiven v 
Takrat sem bil prepričan, da bom kljub vsemu mandat dokončal. V območnem odboru. 
zadnjih letih se neprestano zmanjšuje število zaposlenih na SŽ, in to Po osmih letih predsedovanja Milana Milosta sem leta 2001 
večinoma po tako imenovani mehki varianti. Sam sem že tudi več kot prevzel vodstvo v OO Nova Gorica. Tako sem postal tudi bolj 
leto dni na seznamu reševanj presežnih delavcev. Ponujeno mi je bilo aktiven v glavnem odboru in v času predsedovanja Ivana 
čakanje na zavodu, lani sem ga odklonil, letos pa je po sprejemu Šenkiša sem bil nekaj časa podpredsednik sindikata. Zaradi 
pokojninske reforme omogočeno upokojevanje po starem zakonu do določenih nestrinjanj z načinom vodenjem sindikata sem 
meseca junija. Ko sem tehtal in mi nihče ni znal izračunati pokojnine odstopil s te funkcije. Ko pa je predsednik postal Damjan Rak, 
po novem zakonu, sem se po štiridesetih letih odločil, da je le čas za sem bil ponovno imenovan za podpredsednika sindikata, in to 
slovo. Oktobra 2014 pa bom izpolnil vse pogoje za upokojitev. Tudi po sem ostal do današnjega dne.
pogovoru s kolegi, ki so me podprli, da se lahko osebno odločim, sem 

to laže storil. Čeprav se bomo na nek način razšli, sem prepričan, da Predstavi nam, prosim, tvoje delo v glavni pisarni sindikata.
bodo vezi ostale. Kot upokojenec ostajam član OO Nova Gorica in sem 

po potrebi in možnostih še pripravljen sodelovati in pomagati.Kot podpredsednik sindikata delam v glavni pisarni iz naslova 
Čeprav si že lepo zaključil najin pogovor, te vseeno prosim za kako poklicnega člana sveta delavcev. GO sindikata me je predlagal za 
misel, spodbudo za nas vse, ki ostajamo na SŽ in v našem sindikatu.to funkcijo in dogovorjeno je, da poklicni člani SD, poleg del za 
Našim članom bi rad povedal, da sem se v preteklosti srečeval s potrebe članov SD, delamo tudi v glavni pisarni. V glavni pisarni 
številnimi problemi, reorganizacijami na železnici pa tudi v sindikatu. smo štirje, in sicer predsednik sindikata, sekretar, 

Risto Djurić

AKTUALNO
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Normalno je tako, ni vedno šlo vse gladko. Edino zadoščenje pa dodatnem znanju so jo vodili do Fakultete za pomorstvo in promet, 

imam, da lahko kot pripadnik tega sindikata in funkcionar, ki sem kjer je leta 2005 zaključila visokošolski strokovni študij tehnologije 

kar vrsto let deloval v njem, pošteno pogledam vsakomur v oči. In prometa in leta 2009 še specializacijo iz prometnih ved. Že dlje 

to iz razloga, ker smo bili do članstva toliko pošteni, da smo delovali časa pa kljub izjemnemu strokovnemu znanju, ki se potrjuje v 

kot sindikat, in ne kot nekdo, ki je v tem delu iskal svoje koristi. mnogih projektih modernizacije železniške infrastrukture in 

Vsem tistim, ki ostajate železničarji, želim, da zdravi dočakate uvajanja daljinskega vodenja prometa na progi Ljubljana – Sežana 

pokojnino in jo dolgo uživate. Bodite prijatelji med seboj in v in Divača – Koper, opravlja delo na delovnem mestu tehnični 

pravem smislu ljudje. strokovni sodelavec prometne smeri I/I v do pred kratkim ukinjeni 

Sekciji za vodenje prometa Postojna, danes v Službi načrtovanje in 

Risto, hvala za pogovor. Predvsem pa hvala za vse, kar si lepega in tehnologija. Ker je v vseh teh letih modernizacije veliko vikendov in 

dobrega storil v času svojega zelo aktivnega in uspešnega dolgo preko rednega delovnega časa sodelovala z vsemi službami 

delovanja v našem sindikatu. Na nadaljnji poti ti želim obilo na področju železnic, je zagotovo izjemen poznavalec vseh 

zdravja in osebnega zadovoljstva. dejavnosti, občutila pa je tudi mnoge nerazumljive odločitve in 

birokratske zaplete. Ker ob tem tudi poučuje izvršilne železniške 

Fotografiral in  pogovarjal se je Miran Prnaver.  delavce na področju železniških predpisov, ima izkušnje  na 

področju vsebin predpisov, mnogih nedorečenosti, pozna pa tudi 

zaposlene in njih tegobe pri samem delu.

Silva, naturalizirana »Postojnčanka«, je po poreklu prava Prlečka. 

Rinčetova graba pri Ljutomeru, kjer so doma nasmejani ljudje, 

»Habemusdirectoribus«! Imamo jo. Novo delavsko direktorico, rastejo prekrasne cvetlice, pridni in delovni ljudje pa obdelujejo s 

Silvo Kristan. Ja, težko se izognemo primerjavi z zadnje tedne v pesmijo in soncem obdane vinograde in polja, je njen rodni kraj. 

svetu popularnim dogajanjem – kadrovskim zamenjavam na Taka je tudi Silva. Pridna, pedantna, požrtvovalna, strokovna in 

vodilnih mestih. Papež, predsedniki držav, vlad, javni hkrati nasmejana ter družabna. Da sta njena dva otroka v ponos 

uslužbenci…in nova delavska direktorica v družbi Slovenske njej in možu, tudi železničarju, ne skriva. 

Železnice-Infrastruktura, d.o.o. Vrstni red pomembnosti si Njen karakter morda nazorno naslika eno od vodil v življenju. »Ne 

postavljajmo si vprašanja zakaj, najdimo odgovor, kakopriti do 

cilja!«

Silva prinaša še en mejnik v zgodovini železnic, je prva ženska 

delavska direktorica na železnici. Če je bila železnica nekoč »moška 

služba«, se danes več kot jasno kaže, da temu ni več tako in tudi v 

duhu večje zastopanosti žensk na vodstvenih delovnih mest, t.i. 

ženskih kvot, je to pomemben korak naprej.

Silvi želimo pogumno delo na novem delovnem mestu, ki ji prinaša 

nov izziv, tudi v interesu zagovarjanja stroke, ki je vse prevečkrat in 

popolnoma po krivem degradirana ali pozabljena. Odločnosti pri 

zagovarjanju strokovnega dela in zaščite interesov tako zaposlenih 

kot dobrega poslovanja družbe ji zagotovo ne manjka.

Sestavil in fotografiral: Damjan Rak

določite sami. Prvi in zadnji štejejo pri ljudeh, pravijo…

Silva Kristan je nadomestila dosedanjega delavskega direktorja 

Romana Piletiča. Ta se je za umik odločil, ker je ocenil, da doseženi 

rezultati niso dosegli pričakovanj, predvsem zato, ker delodajalec 

ne sledi zakonodajnim obveznostim do soupravljanja na nivoju 

Poslovodstva družbe. Pri tem pa je poudaril, da verjame, da je s 

svojim umikom nekako spodbudil drugačno sodelovanje 

delodajalca s predstavniki zaposlenih.

Silva je že četrt stoletja na železnici. A začela je takoj po končani 

Železniški srednji šoli v Mariboru, kjer so se vedno kovali najbolj 

kvalitetni prometniki. Kot prometnica v Borovnici in Rakeku je po 

petih let postala prva ženska vlakovna dispečerka v Sloveniji, na 

progi Ljubljana – Sežana. Resno delo, strokoven pristop in želja po 

SILVA KRISTAN – prva delavska direktorica v 

zgodovini železnic

Silva Kristan

Dejstvo št.4: 55% visokošolskih študentov je žensk, a 

čeravno imajo moškim enakovredno izobrazbo, se to ne 

kaže v ekonomskih priložnostih in politični moči.
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Postaja Divača ja ena izmed večjih postaj v Sloveniji na glavni ureditev ter protihrupna ograja. Najpomembnejša za 

dvotirni progi Ljubljana – Sežana. Ima pomembno vlogo v varnost potnikov pa je izgradnja izvennivojskih prehodov. 

delovanju Slovenskih železnic, saj je na stičišču prog Tako bo dostop do peronov varnejši.

Ljubljana – Sežana – Trst ter Divača –Pula – Koper. Poleg tega Dela na terenu so se pričela v februarju, prenova pa naj bi 

je specifična glede opravljanja prometa, saj prehaja iz bila dokončna v dveh letih.

dvotirne na enotirno progo v smeri Koper. Po letu 1987 je bil 

zgrajen divaški lok, ki omogoča vožnjo vlakov iz smeri Sežana 

proti Kopru brez postanka v Divači.

Glede same ureditve je postaja namenjena sprejemu in 

odpravi potniških in tovornih vlakov. Postajno območje šteje 

dvanajst tirov in tri nepokrite perone.

V sklopu projekta modernizacije proge Ljubljana – Sežana je 

po letu 2008 staro ERVN Iskra Lorenz zamenjala nova ERVN 

Iltis. Po petih letih uporabe le-te se prometniki še dandanes 

soočajo z nemalo težavami in okvarami.  

Delovno mesto prometnika v Divači zasedata dva. Notranji 

postavljalec ter zunanji prometnik. Glede na precejšnjo 

frekvenco potnikov, še posebej ob konicah, je delo 

zunanjega prometnika zelo odgovorno. Zaradi ozkih 

peronov in dostopa do njih, ta je mogoč le preko tirov, ima 

zunanji prometnik veliko skrb in odgovornost glede Prav v času velikih gradbenih del je službujoči prometnik še 
varovanja potnikov. Le-ti navadno ne upoštevajo postajnega dodatno obremenjen. Poleg vseh del, ki zajemajo prometno 
reda, ne berejo obvestil in brezglavo prečkajo tire. službo, mora paziti na skupine gradbenikov, stroje in vozila, 
Pereč problem, ki ga v Divači že dolgo izpostavljajo, je ki prečkajo tire. Navadno so ti delavci podizvajalci in niso 
vandalizem. Posebej v nočnem času se skupine seznanjeni z nevarnostmi, ki jih lahko povzročijo ob 
mladostnikov brutalno znašajo nad železniškim neupoštevanju železniških predpisov. Prometnik pa je na 
inventarjem. Grafitirajo zidove, uničujejo javne sanitarije, koncu tisti, ki odgovarja za varnost prometa in vseh na 
čakalnico…Po peronih in ostalem postajnem območju se postaji.
vozijo z motornimi kolesi ter s tem ogrožajo varnost ljudi, Ne glede na to, kakšne nazive in prerazporeditve zahteva 
potnikov in sebe. Kljub večkratnemu posredovanju glede reorganizacija, koliko šefov ostane, koliko se jih preimenuje 
tega problema so več ali manj naleteli na gluha ušesa … brez sposobnega, preudarnega prometnika se nobena 
pristojnih. modernizacija ne izpelje! 
V sklopu modernizacije ter izgradnje drugega tira Divača – 

Koper so v letu 2013 na postaji predvidena velika gradbena Bojana Kocjančič
dela. Temeljijo predvsem na varnosti potnikov in lokalnega 

prebivalstva. Porušili in zgradili naj bi tri nadvoze ter dva 

podhoda lokalnega značaja. Predvidena je zamenjava več 

tirov in kretnic, v načrtu je nova inštalacija in komunalna 

POSTAJE SO NAŠE OGLEDALO: DIVAČA

Napis, ki ga nihče ne opazi

Z leve iz smeri Ljubljana, desno zgoraj proti Kopru, desno spodaj proti
Sežani, desno na sredi divaški lok (Sežana – Koper)
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Čeprav smo v glavni pisarni o novi spletni podobi sindikata 

razmišljali že kar nekaj časa, smo v preteklem letule začeli s 

pripravo osnutka, s katerim smo želeli sindikat v novi preobleki še 

bolj približati našim članom, kot tudi naključnim obiskovalcem. 

Vodilo pri nastajanju osnutka je bilo predvsem v tem, da članom 

preko spletnega dostopa ponudimo večino tistih informacij, ki 

zadevajo delovanje sindikata,kot tudi del tistih informacij, ki jih 

potrebujejo pri opravljanju svojega dela na delovnem mestu. 

Pripravljeni osnutek smo v končno izdelavo zaupali g. Željku 

Frangešu, v pomoč pa mu je bil naš član Stanko Zebec. Po prvem 

skupnem sestanku smo tako ugotovili, da je izhodišče za končni 

izdelek v njegovi preprostosti in jasnosti, kar pomeni, da lahko 

obiskovalci brez večjih težav oz. iskanja hitro pridejo do potrebne 
Odzivi uporabnikov so zelo pozitivni, so pa vse morebitne informacije, podatka, članka, slike, razpisa za letovanje ali 
pripombe ali predlogi vsekakor dobrodošli, zaveza vseh nas je, da s sindikalnega obrazca. V sredini poletja smo tako že dobili delovno 
svojimi novicami in prispevki spletno stran pripravljamo zanimivo verzijo spletne strani, po določenih popravkih pa je le-ta v začetku 
in prijetno za brskanje.septembra končno zaživela na svetovnem spletišču.

Jože Skubic, sekretar SŽPS  

NOVA SPLETNA STRAN SŽPS

Na Slovenskih železnicah, baje v vseh odvisnih družbah, v SŽ- Neusmiljeno. Ker je taka poslovna odločitev. Obvezno navodilo. 

Infrastrukturi, d.o.o. pa zagotovo, smo sprejeli »Etični kodeks«. »Izvrši, pa se žali!«

Dokument je bil sprejet brez velikega pompa, brez slavospevov. Tako je najbrž zelo etično s ceste »zaposlovati strokovnjake in 

Namen? Je potrebno to razlagati? vodstvene delavce«, medtem ko našim zaposlenim znižujemo 

Pojdimo po vrsti. Etika je, na grobo poenostavljeno, razlika med plače, morda nezakonito sprejemamo in izvajamo kadrovske 

dobrim in zlom. Kriterij za ločevanje teh dveh nasprotij. načrte.

Zakaj »Etični kodeks«? Moderno? Potrebno? Zaradi kakega Morda je tudi zelo etično biti hkrati vodstveni delavec in hkrati od 

standarda kakovosti, ki bo prinesel informacijo potencialnemu zaposlenih izvoljeni predstavnik zaposlenih, ki ima nalogo zaščititi 

svetovalcu za investicije v železnico iz Sierra Leone, npr., občutek, zaposlene pred krivicami vodstvenih delavcev. Sam proti sebi. 

da nam pač lahko verjame že na besedo, kaj šele zaupa v javne Nekam filmsko zveni. Ne, ni komedija, je grozljivka.

dokumente, ki so jih vsi mogoči snovalci in podpisniki »Etičnega Kot je več kot očitno etično, se, iz vseh možnih dokumentov 

kodeksa« podpisali pred kamerami najmanj 24-krat? (To se izhajajoč, potrjuje sume koruptivnih dejanj pri nezakonitem 

dejansko ni zgodilo, ne s tem dokumentom.) povečevanju plače, pa tega delodajalec ne utegne in ne želi 

Kmečka pamet prepozna etiko v stisku roke in držanju besede. Ker ustrezno in pravočasno preiskati ali podati prijave državnim 

smo od kmečke pameti vse dlje, potrebujemo samotolažbo, da nas organom. Ker je to »bilo pred mojim mandatom«.

bo pa na papirju natisnjeni dokument, brez podpisnika,  datuma Etično je torej vedeti, da je nekaj narobe, smrdeče narobe,  pa tega 

ali predlagatelja, idejnega vodje, podpornikov ali zbiralcev glasov smradu ne bi počistili. Tako raje najemajo detektive za spremljanje 

za sprejem, popeljal v resnicoljubne čase. motečih elementov, preverjajo njih prisotnost, najemajo nove in 

Pa poglejmo prakso. Lansko leto smo poslovali z dobičkom. nove odvetniške družbe, kdo ve zakaj.

Predlansko in leto pred tem tudi. Posledice? Dobička ne bomo Če so bili kriminalisti na SŽ, mislite, da so prišli brat »Etični 

investirali v razvoj, niti v nujne posodobitve zastarele opreme, dali kodeks«? Če bi ga, bi takoj lahko povprašali vse vodstvene delavce, 

ga bomo … vzeli so nam ga, je bolj pravilna razlaga, na ali so si ga oni prebrali. Saj ne mislimo, da ga bodo ti tudi 

Poslovodstvu SŽ. Seveda govorim o dobičku SŽ-Infrastrukture. upoštevali.

Preden zajecljate vsi tisti, ki mi očitate, da ne vidim skupnega Saj smo naivni, toliko pa na srečo tudi ne. »Etični kodeks« je pač še 

pomena celotnega Holdinga SŽ, pojasnilo. Več let eni dobiček, eden od mrtvih dokumentov več. 

drugi izgubo, pri vseh pa enaki ukrepi, končen rezultat pa vedno Etika pa ni umrla. Meja med dobrim in zlim ostaja. Ostra. Vse bolj 

porazen. Seveda je porazen, kajti dokler bo dobiček celotnega očitna. In vse bolj se ločuje med enimi in drugimi. Kje se vidiš ti, 

holdinga rezultat znižanja plač,  ne pa pozitivnega tekočega dragi bralec, bralka tega članka, na kateri strani? In kje te vidijo 

poslovanja, je to samo in nič drugače kot porazno. sodelavci?

Največji absurd je, da posluje najbolje SŽ, d.o.o., ki kot krovna 

družba izvaja storitve za odvisne družbe. Pri tem pa ustvarja Damjan Rak

dobiček. Medtem ko ožema že tako izgubarske odvisne družbe. 

Spletna stran SŽPS

ETIKA – KAJ JE ŽE TO?

AKTUALNO
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IZREDNI DOGODKI

Nihče jih ne mara. Nikakršnih - ne majhnih in ne velikih, resnih nesreč. Ko pa do njih pride, je potrebno med drugim tudi jasno 

in pravočasno obveščanje. Za razreševanje posledic. Na železnici imamo predpise, ki zavezujejo k temu. Upravljavca JŽI, SŽ-

Infrastrukturo in prevoznike, SŽ-Tovorni promet in SŽ-Potniški promet, če so v izredni dogodek vpleteni njihovi zaposleni ali 

njihova vlečna ali vlečena vozna sredstva, potniki ali tovor.

Na videz enostavno, včasih zakompliciramo sami sebi. Tako se je primerilo, da je bil izredni dogodek, pa so pri prevoznikih 

prepozno izvedeli zanj, pa je bil halo. Saj so ja pomembni. Prav imajo. Pa se zgodi potem izredni dogodek, pa prevoznik ni bil 

obveščen, ker … ni bilo nikogar od odgovornih  dosegljivega. Tisti, ki je bil, je rekel, da je na dopustu, ne ga motiti.

Zato se pojavi dokument, s katerim prevoznik naroči Upravljalcu, da se na posameznih področjih obvešča po seznamu. Če se 

ne javi prvi, pokliči drugega, če se ta ne, pa tretjega. Tako bo vse rešeno. Sicer traja, pa vendar. Saj čas ni omejitev. Nirvana. 

Prav vesel bom, če bo držala beseda Upravljalca, da bomo obveščali samo enega pri prevozniku, tam pa se naj potem 

organizirajo, kakor vedo, saj so na vodstvenih mestih res strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami in v praksi preverjenimi 

rezultati. Nisem rekel, da uspešnimi.

Damjan Rak

ČRTNA KODA

Vsi poznamo črnobele črtice na izdelkih, s katerih trgovka s piskom odčita ceno. To je črtna koda. Pove nam vse o artiklu. Kje 

je, kaj je, kdaj in od kje je tja prišel. Črtno kodo lahko uporabimo za marsikaj. Tudi za označevanje svojih stolov, miz, omar, 

orodja, materiala. Za popis lastnine. Včasih, no, na železnici še danes, so to delali v popisnih komisijah. Da so popisali vso 

lastnino enkrat letno. Saj vsi poznamo zgodbe: »Ta stol ni iz te pisarne, ta miza nima predalov, tu je en stol preveč, čigav je ta 

hladilnik…«. Če bi imeli črtne kode, bi vse spremljali na sodoben način. Klik na vhodna vrata in vse, kar bi moralo biti noter, se 

izpiše, kar manjka, se pokaže, kar je viška, se izpiše, kam sodi. Vsako orodje, ki ga kdo kam prenese, je vedno moč poiskati, v 

trenutku. Za material se takoj ve, kje ga je koliko in kdo ga je kam vgradil.

Stalno popisno komisijo smo napotili na čakanje na delo doma. Objavili smo razpis za projekt uvedbe črtne kode. Vmes pa bo 

mrtev tek. Maraton, se bojim. Čas za mehke hruške. Kolikor mi spomin še služi, je projekt uvedbe črtne kode živ že več kot 6 

let. Tako bo vsaj ta razpis zagotovo uspešno in kvalitetno izveden. Za razliko od drugih. Sarkazem? Premilo!

Damjan Rak

SRCE BIJE

Potovati par uric pod Pohorje ali na drugo stran Alp, v Mariboru in v Schladmingu, povsod smo bili srčni navijači naše Tine 

Maze. Tine-Mašine. Pod slovensko zastavo smo že sicer zreli moški pokazali, da pustimo srce pri navijanju skoraj toliko kot 

Tina in naše smučarke na strmini. In ko je sredi šotora v Schladmingu na željo našega Tomaža zadonela Avsenikova »Golica«, 

so tisoči obnemeli ob vihranju slovenske zastave in nam zavidali ponos v naših očeh. Železničarji, prometniki, dispečerji, v 

srcu prepričani v svojo pripadnost. Bilo je nepozabno, omamno. Planica, tudi tja gremo. Srce bije za prave stvari. Vedno in 

večno.

Damjan Rak

VOZNI RED

Letošnji prehod na novi vozni red potniških vlakov si bomo zapomnili še po nečem. Vsa leta smo se srečavali z zapleti o tem, 

kdo bo na noč zamenjave voznega redaizobesil nove vozne rede. V Ljubljani, evropski prestolnici, tega zapleta letos ni bilo. 

Odlično? Žal ne. Ni bilo zapleta, ker ni bilo natisnjenega voznega reda. Tako so potnike na peronu gledale prazne obvestilne 

table, samo staro lepilo se je posmehovalo radovednežem. Obžalovanja vredno in poniževalno za vse prometnike, 

sprevodnike, blagajničarke, ko je bilo potnikom potrebno pojasnjevati, zakaj jim nečesa najbolj osnovnega nismo dali. Kar od 

železnice zahteva zakon. Če že ne razumejo, da potnik potrebuje podatek o voznem redu. Oni, odgovorni, vodilni. Skrivajoči 

se za izgovori. V nedeljo dopoldan lepo na toplem, ne na peronih med upravičeno jeznimi potniki. Ne, ni kriva tiskarna, ker jih 

ni pravočasno natisnila, in ne, ni kriv kurir, ker jih ni dostavil, ni kriv sprevodnik in ne prometnik, blagajničarka. 

Potnik je car. Seveda je. Ker potuje z vlakom tudi brez voznega reda. Reorganizacija je več kot očitno uspela.

Damjan Rak

KRATKE DOMAČE

Dejstvo št.5: Dve tretjini otrok na svetu, ki imajo manj kot 4 leta šole, je deklet. 

Dekleta predstavljajo skoraj 60% nešolanih otrok.

KRATKE DOMAČE



17

DRUŽENJE

APRIL 2013

Vozlišče Zidani Most ima 57 kretnic. V Zidanem Mostu so menjave elektro in plinskih instalacij) – zelo visoki stroški 

potrebe po prestavitvah kretnic nujne za vsak vlak zaradi vzdrževanja – ogromno ur.

levostranskega prometa vlakov na relaciji Zidani Most – 4. Ob delovanju grelnih naprav je potrebna stalna 

Ljubljana in Zidani  Most – Maribor ter desnostranskega zasedenost delavcev za kontrolo delovanja ter vzdrževanje 

prometa na območju Dobova – Zidani Most. in menjava plina.

Problemi pa se zaradi potrebnega prestavljanja vlakov z enih 5. Zaradi potrebne fizične menjave je potrebno kup logistike 

tirov na druge pojavljajo v zimskem času, ker so na kretnicah (jeklenke dobavljajo iz Kozine, potem jih je ob izpraznitvi 

nameščene stare, dotrajane in za ta čas neprimerne grelne potrebno menjavati – dostavljati po kretnicah, za to je 

naprave. Gre za plinske naprave, katere so bile na kretnice potrebna motorna drezina – rema, …).

vgrajene pred približno 30 leti. 6. Največji problem pa predstavlja potrebna stalna 

V primerjavi z električnim gretjem pa imajo ogromno zasedenost ljudi zaradi teh grelnih naprav. Za en vikend, ko 

slabosti. stalno sneži, se lahko v eni lokaciji vzdrževanja (bivše 

1.Za prižig le-teh so na postaji potrebni 4 delavci (2 skupini: nadzorništvo) opravi preko 300 nadur, če pa bi imeli 

čuvaj + delavec), in sicer so ob sneženju ob vpoklicu električno ogrevanje kretnic, pa bi bilo teh ur samo za eno 

prometnika potrebneminimalno 3 ure, da se prižgejo vse tretjino. 

grelne naprave pod pogojem,da nobena ne »zataji«, kar pa Torej bi z namestitvijo električnih grelcev na kretnice 

je zelo redko. zmanjšali stroške materiala, zmanjšali stroške dela – ur ter 

2. Ob vsakem izpadu el. energije je potrebno ponoviti zagotovili nemoteno prestavljanje kretnic ter s tem 

postopek, opisan v zgornji točki. zagotovili redno vožnjo vlakov.

3. Zaradi dotrajanosti naprav je te potrebno stalno 

popravljati (čiščenje šob, menjave posameznih delov, Tomaž Vozelj

OGREVANJE KRETNIC NA POSTAJI ZIDANI MOST

Kdaj namesto plina elektrika? Fotograf: Miran Prnaver

Dejstvo št. 6: Starši v deželah, kot sta npr. Kitajska in Indija, uporabljajo predporodne teste, ki določijo spol zarodka. Od 

8000 abortusov v kliniki v Bombaju je bilo 7999 zarodkov ženskega spola.

AKTUALNO
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kurilniško osebje.
SEVNICA Postajno poslopje je bilo pritlično s tlorisom 10,5 x 28 

metrov. V njej je bila le čakalnica III. razreda, da bi 
Sevnica je bila drugi glavni kraj salzburškega Posavja, pridobili še čakalnico I. in II. razreda, so načrtovali tudi  
kot sedež salzburškega oficiala (uradnika) se omenja povečanje postajnega poslopja.  Načrte za 
leta 1275. Kmalu je dobila status trga. postavljalnico I. in II. razreda je izdelal ing. Osredkar, 
Prvotno je postaja poleg glavnega prevoznega tira vendar je za gradnjo zmanjkalo denarja.
imela še pet dokaj kratkih tirov in industrijski tir Od postaje proti Dobovi je bila ostra krivina, kjer so 
"Montpreis". Poleg pritličnega postajnega poslopja s vlaki pogosto iztirili, zato so tedaj ublažili krivino. 
tlorisom 10,5 x 28 metrov je bilo na postaji še skladišče Zgradili so tudi novo postavljalnico in cestni nadvoz, ob 
tlorisa 10,5 x 20,3 metra in vodna postaja s tlorisom 7,6 tem so predvideli prostor še za drugi tir. Ker blokovna 
x 38 metrov. Kot na ostalih  postajah, je bilo tudi v varnostna naprava  ni omogočala razširitve, so za 
Sevnici prosto stoječe leseno stranišče. Tovorno Sevnico predvideli novo, dotedanjo pa so namenili za 
skladišče je imelo tloris 10,5 x 20,3 metra, vodna postajo Breg. Novo elektrodinamično varnostno 
postaja pa 7,6 x 38 metrov. napravo so v Sevnici vgradili šele Nemci med vojno.
Po prvi svetovni vojni se je delo postaje izredno Po otvoritvi prometa na novozgrajenem odseku proge 
povečalo, postaja pa je bila brez signalno-varnostnih je ostalo veliko nedokončanih zadev. Tako so nujno 
naprav. Zato so na postajah proge Maribor –Dravograd potrebne tire v Sevnici zgradili šele spomladi 1939 in so 
demontirali signalno-varnostne naprave in jih vgradili lahko strojno postajo za parne lokomotive v Sevnici 
na najbolj obremenjenih postajah Zidani Most – aktivirali šele 15. maja 1939. Tudi varnostnih naprav 
Dobova. V Sevnici so leta 1926 vgradili varnostno niso zgradili, zato so morali precej improvizirati.
napravo, katero so 6. junija 1926 demontirali v Rušah. Okretnico za obračanje parnih lokomotiv so v Sevnici 
Signale postaje Sevnica so aktivirali 12. aprila 1920. dogradili šele leta 1941. Okretnica s premerom 23 
Novo vagonsko tehtnico so v Sevnici vgradili 28. maja metrov in nosilnostjo 150 ton je ostala v uporabi do leta 
1931. 1988, ko so jo izgradili in montirali v Novi Gorici.
Na zahtevo vojske je bil 21. januarja 1930 izdan ukaz, da Kurilniška izpostava v Sevnici je razpolagala le z nekaj 
izdelajo načrte za zelo veliko vojaško in dezinfekcijsko lokomotivami za lokalno delo, največ jih je bilo v času 
postajo v Sevnici. Načrti so bili leta 1931 izdelani, nemške zasedbe, leta 1945 jih je bilo 9.
vendar jih niso uresničili, saj so se kmalu odločili  za Kot na vseh drugih večjih postajah, so tudi v Sevnici 
postajo v Brežicah. Realizacija teh načrtov bi zelo neposredno pred drugo svetovno vojno organizirali 
spremenila podobo Sevnice, saj je bilo predvidenih 38 gasilsko, zaščitno, sanitetno in kemično službo. Na 
dolgih prevoznih in 30 slepih tirov. Kurilniška rotonda z postaji sta bili formirani dve gasilski ekipi (po 11 
okretnico je bila predvidena na mestu Parne žage železničarjev v turnusu 12/24 ur), 5 hišnih zaščitnih 
Hoschek in bi lahko sprejela 24 parnih lokomotiv. ekip, sanitetno ekipo in ekipo za kemično zaščito. Za 
Vojaška razkladalna rampa je bila predvidena z dolžino zaščito pred letalskimi napadi so uredili tri zaklonišča.
600 metrov. V zadnjih dveh letih druge svetovne vojne so zavezniška 
Po dveh desetletjih prošenj in zahtev je bila 8. letala 24-krat napadla železniško postajo in okolico, 
decembra 1938 dograjena železniška zveza Sevnice s vendar je konec vojne pričakala skoraj nepoškodovana. 
Tržiščem, Sevnica je tako postala cepna postaja. Nemški uslužbenci so postajo zapustili 9. maja 1945. 
Strokovna komisija je 3. februarja 1937 v Sevnici Najhuje se je v Sevnici zgodilo šele nekaj dni po odhodu 
dokončno določila obseg rekonstrukcije postaje okupatorja. Po železniški postaji, pa tudi v okolici, je bilo 
Sevnica, in sicer zaradi priključka novozgrajene proge. razmetanih veliko eksplozivnih teles. Vagone z municijo 
Prvotno je bil na postaji Sevnica predviden trikot, ki bi so železničarji iz varnostnih razlogov 11. in 13. maja 
omogočal direkten uvoz na novo progo iz obeh smeri, samoiniciativno odpeljali na odprto progo. Takoj za 
to je iz smeri Dobova in Zidani Most, saj so pričakovali tem, ko je 11.maja ob 11. uri Sevnico zasedla naša 
glavni prometni tok iz Celja skozi Zidani Most in dalje takratna vojska, so pričeli pospravljati municijo in 
proti Trebnjemu, Novemu mestu, Karlovcu ter dalje do eksplozivna sredstva. Zbrana eksplozivna sredstva so 
pristanišč Sušak oziroma Split. Do tedaj je imela Sevnica skladiščili v hotelu Triglav in postajnem poslopju. Šef 
le štiri tire, zato je bilo potrebno zgraditi vsaj še tri postaje je zelo nasprotoval skladiščenju municije v 
postajne tire, povečati vodno postajo, zgraditi postajnem poslopju, vendar so bili oficirji JLA gluhi za 
kurilniško remizo, čistilne jarke, deponijo za premog, utemeljene zahteve. Nesreča ni dolgo počivala. V 
okretnico za obračanje parnih lokomotiv in prostore za četrtek, 17. maja,je ob 14. uri zagrmelo na železniški 

IZ ZGODOVINE ŽELEZNICE
Karel Rustja

MALO ZGODOVINE
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postaji. Najprej so eksplodirale granate na Vidma – Krškega je še isto leto pričelo graditi novo 
predprostoru postajnega poslopja, sledila je strahovita postajno poslopje in ga do decembra 1955 usposobilo 
eksplozija, ki je železniško postajo spremenila v za uporabo. Tehnični pregled je bil opravljen 18. 
ruševine. Uničene so bile vse postajne naprave in januarja 1956, svečana otvoritev pa je bila 5.februarja 
poslopja, razen dveh stranskih tirov. Eksplozije so se 1956.
vrstile do 20. ure, manjše eksplozije pa so odmevale še Zadnji pomembnejši dogodek za železniško postajo 
v petek do 12. ure. Strahovita eksplozija, ki je bila Sevnica je bil prihod prvega vlaka z električno vleko v 
posledica neodgovornega ravnanja oficirjev JLA, je Sevnico 21. julija 1969. Iz Sevnice do Dobove pa je prvič 
zahtevala velik krvni davek. Točnega števila smrtnih peljal vlak z električno vleko 12. decembra 1969.
žrtev niso mogli ugotoviti, po nekaterih virih je bilo Leta 2000 je postaja Sevnica dobila nove registrofonske 
najmanj 34 mrtvih in zelo veliko ranjenih, med njimi je naprave in nove naprave za UKV radijske zveze.
bilo 13 železničarjev, civilne osebe, vojaki JLA in nemški Črno kroniko Sevnice lahko dopolnimo še z nesrečo, ki 
vojni ujetniki. Življenje je izgubil železničar Franc se je tam pripetila takoj po končani prvi svetovni vojni.
Žveglič. Z razčiščevanjem ruševin so pričeli v  soboto, Dvanajstega aprila 1919 ob 21. uri je iz Zidanega Mosta 
19. maja 1945. Tire so obnovili v času od 23. maja do 30. odpeljal potniški vlak s precejšnjo zamudo. Skozi 
julija 1945. razbita in netesna okna so v prenatrpane vagone vdirali 
Lokomotivska postaja Sevnica je bila ponovno snopi isker, tako da so potniki imeli težave z gašenjem 
aktivirana 21. septembra 1946. obleke. Usodna pa je bila prtljaga nekega potnika na 
Obnovljeno elektrodinamično varnostno napravo s hodniku, v kateri so bile lahkovnetljive snovi. Ko je vlak 
svetlobnimi signali so aktivirali 4.januarja 1950 v pripeljal skozi Orehovo, se je prtljaga vnela, temu sta 
enakem obsegu, kot so jo zgradili Nemci med vojno in je zelo hitro sledili eksploziji, ki sta razdejali bližnje 
bila leta 1945 uničena. oddelke in povzročili močan požar. Prestrašeni in 
Problem postajnih prostorov so začasno rešili z dvema opečeni potniki so skakali iz vozečega vlaka, saj zasilna 
barakama; ena je služila prometni službi, druga pa zavora in potezna signalna vrvica nista delovali. Vlak se 
potnikom za čakalnico. Leta 1948 so bili izdelani načrti je ustavil šele pri uvoznem signalu v Sevnici, nekako pet 
za  novo - večjo železniško postajo, tako da bi na njej minut po eksploziji. Nesreča je zahtevala 13 smrtnih 
lahko ranžirali vlake, vendar v Beogradu načrtov niso žrtev in okrog 50 laže in teže ranjenih.
odobrili. 
Dne 4. januarja 1950 so na postaji Sevnica aktivirali Poznani šefi postaje so:
elektrodinamično varnostno napravo z električnimi Anton Unger 1884-1886
signali v obsegu, kot je bilo pred poškodbo ob koncu Franz Tschernouschegg 1890-1897
druge svetovne vojne. Tedaj so povezali varnostni Josef Juwan 1900
napravi v postavljalnicah s postajnim bločnim Karl Oroszy 1904-1910
aparatom. Do tedaj je bila povezava med prometnikom Marcel Jenčič 1913-1914
in postavljalnicama le telefonska. Niso pa v sistem Štefan Jarec 1930
zavarovanja vključili sistem izolirk. Tudi izvozni signali Bogomer Milost 1941
so ostali še nemški – po nemških predpisih.
Leta 1953 je ing.arh. Bogomer Bajer izdelal načrte za 
novo postajno poslopje. Lokacijska odločba je bila Pripravil Marjan Mally
izdana 9. decembra 1953, gradbeno dovoljenje pa 18. 
decembra 1954. Splošno gradbeno podjetje Sava iz 

Dejstvo št.7: Današnje vojne prizadenejo največ civilistov, saj so to večinoma državljanske vojne, gverilsko bojevanje ali 

etnični spori za teritorij ali proti vladam. 3 od 4-ih žrtev vojne so ženske in otroci.

Dejstvo št.8: Posilstvo je zavestno uporabljeno kot orožje v vojni in orodje pri genocidu. Več desettisoč žensk in deklet je 

bilo izpostavljeno posilstvu in drugemu seksualnemu nasilju, odkar je nastopila kriza v Darfurjuleta 2003. Ni dokazov, 

da bi za te zločine kogarkoli obsodili.

postaje

MALO ZGODOVINE
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Pred kratkim je napol uradno po službenih mestih zaokrožil tudi napol neuraden sklep Poslovodstva številka 903. V njem je 

bilo naštetih kar nekaj ukrepov, ki jih predvideva Poslovodstvo. Med njimi tudi sklep, da na postajah,  kjer je službujoči  

prometnik, le-ta sodeluje pri odpravi potniških vlakov. Vemo, da je sedaj to le izjema na specifičnih postajah zaradi krajevnih 

razmer le-teh. Tako bi se moral spremeniti 54. člen Signalnega pravilnika, ki govori o signalih za odpravo vlakov. Prometniki ta 

predlog podpiramo iz  več razlogov. Predvsem pa smo prepričani, da bi se tako povečala varnost. Resda tako sodelovanje pri 

odpravi naj ne bi bilo v skladu s predpisi o ločenosti med infrastrukturnim in potniškim delom našega podjetja, vendar bi se 

povsem brez dodatnih stroškov povečala varnost na železnici. Spomnimo se samo nesreče na Jesenicah 26. avgusta leta 

2011.

Na postaji Zidani Most zunanji prometnik odpravlja vlake le proti Ljubljani, zaradi specifičnosti, ki sem jo v uvodu omenil. 

Imamo pa na tiru dva skupinski kritni signal za vožnje vlakov s tira ena in dva v smeri Maribora in Dobove.

In ko ima vlak postavljen izvoz s tira ena proti Dobovi, mu gori beli premikalni signal na tiru ena in postajni kritni signal na tiru 

dva v legi za dovoljeno vožnjo. Če pa je v tistem trenutku na tiru dva vlak za Maribor, ta prav tako vidi na tiru dva postajni kritni 

signal v legi za dovoljeno vožnjo. Resda je premikalec na tiru dva rdeč, a če bi ga strojevodja spregledal in videl le dosti bolj 

opazni kritni signal, bi lahko bilo zelo hudo in narobe. Po starih predpisih, ko je vlak odpravljal prometnik, pa je bila to le še 

ena resna varovalka. 

Naj poleg fotografije ponazorim še z enim primerom. Ob 16. 57  odpelje vlak za Dobovo s tira ena, kot sem prej že opisal, in 

prav v tistem trenutku prihaja na tir dva (premikalna vožnja) vlak za Maribor, ki odpelje ob 17.00. In ko to potniki opazujejo, 

vidijo precej neprijetno sliko. En vlak vozi s tira ena preko tira dva proti Dobovi, drug pa sem mu približuje po tiru dva v bok. 

Vse po predpisih, da ne bo nesporazuma, a res malo nelagoden pogled.

No, skoraj sem pozabil tisti napol neuraden sklep Poslovodstva številka 903; le-ta naj bi bil med tem časom že uradno 

umaknjen oziroma preklican.  

Napisal in fotografiral Miran Prnaver

ODPRAVA POTNIŠKIH VLAKOV

Na tiru 1 premikalec, na tiru 2 pa kritni signal

AKTUALNO
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Začniva z nekaj osnovnimi podatki! ponavadi pred higieno ob prihodu v nov kraj mislili samo na 

Rodil sem se leta 1963 v Mariboru, kjer bivam še danes. pivo. Šele po vsaj treh rundah piva smo se začeli pogovarjati 

Končal sem Železniško prometno šolo v Mariboru, kot o tem, kje bomo spali in kje se bomo tuširali...

prometnik sem se zaposlil na železnici v Rušah, nekaj časa Ko slišim Afrika, mi pade na pamet malarija, ce-ce muha,... 

sem delal kot prometnik na postaji Studenci, potem pa sem Ste kdaj zboleli?

bil premeščen na postajo Tezno, kjer bom ostal do Jaz sem imel srečo. Samo en dan sem malo smrkal. Moja 

upokojitve. Če bo seveda »ajznpan« obstal tako dolgo sopotnika pa sta zbolela za malarijo. En čas je bilo zares 

(smeh)... Pa dovolj o meni, greva na potovanja! hudo. Preden greš na takšno potovanje, se cepiš proti 

Na katerih kontinentih si že bil? hepatitisu ipd., proti malariji pa so samo tablete. Pa še te 

Južna Amerika, Afrika, Azija. imajo različne, za vsako področje drugačne, ker so v različnih 

Opiši nam nekaj spominovs tvojih potovanj. krajih različni sevi malarije. Ko je sopotnik zbolel, je vzel 

Jemen, zanimiv zaradi narave... tableto, ki smo jo imeli zraven, potem pa je prišel lastnik 

Je puščava zanimiva? bungalovov, kjer smo bivali v tistem času, pripravil kolega, da 

To moraš sama videti, doživeti to prostranost... Tega se ne da je na silo izbruhal, kar je pojedel, in mu dal drugo tableto. 

opisati ... Hudo je bilo.

Zahodni del Papue, Nova Gvineja, kjer ljudje še živijo kot Povej mi tri kraje, ki bi jih po tvojem moral vsak od nas videti? 

pred 1000 leti... Zakaj?

V Indoneziji smo bili na trekingu, spomnim se človeka, ki nas Machu – Pichu. Sam kraj je nabit z neko energijo. Občutki so 

je povabil k sebi, v svoje bivališče, čeprav smo bili tujci in smo nekaj izrednega, kraj je nekaj posebnega. Starodavni ljudje 

se sporazumevali samo »na roke«. Predstavil nas je svoji so vedeli, kje so zgradili tempelj ali cerkev. Vedno na močnih 

ženi, ponudil nam je svojo hrano, vse bi nam dal, pa sam ni energijskih točkah. Tam se to resnično fizično občuti.

imel ničesar. Takšne gostoljubnosti, odprtosti, srčnosti, tega Viktorijini slapovi. Veličastno!

pri nas več ni. Puščavski Manhattan, kot pravijo mestu Šibam v Jemnu. 

Kako dolgo je bilo tvoje najdaljše potovanje? Stolpnice iz blata! Kako ljudje živijo, neverjetno. Mislim, da 

S še dvema kolegoma smo šli na potovanje z motorjem po sem nekje zasledil, da so lani ali predlani imeli velike 

Afriki za štiri mesece. Opis te poti najdeš na internetni strani: poplave, ki so povzročile ogromno škode. Upam, da jim bo 

. V spominu mi je najbolj uspelo zgradbe popraviti.

ostala cesta. Zamisli si »šoder«, po njem pa samo sledi koles Bi šel še enkrat?

tovornjakov, nihče ne pazi nate, tovornjaki samo vozijo po Takoj!

svoji poti, ti se jim moraš umikati s ceste. Vožnja ponoči je 

smrtno nevarna za motoriste. Po velemestih velja pravilo Intervju je opravila Suzana Slatinšek.

močnejšega, prometnih znakov se ne upošteva. Če hočeš 

kam priti, moraš svojo pot na cesti izsiliti. 

Kakšne zanimivosti s tega potovanja?

Rafting na reki Zambezi, poroka v Kairu, kjer smo bili med 

200 povabljenci edini tujci, kopanje med morskimi psi, kjer 

so nas zaradi njihove varnosti zaprli v kletko (smeh)...

Si kje kaj nagnusnega pojedel?

Kjerkoli si, moraš poskusiti lokalno kulinariko. Večinoma sem 

jedel normalno hrano. Pri Masajih sem pil kri in mleko. 

Poskusil sem tudi pražene kobilice. Te jedi ne priporočam! 

(smeh)

Kaj pa drugi deli sveta, naprimer Avstralija? Te tja ne vleče?

Veš, koliko sveta je treba videti? Tri življenja imam premalo, 

če bi hotel videti vse, kar bi rad.

Kakšna pa je videti osebna higiena na potovanju?

Smrdeli smo. Lahko se tuširaš in umivaš, a iz motoristične 

obleke smradu več ne spraviš. Čez čas več sam sebe ne 

vohaš. Nekoč sem šel na banko menjat denar, pa se je hitro 

okoli mene naredil prostor. Najprej sem mislil, ker sem pač 

tujec, belec, šele čez čas mi je padlo v glavo, da smrdim! 

(smeh) Bili smo tako utrujeni, dehidrirani od vožnje, da smo 

www.viakaapstad.blogspot.com

INTERVJU: JOŽEF NOVAK

S poti proti El Khargi Fotograf: Iz arhiva Jožefa Novaka

Dejstvo št.9: Približno 75% beguncev in »izbrisanih« ljudi

po svetu so ženske, ki so izgubile družino in dom.

INTERVJU
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Nov decembrski vozni red je prinesel kar nekaj novosti. Žal tej potniški skupini (grupi) kar šest vlakov. Popoldne ima 

na mednarodnem delu več slabih kot dobrih. vseh šest vlakov prihod v razmaku 15 minut in odhod v 

Potem ko smo pred leti izgubili direktno povezavo prek razmaku 13 minut. In seveda je v takem času narediti zvezo 

Sežane z Italijo, se je to letos zgodilo še z Madžarsko. Potem med vlaki na treh tirih nemogoče, če hočemo voziti brez 

ko smo poleti leta 2001 po dolgih letih dobili  novo progo in  dodatnih zamud.

direktno povezavo z Madžarsko preko Goričkega in je začel Podobna situacija je zvečer, ko vlaki pridejo v razmahu 9 

voziti nov vlak IntercityCitadela (Ljubljana – Budimpešta – minut in odpeljejo v 6-ih minutah. Ker je poslovodstvo 

Ljubljana), je bil ta z novim voznim redom ukinjen. Govori se uvidelo, da je tak vozni red neizvedljiv, je po novem letu 

tudi, da zaradi predolgih remontov proge na slovenski strani, poslalo brzojavko, da vlak, ki pride iz Dobove, nima zveze na 

ki so povzročali zamude in nadomestne avtobusne prevoze. ICS za Ljubljano. To velja za popoldne in za zvečer. Tako ta dva 

Obljublja se, da bi čez leto ali dve, ko bodo obnove končane, vlaka počakata izven perona toliko časa, da ICS odpelje, nato 

vlak spet začel voziti. Pustimo se presenetiti, tokrat pa pripeljeta na peron in omogočita zvezo z drugimi vlaki.

pozitivno, saj je v preteklosti veljala praksa, da tisto, kar je S tem so nam prometnikom omogočili, da lahko vlake 

bilo enkrat ukinjeno, ni več videlo povratka. normalno brez večjih zamud pripeljemo in odpeljemo s 

Da pa vse le ni tako črno, ima sedaj  MV Lisinski (Zagreb – postaje. Torej je to velik plus za nas. Kaj pa za potnike? Potnik 

Muenchen– Zagreb) iz Ljubljane  v sestavi  sedežni vagon in v voznem redu vidi (na internetu, saj na onem tiskanem bolj 

restavracijo za Budimpešto. Potovanje traja eno uro dlje kot težko prebere zaradi velikosti tiska), da potniški vlak iz 

prej s Citadelo.  Slabši pa so tudi pogoji zaradi prestopa Dobove  prispe v Zidani Most ob 20.50, ICS za Ljubljano pa 

šengenske (evropske meje) s Hrvaško. odpelje ob 20.54. Nobene logike ni, da ne bi imel zveze, in 

In še eno žalostno novost je prinesel letošnji vozni red. Ni več tudi nikjer ne piše, da ni zveze. Prej omenjena brzojavka je le 

tiskanega voznega reda, tako imenovanega Kurirja. Res je, za službujoče in je internega značaja. Ne vemo (pravzaprav 

da živimo v času elektronskih medijev. Vendar to le ni vse in dobro vemo), kaj bi bilo, če bi se potnik zares (z dobrim 

vsi nimajo dostopa do interneta, pa tudi celega računalnika, odvetnikom) pritožil.

posebno če ni prenosnik, ne moreš nositi s seboj. Knjiga bo Sicer pa res ni treba, da se zaposleni prometniki ukvarjamo 

še vedno ostala knjiga, imela bo svoj trajen čar in vrednost. In prav z vsemi problemi na železnici. Pa tudi plačani nismo za 

to velja tudi za tiskani vozni red. Sicer pa ni bil v preteklosti to.    

brezplačen in je železnica vsaj delno 

imela povrnjene stroške. Edino le, če 

drži, kot se je dalo slišati, da so bile ob 

izteku voznega reda v prejšnjih letih 

na Kolodvorski še polne omare 

voznih redov. Če se že prodali niso, bi 

se vsaj lahko razdelili med potnike.

Za sedanji vozni red so bili natiskane 

knjižice z relacijskimi voznimi redi. 

Problem teh knjižic pa je, da je tisk 

zelo majhen, za marsikoga tudi z 

nataknjenimi očali premajhen.

Veliko bolj prikladna je bila knjižica z 

odhodi in prihodi vlakov na postajo 

Ljubljana. Naklada teh pa je bila tako 

majhna, da je že v nekaj dneh pošla.   

Sicer pa se z vsakim voznim redom 

poskuša omogočiti karseda dobre 

zveze na priključnih postajah. Tako na 

postaji Zidani Most skoraj vsako uro 

pripeljejo vlaki iz vseh treh smeri: iz 

Maribora, Ljubljane in Dobove. V 

nekaj minutah potniki presedejo in P. S.: Morda pa bi prav zato, ker nismo plačani, našli boljši 
vlaki nadaljujejo pot k cilju - končni postaji. rešitvi kot oni, ki so (dobro) plačani.
Zopet vse lepo in prav, če postaja Zidani Most ne bi imela 

treh peronskih tirov. Ob štirinajsti in enaindvajseti uri je na Besedilo in fotografija: Miran Prnaver

PROBLEMATIKA IZVAJANJA VOZNEGA REDA 

V Budimpešto še samo preko Hrvaške

AKTUALNO
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Začenja se nova sezona in s tem se bliža že prva tekma v aprilu. velik prispevek, ki sta ga namenila vsem tekmovalcem. 

Pripravljeno pa je tako daleč, da bi lahko kar začeli s tekmovanji. Ko Ne vem, ali je potreben kakšen čudež, da bi se ostali sindikati 

pišem ta članek, se vsem zahvalim za pomoč, podporo in zbudili in odprli oči, da je potrebno narediti nekaj več za svoje 

sodelovanje, saj brez tega nebi bili tako uspešni v naši dejavnosti. člane, ki tekmujejo na ribiškem tekmovanju, saj predstavljajo 

Za nami je desetletno delovanje, kar nam daje zagon še za naprej. ekipo sindikata. Si pač eni predsedniki sindikatov razlagajo, da je 

V ta namen smo desetletnico delovanja proslavili na visokem dosti teh 120 € na leto, ko vplačajo članarino. Pozabljajo pa, da se 

nivoju. Povabljeni so bili vsi donatorji, predstavniki Slovenskih teh 120 € porabi za nakup letnih dovolilnic, ki jih lahko koristijo vsi 

železnic in sindikati Slovenskih železnic, ki sodelujejo v ribiški ligi člani vseh sindikatov, ker so karte prenosljive na več oseb. 

druženja. Cilj, ki smo si ga zadali, je, da gremo naprej. VABILO vsem starim in novim ribičem. To ni zaprta liga, pač pa že 

Na tem mestu bi se najprej moral zahvaliti našim članom ribiške samo ime »DRUŽENJE« pove, da se je lahko udeleži vsak zaposleni 

lige druženja, da sovseh deset let vztrajali in prihajali na plansko na Slovenskih železnicah. Prijavite se lahko do 31.03.2013 na tel:

organizirane tekme. Med nami so tudi takšni, ki so v ribiški ligi  Miran Razboršek: 040 – 304 – 825

druženja že od samega začetka. Zanimivo dejstvo je, da se obrazi Miran Trantura: 041–406 –227

menjavajo z novimi, pa tudi stari se vračajo. Na tekmovanja je 

prihajalo kar lepo število tekmovalcev, povprečno 33 na tekmo. VSI TERMINI ZA SEZONO 2013SO POTRJENI!

Največ pa na tradicionalno tekmo, 12-urno maratonko.  Takrat 1.TEKMA:   13.04.2013    JERNEJČEK                         

smo beležili kar 55 prijav, udeležilo pa se  je 43 tekmovalcev. Res se 2.TEKMA:   27.04.2013   JURŠINCI                           

lepo sliši, da se izpelje tak projekt, ampak za to moraš biti zelo 3.TEKMA:   11.05.2013   ROGOZNICA PTUJ            

dobro organiziran. 4.TEKMA:   25.05.2013   TSN JELENČE PESNICA      

Tu so tudi veliki stroški, veliki del financ odnesejo nagrade ob 5.TEKMA:   15.06.2013   RAČE, 12-URNI MARATON  

podelitvi nočnega maratona in finalnega zaključka. Nagrad so 6.TEKMA:   29.06.2013  PRVENCI PTUJ                   

deležni vsi tekmovalci. Del financ se porabi iz zbranih startnin skozi 7.TEKMA:   31.08.2013  BREŽICE - RADEČE              

celo sezono, en del pa nam namenijo tudi sponzorji v obliki 8.TEKMA:   21.09. 2013  RAČE, FINALNA ZAKLJUČNA TEKMA 

materialnih sredstev. 

Zelo veliko pomoč nam nudijo sindikati, ki sodelujejo v Železniški 

ribiški ligi druženja. Je kar 5 sindikatov, od tega sta največ Vodja ribiške lige druženja: Miran Razboršek

prispevala Sindikat vzdrževalcev Slovenskih železnic s 

predsednikom   Aleksandrom Šmidom in Sindikat železniškega 

prometa Slovenije s predsednikom Matjažem Skutnikom. Obema 

sindikatoma se v imenu ribiške lige druženja zahvaljujemo za zelo 

ENAJSTA  SEZONA RIBIŠKE LIGE DRUŽENJA
SLOVENSKIH ŽELEZNIC 2013
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Generacija šolarjev Prometne šole Maribor iz leta 1987 smo postaj in celo vodjo oddelka na okrajnem sodišču v Celju 

se zbrali na družabnem srečanju ob 25. obletnici, ki je najdemo, to je g. Hasan Ibrić.

potekalo v Postojni dne 10. 11. 2010 točno opoldne. Srečanje smo popestrili s partijo bowlinga, kjer smo 

Organizacijo sva prevzela Ivan Vorotnjak in SejadSivčević. preizkusili svojo tekmovalnost. Najbolj tekmovalni so, kot 

Srečanja se je od 24-ih udeležilo 13 starih prijateljev,  ki smo ponavadi, upokojenci, tudi naš Janez Kalan je dobesedno 

ob hrani in dobri kapljici obujali spomine na dobre stare blestel, pravi užitek je bilo videti to veliko veselje na obrazu 

čase. Enega žal ni več med nami, štirje so že v zasluženem g. Janeza.

pokoju in trije od teh so se srečanja udeležili. Srečanje se je zaključilo ob še vedno polni mizi, z željo, da se 

Uvodni nagovor je imel g.Sivčević, ki je vsem skupaj zaželel znova srečamo, ko bomo praznovali polnih 30. Nas 13 se je 

dobrodošlico. Potem smo se zvrstili še ostali, začenši z g. zavezalo, da se tega dogodka zagotovo udeležimo, upam, da 

Duškom Savićem (Žiga),da je vsak povedal nekaj o sebi. Lepo se nam pridružijo tudi ostali.

je bilo prisluhniti starim prijateljem, ki so govorili o svojih Do takrat pa »srečno«!

družinah, o svojih uspehih ter tudi o drugih stvareh, ki so se 

jim zgodile v tem obdobju. Nobenega dvoma ni bilo, da ta 

generacija nebi bila uspešna, prav vsi po vrsti so dobri možje, Besedilo in fotografija: Ivan Vorotnjak

očetje, prometniki, progovni prometniki, dispečerji, šefi 

Prijatelji nekoč in danes

Dejstvo št.10: Nasilje nad ženskami ubije eno od treh žensk po svetu in je največji 

razlog za poškodbe in smrt, povzroča več smrti in invalidnosti med ženskami 

starostne skupine 15-44 let kot rak, malarija, prometne nesreče in vojne.

PRIJATELJI NEKOČ IN DANES



Letošnji gostitelj praznovanja dneva žena je bil OO 
Celje. Sprejeli so nas na železniški postaji. Ob prijetnih 
zvokih harmonike, ki jo je igral Vili Mesarič, so sledili 
topli pozdravi, saj se nekateri med nami nismo videli že 
leto dni. Seveda ni manjkal prigrizek in dobra žlahtna 
kapljica.
Celjani so se izkazali za dobre gostitelje. Razkazali so 
nam bogato kulturno dediščino, ki so nam jo zapustili 
predniki na Celjskem. Ogledali smo si staro mestno 
jedro z ostanki obzidja nekdanjega srednjeveškega 
mesta, zanimivo pripoved o celjskih grofih pa smo od 
vodiča Marjana Mesariča izvedeli na ruševinah 
celjskega gradu.
Praznovanje smo zaključili v gostišču Hochkraut. 
Udeleženim članicam SŽPS je za njihov praznik čestital 
predsednik Matjaž Skutnik. Dekletom in ženam je 
podaril cvetlični lonček s posvetilom: Brez vas na svetu 
bi bilo hudo, ob vas in z vami pa nam je lepo. Nekaj 
deklet oziroma žena je imelo srečo še na srečelovu, kjer 
so bile še dodatno obdarjene.
Plesali smo, se veselili in klepetali. Za zaključek večerja 
pa torta – štiriperesna deteljica za srečo in željo po 
vnovičnem snidenju. Še več pa naj povedo fotografije...

Sestavil: Stanko Zebec
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Torta

Silva Kristan in Matjaž Skutnik - srečelov

Udeleženci praznovanja v Celju

Če običajno kupuješ 

preko interneta, potem 

najprej preveri prod-

ajalca, da ni slučajno 

kakšen goljuf. Pred 

dnevi sem naročil preko 

eBay-a sredstvo za 

povečanje penisa v 

vrednosti 100 €.Tip mi je 

poslal  povečevalno 

steklo, v navodilih pa je 

pisalo : "Ne uporabljaj 

na soncu!"
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1. vic o moških: 14. vic o moških: Dvigne noge, da lahko posesaš pod 

Zakaj moški nimajo menstruacije? Zakaj so moški možgani dragocenejši njimi. 

Ker bi se hvalili z velikostjo svojih od ženskih? 27. vic o moških: 

tamponov. Ker so redkejši. V čem je razlika med svinjo in moškim? 

2. vic o moških: 15. vic o moških: Svinja ne postane moški, ko se napije ... 

Ka j  imata skupnega moški  in  Samo moški lahko kupi avto za 500€ in 28. vic o moških: 

videorekorder? vanj vgradistereotehniko za 5000€. Zakaj ima tako veliko moških noge na 

Naprej, nazaj, naprej, nazaj - eject!  16. vic o moških: O?

3. vic o moških: Kako veš, kdaj moški doživi orgazem? Ker so ponavadi nepomembne stvari v 

Zakaj moški ne more biti obenem lep in Obrne se na drugo stran in začne oklepaju. 

inteligenten? smrčati. 29. vic o moških: 

Bil bi ženska. 17. vic o moških: Zakaj v porodnišnici novorojenčke 

4. vic o moških: Koliko iskrenih, sočutnih in skrbnih udarijo po ritki?

Kaj imajo skupnega moški in parkirni moških na svetu je potrebno, da Pri inteligentnih otrocih odpade lulček! 

prostori? operejo posodo? 30. vic o moških: 

Dobri so že zasedeni, prosti so samo še Oba. Kako rečemo moškemu, ki so mu 

invalidni. 18. vic o moških: odstranili 99% možganov?

5. vic o moških: Zakaj se moški radi poročajo z Evnuh. 

Zakaj so baterije boljše od moških? devicami? 31. vic o moških: 

Baterije imajo najmanj eno pozitivno Ker ne prenesejo kritike. Zakaj ženske tako slabo vozijo?

stran. 19. vic o moških: Ker so skoraj vsi inštruktorji moški. 

6. vic o moških: Kakšna je razlika med moškim in 32. vic o moških: 

Zakaj moški ne kuhajo? pujsom? Zakaj je potrebno tisoče spermijev za 

Ker je ta presneti zrezek enostavno Eden rad je, spi in riga ter se valja v oploditev enega jajčeca ?

predebel za v toaster. blatu, za drugega pa pravijo, da je Ker so spermiji moškega spola in ne 

7. vic o moških: pameten in ima zvit repek ter rilec. vprašajo za smer! 

Kako moški pokaže, da ima tudi 20. vic o moških: 33. vic o moških: 

dolgoročne načrte za prihodnost? Kaj imata skupnega pivska steklenica in Katerih besed ženska med odličnim 

Kupi dva kartona piva namesto enega. moški? seksom ne prenese?

8. vic o moških: Od grla navzgor sta prazna. Draga, doma sem! 

Zakaj imajo moški noge? 21. vic o moških: 34. vic o moških: 

Če jih ne bi imeli, bi se morali »rolati« Kakšna je razlika med E.T.-jem in Moški so kot hladilne  torbe. Napolni 

po jajcih in zavirati s penisom. moškim? jih s pivom in lahko jih odvlečeš  

9. vic o moških: E.T. vsaj pokliče domov. kamorkoli. 

Kaj imajo skupnega klitoris, obletnica 22. vic o moških: 35. vic o moških: 

poroke in WC školjka? Zakaj je moški kot snežna nevihta? Deset najpomembnejših stvari, ki jih 

Moški jih vedno zgrešijo. Ne ve se, kdaj bo prišel, koliko cm bo moški vedo o ženskah: 

10. vic o moških: prinesel in kako dolgo bo trajalo. 1.

Zakaj so moški kot delfini? 23. vic o moških: 2.

Govori se, da so inteligentna bitja, pa Zakaj se ženske ne poročajo več? 3.

tega še nihče ni dokazal. Ker imajo raje pršut v hladilnikukot pa 4.

11. vic o moških: prašiča v dnevni sobi. 5.

Zakaj ženska ne more najti lepega, 24. vic o moških: 6.

skrbnega in čustvenega moškega? Zakaj moški nimajo krize srednjih let? 7.

Ker imajo vsi ti moški že svoje fante. Ker vsi obtičijo v puberteti. 8.

12. vic o moških: 25. vic o moških: 9.

Kdaj bo moški vreden tisoč evrov? Kaj je rekel Bog, potem ko je ustvaril 10. Imajo joške.

Takrat, ko bodo jajca po petsto evrov. človeka? 

13. vic o moških: Eh, to lahko tudi bolje naredim. 

Zakaj so moški kot spermiji? 26. vic o moških: 

Ker je samo od enega na milijon nekaj Kako si moški predstavlja gospodinjska 

koristi. opravila? 

35 VICEV O MOŠKIH:
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