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Naslovnica današnje šte-
vilke je zimska idila, za katero 
pa vemo, da vedno ni le idila, 
posebno še za šoferje in žele-
zničarje ne, zato pišemo o tem, 
kako se na železnici pripravi-
mo na zimo. Na zadnji strani 
pa je vozni red iz davnega leta 
1956. Ne vidi se, ali je tanjši 
ali debelejši od našega leto-
šnjega, katerega smo uvelja-
vili sredi decembra.

Med prvo in zadnjo stranjo 
pa boste našli še marsikaj za-
nimivega.

Odgovorni urednik spregovori o aktualnih temah, sekretar sin-
dikata piše o odmorih in počitkih med delom.

V intervjujih predstavimo dva poklicna člana SD-Infrastrukture, 
ki sta obenem predsednika dveh sindikatov.

Obiskali smo postajo Bled Jezero in si ogledali stanje pred po-
novno vzpostavitvijo prometa med Rogatcem in hrvaškim Đur-
mancem.

O Ptuju spregovorimo kar dvakrat. Prvič pogledamo v preteklost 
in drugič predstavimo delavnico SŽ-VIT na Ptuju. 

Od mednarodnih aktivnosti sindikata pišemo o športno-družab-
nem srečanju na Hrvaškem in o delovnem srečanju sindikatov v 
Srbiji.

Poročamo o strokovni ekskurziji v Beljak in o novi podobi po-
staje Koper tovorna.

Za nami sta dve praznovanji – martinovanji pa kar nekaj družab-
nih srečanj in dogodkov, kjer smo bili zraven s pisalom in fotoapa-
ratom. Tako boste lahko prebrali, kako je bilo na kolesarjenju, kako 
na oktobrskem pohodu na Pršivec. Tudi letos je bil tradicionalni 
piknik na barki Barkalana. 

Zidanmoščani so bili v Slovenskih goricah, Celjani pa na Golem 
otoku, ki je grozljiva priča iz skupnih jugoslovanskih komunistič-
nih časov.

Naši člani ob službi počnejo še marsikaj. Branko Kerenčič se 
predstavi kot splavar na Savi.

V potopisu se bomo preselili v Turčijo. Pa še kar nekaj drugih 
člankov in prispevkov vas čaka in vabi, da si jih v teh prazničnih 
dneh ogledate. Če pa vam to ne bo uspelo letos, vas povabimo, da 
nadaljujete v letu 2015.

V imenu vseh sodelavcev, ki pripravljamo Prometnika, in seveda 
v svojem imenu Vam, Vašim bližnjim in dragim ter vsem ljudem 
dobre volje želim mirne, lepe in blagoslovljene Božične praznike. 
Božično veselje in mir naj ostaneta z vami vsemi vse dni prihodnje-
ga leta. Pa ne pozabimo tudi na ponosno in hvaležno praznovanje 
Dneva samostojnosti in enotnosti. 

Srečno!
Miran Prnaver, glavni urednik

Vse, ki bi želeli svoje komentarje, misli, vprašanja, ogla-
se in ostale prispevke objaviti v našem časopisu, vabim, da 
svoja besedila v pismeni ali, še bolje, v elektronski obliki, 
oddate na naslov: Sindikat železniškega prometa Sloveni-
je, Trg OF 7, 1000 Ljubljana, s pripisom Časopis Promet-
nik ali na e-poštni naslov: sindikat.szps@slo-zeleznice.si, 
info@sindikat-szps.si ali miran.prnaver@slo-zeleznice.si.
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Glasilo šteje med grafične izdelke informativnega značaja 
iz 11. točke tarifne priloge 3. zakona o DDV, po kateri se 
plačuje DDV po stopnji 9,5 %.

Časopis izhaja občasno, v nakladi 1100 izvodov.

Naslovnica:  Zimske razmere – postajališče Šikole
Fotograf: Robert L. Horvat
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BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA

Leto 2014 se poslavlja, kako pa naprej?
Spoštovani, do konca leta 2014 štejemo še nekaj dni, vsi 

bolj ali manj že vemo, kje bomo za silvestrsko noč (večina 
kar doma ob televizorju), a kaj, ko je 2. januar že običajen 
delovni dan, pa čeprav bi ga morda krvavo potrebovali za 
temeljito pripravo na leto 2015. Kaj nam bo le-to prineslo, 
ne ve nihče, lahko pa smo prepričani, da v nobenem prime-
ru ne bo lahko, še najmanj za tiste, ki so v Sloveniji letos 
izgubili službe, drugi se žal tega strahu pred izgubo ne bodo 
mogli znebiti niti med samimi prazniki. Pa so potem to sploh 
prazniki?

Zaposleni na železnici tega strahu hvala bogu nimamo 
in močno upamo, da ga še nekaj časa ne bo. Še več, v novo 
leto se podajamo s 3 % večjo izhodiščno plačo, pred tem 
pa »za povrh« dobimo še enkratno izplačilo dela plače iz 
naslova uspešnosti poslovanja. Je lahko še kaj lepšega? Vsi 
najverjetneje ne bodo zadovoljni, ker morda pričakujejo še 
kaj več, vendar ti po mojem mnenju ne živijo v realnem 
času. Zadovoljni so lahko tudi tisti, ki se bodo v letu 2015 
poslovili od SŽ in odšli v zasluženi pokoj ali pred tem še za 
nekaj časa na zavod za zaposlovanje na čakanje, vsekakor pa 
oboji z lepo odpravnino. Prej našteto in še marsikaj drugega 
smo se z delodajalcem dogovorili socialni partnerji, pri tem 
pa ne gre pozabiti tudi na to, da že skoraj eno leto nimamo 
več znižanih plač, da že eno leto ponovno prejemamo sti-
mulacijo, skratka, lahko bi rekli, vse je v najlepšem redu. 
No, temu le ni tako oz. ni vse zlato, kar se sveti. Resnici na 
ljubo imamo še nekaj problemov, od katerih jih bomo nekaj 
zagotovo rešili že v prihodnjih mesecih, pri nekaterih pa smo 
si še kar na nasprotnih bregovih.

Pa naj bo dovolj hvale ali pa tarnanja, leto 2014 bo kmalu 
za nami, v SŽPS smo ga preživeli s takimi ali drugačnimi 
dogodki. Obžalujemo stvari, ki se nam ne bi smele zgoditi, 
pa so žal so, veselimo se tistega, kar nam je vsem skupaj 
prineslo nekaj dobrega. Upam, da bo slednjih v izobilju tudi 
prihodnje leto.

Naj vam leto 2015 teče v miru, zdravju in osebni sreči.

Matjaž Skutnik
Foto: Robert L. Horvat

Spoštovani!

ZAHVALA

Danes je devetdeseti dan od takrat, ko smo se 
poslovili od našega Ivana Vajde, prometnika v 
pokoju postaje Poljčane. 
Besede še sedaj ne gredo iz ust in ne na papir, 
toda …
Zahvaljujemo se vam, da ste se tudi vi, spoštovani 
sodelavci in sodelavke, od njega poslovili na tako 
veličasten način.
Zadnje slovo od bivšega sodelavca po desetih letih 
od upokojitve je zelo plemenito dejanje. To lahko 
storijo ljudje s srčno in človeško kulturo. Pokazali 

ste, da ste organizacija, ki se zavzema za delavca kot 
človeka. Takšen je bil tudi Ivan. Ponosni smo nanj in 
na vas, ki nadaljujete njegovo delo.
Posebna zahvala sodelavcem postaje Poljčane, 
s katerimi smo imeli zelo lepe vezi.
Hvala za besede tolažbe in sočutja.
Hvala vsem in vsakemu posebej. Ohranite ga v lepem 
spominu.

Žena Štefka, hčerka Klavdija in sin Samo z družinama
Mihovci pri Veliki Nedelji, 1. september 2014

AKTUALNO

3DECEMBER 2014



Zimsko obdobje se na železniškem območju začne 
15. novembra in traja do 15. marca nasledn jega leta. V skladu 
z določili Navodila za zavarovanje prometa pozimi (Navodi-
lo 333) in Prometnega pravilnika se v tem obdobju izvajajo 
izvršilni ukrepi za zagotovitev varnosti in nemotenosti že-
lezniškega prometa. Vsi izvršilni ukrepi in člani operativnih 
štabov pisarn Postojna, Ljubljana, Celje in Maribor se za 
vsako zimsko obdobje določijo v Načrtu za zavarovanje že-
lezniškega prometa v zimskem obdobju. 

Proge in kretnice morajo biti za zimo pripravljene že do 
začetka meseca novembra. Prav tako morajo biti pripravlje-
na tudi motorna vozila za posebne namene. Za pripravo in 
opremljenost vozil za zimsko obdobje je odgovoren vodja 
mehanizacije, za stanje in dopolnjevanje med zimskim ob-
dobjem pa vozniki motornih vozil za posebne namene.

Vremenska napoved Ministrstva za okolje in prostor – 
agencije RS za okolje je službam dostopen na intranetu 
Slovenskih železnic. Obveščanje se prične, ko sneg doseže 
višino 5 cm oziroma, če grozi nevarnost sneženja ter snežnih 
ovir in zametov. Obvestila o sneženju in ovirah v prometu 
zbira dežurni od vodij lokacij vzdrževanj, prometnikov in 
progovnih prometnikov, starejšega dispečerja ter drugih de-
lavcev.

Po potrebi se na sedežih lokacij vzdrževanja vpelje de-
žurna služba, ki zbira podatke za svoje območje ter jih po-
sreduje dežurnemu v pisarno. Vodje lokacij vzdrževanj so 
zadolženi, da na svojem območju določijo vodje progovnih 
del, varnostne čuvaje in delavce za odstranjevanje snega in 
ledu z železniškega območja. Odstranjevanje snega s pero-
nov, dohodnih poti, premikalnih poti ter dohodnih poti do 
agregatov za ogrevanje kretnic na postajah se vrši z mehani-
zacijo, ki je na razpolago v Službi za gradbeno dejavnost ter 
po potrebi s pomočjo delavcev ŽIP-a ter zunanjih izvajalcev. 
Zunanji izvajalci morajo biti pred pričetkom zimske sezone 
oz. pred pričetkom izvajanja del na železniškem območju 
poučeni o nevarnostih železniškega prometa. 

Odstranjevanje snega na odprti progi se izvaja s snežnim 
odmetalnikom, križarkami ter ročno.

Na ogroženih mestih, kjer so vsakoletni pojavi snežnih 
plazov, postavijo vodje organizacijskih enot po potrebi 
čuvaje prog. Na takem odseku se vpelje počasna vožnja 
20 km/h.

Glede na intenzivnost snežnih padavin, sta predvideni dve 
stopnji pripravljenosti:
 – I. stopnja (do 20 cm višine snega) in 
 – II. stopnja (nad 20 cm višine snega).

V primeru močnega sneženja se morajo vsi delovno raz-
položljivi delavci samostojno javiti za čiščenje snega svoje-
mu predpostavljenemu v posamezni Lokaciji vzdrževanja. 
Prednostno se sneg odstranjuje s kretnic, peronov, dohodnih 
poti in nivojskih prehodov, naknadno pa še sledi odstranje-
vanje snega z ločnic, premikalnih poti, nakladalno–razkla-
dalnih tirov itd. Orodje za čiščenje snega in potrebni material 
je shranjen na posameznih postajah in v skladiščih lokacij 
vzdrževanja. Ročno mehanizacijo se uporablja predvsem za 
čiščenje snega s peronov in dostopnih poti. Sol za posip, 
sipina za posip, kretniške metle, kretniška strgala in pla-
menice se nahajajo na vsaki lokaciji vzdrževanja Službe za 
gradbeno dejavnost.

Kljub temu da so Načrti za zavarovanje železniškega 
prometa v zimskem obdobju natančno izdelani, da so štabi 
in Služba za gradbeno dejavnost pripravljeni na zimo, se 
ob močnem sneženju še vedno pojavljajo problemi, ki so 
vezani na nezadostno število razpolagajočih delavcev, od-
stranjevanje večje količine žleda je nemogoče in na stranskih 
progah še vedno nimamo izvedenega ustreznega gretja kret-
nic, kar bi bilo potrebno še pred prihajajočo zimo ustrezno 
urediti. 

Pripravil: Edvard Veber
Foto: Arhiv SŽPS

Zavarovanje železniškega prometa pozimi

Odmori in počitki
Ko govorimo o odmorih in počitkih med delovnim časom, 

je seveda potrebno najprej opredeliti sam delovni čas. Zakon 
o delovnih razmerjih – ZDR 3 (Uradni list RS, št. 21/2013 z 
dne 13. 3. 2013) določa, da je delovni čas efektivni delovni 
čas in čas odmora po 154. členu zakona (odmor med delov-
nim časom) in čas upravičene odsotnosti z dela v skladu z 

zakonom in kolektivno pogodbo. Efektivni delovni čas je 
torej vsak čas, v katerem delavec dela, kar pomeni, da je 
na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obvez-
nosti iz pogodbe o zaposlitvi.

Kot odmor med delovnim časom je opredeljena pravica 
do odmora v trajanju 30 minut, če delavec dela polni delovni 
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čas. Delavec, ki dela krajši delovni čas od polnega, vendar 
najmanj štiri ure na dan, ima pravico do odmora med de-
lovnim časom v sorazmerju s časom, prebitim na delu. Ob 
neenakomerni prerazporeditvi ali začasni prerazporeditvi 
delovnega časa se dolžina odmora določi sorazmerno dol-
žini dnevnega delovnega časa. Tudi obdobje odmora med 
delovnim časom je urejeno, saj Zakon o delovnih razmer-
jih določa, da se lahko odmor določi šele po eni uri dela 
in najkasneje eno uro pred koncem delovnega časa. Odmor 
med delovnim časom se všteva v delovni čas. Kdaj se v do-
ločenem podjetju izrablja odmor, se v skladu z omejitvami 
Zakona o delovnih razmerjih lahko določi v kolektivni po-
godbi, pogodbi o zaposlitvi ali v internem aktu ali navodilih 
delodajalca.

Zakon o delovnih razmerjih ureja tudi počitke med zapo-
rednima delovnima dnevoma ter počitke med tednom kot 
tedenski počitek in vsebuje napotilo, da se lahko specifika 
počitkov ureja tudi s kolektivnimi pogodbami. Zakon o de-
lovnih razmerjih v 155. členu izrecno določa, da ima delavec 
v obdobju 24-ih ur pravico do počitka, ki traja nepretrgo-
ma najmanj 12 ur. Zakon o delovnih razmerjih pozna tudi 
izjemo, ko lahko delavec, ki mu je delovni čas neenakomer-
no razporejen ali začasno prerazporejen, v obdobju 24-ih ur 
izkoristi nepretrgani počitek v trajanju 11 ur. Iz tega izhaja, 
da lahko delavec formalno dela ob normalni organizaciji 
dela do 12 ur na dan, ob neenakomerni prerazporeditvi ali 
začasni prerazporeditvi delovnega časa pa tudi 13 ur v ob-
dobju 24-ih ur. Tedenski počitek ureja 156. člen Zakona o 
delovnih razmerjih. V tem primeru zakon ureja počitek v ob-
dobju sedmih zaporednih dni. Takrat delavec izrabi počitek 
v trajanju najmanj 24-ih neprekinjenih ur. Zaradi objektiv-
nih, tehničnih in organizacijskih razlogov lahko delavec dela 
tudi na dan tedenskega počitka. V tem primeru se mu zago-
tovi tedenski počitek na kateri drug dan v tednu. Iz prakse in 
določb nekaterih kolektivnih pogodb se minimalno trajanje 
tedenskega počitka običajno upošteva kot povprečje v ob-
dobju zaporednih 14-ih dni. 

Običajna tedenska obremenitev delavca, ki je zakonsko 
določena, je 40 ur na teden, vendar Zakon o delovnih raz-
merjih tudi določa, da lahko pri neenakomerni prerazpo-
reditvi delovnega časa in tudi pri začasni prerazporeditvi 
delovnega časa delavec dela do 56 ur na teden, pri čemer 
se delovna obveznost delavca usklajuje v obdobju šestih 
mesecev oziroma, ko to določa kolektivna pogodba, tudi v 
obdobju 12-ih mesecev.

Za vse nas zaposlene v skupini SŽ odmore in počitke med 
delovnim časom bolj podrobno ureja Kolektivna pogodba 
za dejavnost železniškega prometa – KPDŽP 1 (velja od 
18. 9. 2007). Tako njen 106. člen določa, da je delodajalec 
dolžan vsem delavcem določiti izrabo plačanega odmora 
med delovnim časom z mesečnimi oziroma letnimi razpore-
di delovnega časa ter pri tem upoštevati, da se izraba odmora 
lahko določi šele dve uri po začetku in najkasneje dve uri 
pred koncem delovnega časa.

Delodajalec lahko določi odmor med delovnim časom na-
čelno le v enkratnem trajanju, razen v primerih delavcev, ki 
delajo v izmenah, ko je mogoče zaradi tehnološkega procesa 

dela določiti odmor v dveh delih, pri čemer en del ne sme 
biti krajši od 30-ih minut.

Odmor med delovnim časom določi na posamezen dan 
ali izmeno v trajanju, kar je odvisno od razporeda delovnega 
časa ter narave dela, in sicer:
 – delavcem, ki delajo polni delovni čas: 30 minut,
 – delavcem, ki delajo manj kot polni delovni čas (krajši de-

lovni čas): za vsako uro dela po 5 minut, vendar ne več 
kot 30 minut in ne manj kot 15 minut,

 – delavcem, ki delajo več kot polni delovni čas (nadurno 
delo) za vsako uro dela preko polnega delovnega časa še 
po 5 minut,

 – delavcem, ki delajo v izmenah: za vsako uro dela nad 8 ur 
še po 5 minut,

 – vozniku, ki vozi tovorno motorno vozilo z največjo do-
voljeno maso nad 3.500 kg, 30 minut po 4-ih urah vožnje,

 – delavkam, ki delajo ponoči: 50 minut oziroma za vsako 
uro dela nad 8 ur še po 5 minut.

V kolikor delodajalec delavcu ne določi odmora med de-
lovnim časom v skladu s prejšnjimi alinejami oziroma de-
lavcu kljub določitvi odmora med delovnim časom njegova 
izraba ni omogočena, ima delavec v skladu s prvim odstav-
kom pravico sam določiti čas izrabe odmora med delovnim 
časom na način, ki ne ogroža varnosti železniškega prometa.

Moramo pa seveda pri tem omeniti tudi Obvestilo 
št. 1.2.-78/2005 (velja od 1. 12. 2005), ki ureja primere, ko 
delavci zaradi upravičenih razlogov izjemoma niso uspeli 
izrabiti predvidenega odmora med delovnim časom v skladu 
z določili ZDR in KPDŽP. V takih primerih navedeno ob-
vestilo določa, da tak primer evidentirajo na evidenčnem 
listu ter ga predložijo v pisno potrditev neposrednemu vodji 
po končanem delu. Evidenčni list je sestavni del evidence 
delovnega časa R-230. Evidenčni list hrani delavec, ki ga 
je nato dolžan po končani zadnji izmeni v mesecu oziroma 
zadnjem delavniku izročiti neposrednemu vodji.

Pri potrditvi, da odmora med delom ni bilo možni izra-
biti na predpisani način, mora neposredni vodja upoštevati 
predvsem:
 – da delavec ni mogel izrabiti odmora na predpisani način 

v razmaku dveh ur po prihodu na delo in dveh ur pred 
odhodom z dela,

 – da je moral biti delavec v času odmora zaradi potreb de-
lovnega procesa prisoten na svojem delovnem mestu in ga 
ni bilo možno nadomestiti z drugim delavcem,

 – da delavec ni mogel izrabiti odmora na predpisani način 
zaradi zagotavljanja varnega prometa,

 – da so drugi razlogi, da odmor ni bil izrabljen na predpisan 
način, lahko odprava posledic izrednih dogodkov in večje 
ovire ali nerednosti v prometu,

 – druge izjemne okoliščine, zaradi katerih delavec ni mogel 
izrabiti odmora na predpisani način.

Čas odmora, ki ni bil izrabljen na predpisani način, se 
lahko delavcu prizna kot:
 – s temi urami delavec polni redni mesečni fond ur,

AKTUALNO

5DECEMBER 2014



 – te ure se vštevajo v 12-urni presežek po 109. členu KPDŽP,
 – v primeru, da delavec z opravljenim delom preseže me-

sečni fond rednega dela in 12-urni presežek, se ure de-
jansko opravljenega dela nad rednim delom in 12-urnim 
presežkom obračunajo kot nadurno delo, ure odmora, ki 
ni bil izrabljen na predpisani način, pa se obračunajo kot 
dodatek v smislu 200. člena.

In kako je s počitki? Te KPDŽP ureja v 94. členu. Ta 
določa, da je delodajalec z razporedom delovnega časa 
dolžan delavcu zagotoviti:
 – da se ne pojavljata dve zaporedni nočni izmeni, če med 

njima ni najmanj 24 ur počitka, kar ne velja pri troizmen-
skem delu, ko izmena traja 8 ur,

 – dnevni počitek med dvema izmenama, ki mora v obdobju 
24 ur nepretrgoma trajati najmanj 12 ur,

 – dnevni počitek med dvema izmenama, ki mora trajati naj-
manj dvakrat toliko ur, kot je trajala predhodna izmena, 
najmanj pa 12 ur, kar velja za izvršilne železniške delavce,

 – tedenski počitek, ki mora trajati neprekinjeno najmanj 
24 ur,

 – najmanj en prosti konec tedna v mesecu v trajanju 48 ur 
(od petka od 16.00 ure do ponedeljka do 7.00 ure).

Če delodajalec delavcem ne zagotovi odmora med delov-
nim časom, počitka med zaporednima delovnima dnevoma 
in tedenskega počitka, s tem krši določbe Zakona o delovnih 
razmerjih. Za tako kršitev je v kazenskih določbah predvide-
na globa, in sicer od 150,00 do 1000,00 EUR za odgovorne 
osebe, od 300,00 do 2000,00 EUR za manjše delodajalce in 
od 1500,00 do 4000,00 EUR za druge delodajalce.

 Jože Skubic

Dvopotna vozila Unimog
Dvopotna vozila Unimog so motorna vozila za posebne 

namene, ki so prirejena za vožnjo po cesti in po tirih. Na 
železniški infrastrukturi se zaradi svoje univerzalne upora-
be odlično odrežejo, ne glede na to, ali gre za vzdrževanje 
površin ob železniški progi, odstranjevanje grmičevja in 
trave ali pa za odpravo posledic izrednih dogodkov. To jim 
omogoča predvsem hitra menjava upravljanja Vario-Pilot, 
pri katerem lahko v nekaj sekundah premestimo volan z leve 
na desno stran kabine, močan hidravlični sistem VarioPower, 
motorji z do 210 kW moči ter pestra paleta pripomočkov, 
katere lahko po potrebi pritrdimo nanj (kosilnica, plug, 
dvigalo …).

Serijska proizvodnja vozila z nazivom »Univerzalna mo-
torna naprava« (nemško Universal-Motor-Gerät), skrajšano 
v Unimog, se je pričela že leta 1948 v Göppingenu. Ker je 
povpraševanje hitro raslo, je jeseni 1950 izdelavo Unimogov 
prevzel Daimler. 

Na SŽ-Infrastruktura, d. o. o., se uporabljata dva tipa dvo-
potnih vozil, in sicer Unimog U 400 XL in Unimog U 400.

Unimog U 400 XL se uporablja za odpravo posledic izred-
nih dogodkov na vseh progah javne železniške infrastruktu-
re ter na industrijskih tirih in ima vso potrebno opremo za 
utiranje vseh vrst tirnih vozil. Za razsvetljevanje delovnega 
področja so na zadnji strani zabojnika nameščeni žarometi, 
katerih uporaba je prepovedana, če vozni vod ni ozemljen 
ali je pod napetostjo. Unimog U 400 se uporablja za vzdr-
ževanje površin ob železniški progi, prav tako pa ga je v 
zimskem času možno uporabiti za odstranjevanje snega s 
postajnih tirov. Za ta namen se nanj namesti posebno prire-
jeni čelni plug oziroma snežna freza. Odstranjevanje snega 
na odprti progi z njim ni dovoljeno.

Voznik, ki upravlja vožnjo dvopotnega vozila, mora imeti 
izpit za cestna vozila kategorije C ter izpit za voznika pro-
govnih vozil ali strojevodjo. Pred pričetkom vožnje po tirih 
je obvezen preizkus delovanja zavore. Največja dovoljena 

hitrost po tirih je 50 km/h, čez kretnice 20 km/h, volan pa 
mora biti med vožnjo blokiran. Za vožnjo po progi velja-
jo za dvopotna vozila vsi predpisi in določbe, ki veljajo za 
progovna vozila v železniškem prometu. Na kraj izrednega 
dogodka ali dela se odpravi po cesti kot cestno vozilo, na 
postaji pred ali za izrednim dogodkom oz. mestom dela pa 
se po predhodnem dovoljenju prometnika oz. progovnega 
prometnika utiri in odpravi na kraj izrednega dogodka kot 
progovno vozilo s prepustnico.

Železniška vozila se lahko premikajo z dvopotnimi vozili 
kot z motornim vozilom za posebne namene, če je le-to utir-
jeno na mestu, predvidenim s postajnim poslovnim redom in 
Navodilom o progi. Železniška vozila pa se lahko premikajo 
tudi z dvopotnim vozilom, če ni utirjeno, vendar takrat dvo-
potno vozilo velja za cestno vozilo.

Zaradi nepredvidljivih vremenskih razmer in vse pogos-
tejših pojavov elementarnih nesreč ter vsestranskosti upora-
be dvopotnih vozil predlagamo, da se teh vozil v prihodnje 
nabavi še več ter tako pripomore k lažjemu vzdrževanju po-
vršin ob progi in odpravi posledic izrednih dogodkov.

Pripravil: Edvard Veber
Foto: Arhiv SVSŽ

Dvopotno vozilo na progi
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Preko Rogatca z vlakom znova na Hrvaško!
V preteklih letih in desetletjih smo bili večkrat soočeni z 

dejstvom, da je z novim voznim redom raje vozil kak vlak 
manj kot več ali pa, da smo izgubili direktno povezavo s 
sosednjo državo. Vozni red 2014/2015 pa prinaša prijetno 
novost. Zopet bo vzpostavljena povezava med Slovenijo in 
Hrvaško preko mejnega prehoda Rogatec.

Tale članek je bil narejen 25 dni pred uveljavitvijo novega 
voznega reda in takrat še niso bile znane vse podrobnosti 
glede stanja po uveljavitvi voznega reda. Ko boste, drage 
bralke in bralci, prebirali te vrstice, bo marsikateri stavek, 
ki bi se lahko končal z vprašajem, že povsem jasen in znan 
in seveda lahko razumljen v drugi luči.

Povezava do sosednje postaje Đurmanec na Hrvaškem je 
bila za potniški promet ukinjena leta 1995, nekaj let zatem 
pa še za tovorni promet. 

Potniški vlaki so potem vozili do postajališča Sveti Rok, 
ki je oddaljen približno 8 km od naše zadnje postaje na tej 
progi – Rogatca. Na slovenski strani je od Svetega Roka do 
meje še dober kilometer, na hrvaški pa potem še nekaj več 
kot pet kilometrov do njihove postaje Đurmanec. Vmes je 
še postajališče Hromec.

Z novim voznim redom naj bi vozila dva para slovenskih 
vlakov do Đurmanca, in sicer iz Rogatca ob 14.20 in 16.40 
in se nato takoj vračala nazaj. 

Koliko je to ustrezen čas, je seveda drugo vprašanje, 
vendar ni primerno, da kažemo negativne občutke, še 
predno projekt steče. Upamo, da se bodo naši vodilni in 
odgovorni znali prilagoditi potrebam, ki se bodo pokazale 
na terenu.

Preden sem se odpeljal proti Rogatcu, sem se slišal z 
Viljemom Krivcem, ki je strokovni sodelavec na postaji 
Grobelno (nekoč smo temu preprosto rekli šef postaje) in 
pokriva območje vseh prometnih službenih mest do meje. 
Od gospoda Krivca sem dobil osnovne podatke o pripravah 
na novi vozni red in o trenutnem stanju.

Ko sem prispel v Rogatec, sem se ustavil na postaji, kjer 
me je sprejel prometnik Peter Očko. Predstavil mi je postajo 

in tudi svoje videnje na dogajanje po novem voznem redu. 
Izvem, da se menjajo pragovi na odseku od Svetega Roka do 
meje in da bo potrebno vzpostaviti še TK – telefonsko pove-
zavo z Đurmancem. Ogledava si še postajo in pove tudi, da 
tovarna Vetropack Straža, ki je v neposredni bližini Rogatca 
(sicer na hrvaški strani) koristi storitve tovornega prometa 
in bi bila povezava s Hrvaško lahko priložnost tudi za okre-
pitev tovornega prometa.

Na postaji me seznanijo tudi s trenutno problematiko, saj 
so vsi zaposleni poslali dopis na poslovodstvo SŽ, sindi-
katom in tudi županu Rogatca. V njem opozarjajo, da bo z 
novim voznim redom vozil kopalni vlak poleg do Podčetrtka 
tudi v Rogaško Slatino, ki je postajališče, in bilo bi zelo 
smiselno, da bi ta vlak vozil tudi do postaje Rogatec, ki je 
znan turistični kraj. Upamo, da bodo v svojih prizadevanjih 
uspešni v dobro vseh nas.

Naslednja točka obiska je bila Občina Rogatec, kjer se 
srečam z županom Martinom Mikoličem. Gospod Mikolič 
je pred kratkim začel svoj šesti županski mandat, kar ne-
dvomno pomeni, da zelo dobro pozna razmere v svoji občini 
in je med svojimi občani priljubljen. V letih 2004–2008 je 
opravljal tudi funkcijo poslanca.

V pogovoru mi zaupa, da je z nastankom samostojnih 
držav počasi začel usihati železniški promet med Celjem 
in Zagrebom in bil leta 1995 končno ukinjen, najprej pot-
niški in nato še tovorni. V teh obmejnih občinah so se že 
več let pogovarjali o obnovitvi povezav. Močan je bil pred-
vsem angažma hrvaškega župana Hum na Sotli. HŽ so pri-
stopili k temeljiti obnovi svojega dela do meje. Projekt je 
bil zaradi terena zelo zahteven, potrebno je bilo obnoviti 
in na novo zgraditi več propustov in na tej lokaciji je tudi 
predor. Vrednost projekta je znašala 6 milijonov evrov. Na 
naši strani pa smo imeli to srečo, pravi župan, da se je pred 
leti urejala lokalna cesta proti vasi tik ob meji in takrat se 
je zgradil tudi avtomatski železniški prehod, čeprav vlaki 
niso več vozili. Prav tako pa je bil odsek proge do meje 

Postaja Rogatec

Župan Rogatca Martin Mikolič
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relativno dobro obnovljen le nekaj let pred zaprtjem proge. 
Vse to so prednosti danes, ko je potrebno ponovno vzposta-
viti pogoje za vožnjo vlakov. Tako je projekt na slovenski 
strani iz tega naslova »težak le« 70 tisoč evrov. Zanimivo 
pa je bilo, da je bilo teže zagotoviti ta delež nam, kot pa Hr-
vatom skoraj stokrat večjega. Občina se je aktivno vključila 
v reševanje tega problema in, hvala Bogu, rezultati so tu! 
Župan pa tudi pogreša kakšen vlak v dopoldanskem času, 
saj bi bil smiseln in potreben, tako kot popoldne. Za občino 
je železniška povezava s sosednjo Hrvaško pomembna, saj 
je obmejno sodelovanje dobro in bo tako lahko le še boljše. 
Žal pa v tej fazi zaradi nizkega osnega pritiska ne bo večje 
perspektive za vožnjo tovornih vlakov. Pogreša pa večjo 

angažiranost s strani Slovenskih železnic, saj je, na primer, 
na otvoritev proge povabljen in pride hrvaški predsednik 
države Josipović, slovenske državnike pa je moral vabiti kar 
župan sam in prav tako je moral večkrat klicati na SŽ, da 
je prišlo do malo večjega zanimanja in angažmaja. V takih 
primerih je nujno potrebno sodelovanje lokalne skupnosti in 
podjetja SŽ.

Po tem zanimivem pogovoru sem se odpravil na teren na 
progo. Zapeljal sem se najprej do postajališča Sveti Rok, 
takoj za njim je v progo zapičen rdeč zaustavni lopar, kar 
pomeni, da je od tam naprej proga zaprta. Na tem zaprtem 
delu vidim še kar precej pragov, ki so pripravljeni za menja-
vo in vidi se, da se obnavlja proga in da je še kar nekaj dela. 

Ko prispem do reke Sotle, to je do državne meje, vidim na 
mejni točki zopet zaustavni lopar, takoj za njim na hrvaški 
strani pa delovni vlak, ki razklada pragove. Ko nadaljujem 
vožnjo po Hrvaški, se res vidi, da je proga temeljito obnov-
ljena. Na postaji Đurmanec spregovorim par besed s pro-
metnico, ki mi v zelo solidni slovenščini pove, da je pred 
osamosvojitvijo delala v Sloveniji. So veseli, da bo prišlo 
do povezave s slovensko stranjo. Pravi, da se sliši, da bi ob 
morebitnem remontu proge med Zidanim Mostom in Celjem 
tu vozili tovorni vlaki po obvozni poti. 

Tako sem zaključil celodnevno popotovanje na sloven-
sko-hrvaški meji ob reki Sotli. Ostalo mi je samo še, da se 
pozanimam, kako je s TK napravami med obema na novo 

povezanima postajama. Gospod Vojteh Druškovič, samo-
stojni strokovni sodelavec iz Celja, mi pove, da so se dobili s 
predstavniki HŽ in da bo vzpostavljena telefonska povezava 
z začasnimi kabli, ki bodo omogočali delovanje obratnega 
in čuvajniškega voda. Težava je pri povezavi skozi tunel na 
hrvaški strani, kjer še potekajo gradbena dela. Po sanaciji pa 
bo normalna kabelska povezava, v prihodnosti pa bo optika 
omogočala nove sodobnejše možnosti.

Vse lepo in dobro ob ponovnem rojstnem dnevu ti želimo, 
povezava Rogatec–Đurmanec. Pa veliko zadovoljnih potni-
kov naj te spremlja.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Postajališče Sv. Rok ob Sotli

Z novim voznim redom gre zaustavni 
lopar stran!

Na oni strani meje še poteka 
obnova.

Tudi na slovenski strani obnova v 
polnem teku

Đurmanec
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Nova podoba tovorne postaje Koper
Naša gospa je dobila nov plašč. Lep, živo rdeč, podložen. 

Varoval jo bo pred mrazom in vročino. Čeprav so kosti pod 
njim še vedno stare, pa je bila deležna kar nekaj lepotnih 
popravkov. Vsaj na videz smo dobili človeku primerne pro-
store za še kako pomembno opravljanje našega dela. 

V sklop projekta rekonstrukcije postaje je bil vključen 
tudi del stavbe v lasti infrastrukture. Obnova je bila financi-
rana z evropskimi sredstvi. V celoti še ni zaključena, upamo 
pa, da dela ne bodo ostala nedokončana. 

V celoti je prenovljeno ogrevanje, hlajenje in ventilacija 
prostorov. Narejena je toplotna izolacija. V celoti je prenov-
ljen električni del z napajanjem. Vodovod in kanalizacija 
so bili prenovljeni v prejšnji fazi. Poleg tega je v prostorih 
prometnega urada dvignjen pod in spuščen strop, ki je tudi 
akustično izoliran. 

V celoti je prenovljen ves notranji inventar v prostorih 
centralne postavljalnice in kuhinje. Zamenjana so vsa okna 
ter z zunanje strani vgrajena senčila na električni pogon. Na 
zunanji strani CP-ja je postavljen montažni balkon z name-
nom čiščenja steklenih površin.

Zaposleni, ki v službi prebijemo tretjino svojega življenja, 
smo izredno zadovoljni, da delamo v dostojnih prostorih. 
Ker je to v bistvu naš drugi dom in vsakodnevno spremljamo 
dela, ne moremo prezreti dejstva, da nad izvedbo obnove 
ne bdi nihče. Kljub neprestanim opozorilom nas in našega 
vodje so dela opravljena površno.

Pri projektiranju niso upoštevali mnenj nas delavcev niti 
načina dela na naši postaji. Zato se je v kar nekaj prime-
rih to izkazalo kot napačno. Najbolj moteča je razvrstitev 

monitorjev, ki niso v nivoju vidnega polja. Poleg tega imamo 
vsakodnevno prek 30 okvar na signalno-varnostni napravi 
Thales. Poleg izpadov napajanja in raznih motenj je pogost 
izpad signalov in kretnic. Kljub ukrepom nas prometnikov 
z ročnim prestavljanjem kretnic na terenu te okvare promet 
ustavijo tudi za več ur. Večkrat se vprašamo, ali je napra-
va res varnostna, oziroma kako zastarelo serijo program-
ske opreme imamo. Po navedbah predstavnika proizvajalca 
Thales so nas pri izbiri le-te prehiteli vsi južni sosedje. Kljub 
neprestanim prijavam in poročilom se do sedaj ni zgodilo 
nič!
Čeprav je gospa na videz videti fantastično, je še vedno 

uboga stara revica, ki iz dneva v dan bije bitko za boljši jutri. 

Bojana Kocjančič
Foto: Igor Ličen

Strokovni izlet v Beljak
V zadnjem času mediji pogosto poročajo o stanju na Slo-

venskih železnicah. Realno, brez lepotnih dodatkov. Kar 
zadeva infrastrukturo in vozna sredstva, smo, razen par lo-
komotiv, res v dobi Marije Terezije. Drži, da je k temu malo 
pripomogla tudi narava, vendar je to le bedno opravičevanje 
nesposobnosti posameznikov.

Da bi se prepričali, ali smo res tako zelo zaostali, smo se 
zaposleni s primorske proge 6. 11. 2014 odpeljali na eno-
dnevni strokovni izlet v Beljak.

V zgodnji jutranji uri smo se odpeljali iz Kopra. S postan-
kom v Divači, Postojni in Ljubljani smo okrepili našo izlet-
niško druščino. Na Jesenicah se nam je pridružil g. Mirko, ki 
je bil ta dan naš prevajalec in vodič. Hkrati zelo dobro pozna 
delo avstrijskih kolegov.

Najprej smo obiskali center vodenja prometa v Beljaku. 
Sodobna, novo zgrajena stavba. Red in disciplina se čutijo že 
ob vstopu vanjo. Vse do potankosti načrtovano in predvide-
no. Ob vstopu v prostore centra vodenja takoj opazimo lično 
opremljena delovna mesta, ki jih je prek trideset. Nekatera 
zasedena, druga še prosta, za potrebe, ki bi se pokazale v 
prihodnosti. 

Morda se bo slišalo smešno, vendar ljudje, ki tam delajo, 
v bistvu sploh ne delajo skoraj ničesar. Vsak za svojim de-
lovnim mestom opazuje in nadzira delo, ki je v celoti avto-
matizirano. Uporabljajo sistem Thales, ki je, za razliko od Skupinska pred vhodom
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naše različice, brezhiben. Ko smo povprašali o napakah, se 
nam je gospod samo nasmehnil. »Tega pri nas ni! Morda v 
povprečju ena letno!« 

Nato smo si streljaj stran ogledali še tovorno oziroma 
ranžirno postajo Beljak. Zgradba je sicer starejša, vendar 
v principu ista kot nova. Vse urejeno in na svojem mestu. 
V centru poleg delovnih mest lično urejena kuhinja, dnevni 
prostor s počivalniki in lcd-jem ter telovadnimi pripomočki. 
Avtomatika tudi tukaj opravi dobršen del dela sama. Vse to, 
o čemer pri nas ne upamo niti pomisliti ob dejstvu, da nam 
je prepovedan celo internet. 

Ne vem, kako bi s pravimi besedami opisala občutke, ki 
smo jih dobili ob obisku naših sosedov in ob spoznanju, kako 
zelo smo zaostali. Nekateri smo bili mnenja, da bi bilo bolje, 
da vsega tega sploh ne bi videli. Za precej več dela, psihič-
nih obremenitev in neprestane improvizacije smo dosti manj 
plačani, predvsem pa, kar je še bolj žalostno … manj cenjeni.

Ker smo v Kopru ravno sedaj dobili novo opremo, je 
stanje zelo primerno opisal moj sodelavec Dušan, ki je dejal: 
»Prej smo imeli šajtrgo, zdaj smo dobili karjolo z gumijastim 
kolesom, ampak še vedno imamo karjolo!« 

Za malo protišokantne terapije smo se odpeljali do Plani-
ce, našega slovenskega ponosa. Trenutno je tam gradbišče, 
saj gradijo osem novih skakalnic. Ob pogledu nanje, sedem 
od njih je skoraj končanih, bi se najraje pognali po njih. 
Zaradi vsega, kar smo videli, nam adrenalina res ni manj-
kalo. 

Po kratki vožnji čez prelaz Ljubelj smo se ustavili v gostil-
ni »Ančka« v Gozdu Martuljku na kosilu. Prav nič gorenjski 
ni bil. Odlična postrežba, okusna hrana in prijazno osebje so 
bili prava popotnica proti domu. 

V enem stavku bom strnila naš izlet: Kljub grenkim 
spoznanjem smo se imeli lepo, škoda le, da se nam niso 
pridružili naši vodilni!

Bojana Kocjančič
Foto: Slobodan Dodić 

Dodo, upokojeni »gasterbajter«

Zanimiv pogled

Na delovnem obisku pri srbskih železničarjih
Na povabilo Sindikata izvršnih službi srbskih železnica 

(Sindikat izvršilnih delavcev srbskih železnic) smo se de-
legacija SŽPS od 4. do 6. septembra udeležili njihovih de-
lavsko-športnih iger v Boru oziroma v njegovi neposredni 
bližini ob Borskem jezeru. To je bilo prvo uradno srečanje 
teh dveh sindikatov. Srbi so nas zelo prijazno sprejeli in bili, 

kot so znani, prijetni gostitelji. Srečanja so se udeležili še 
sorodni železniški sindikati iz Hrvaške, Republike Srbske, 
Federacije Bosne in Hercegovine, Črne gore in tradicionalni 
gosti in prijatelji iz Poljske.

Zelo zanimiva je bila izmenjava mnenj in poročanja o 
delu in stanju posameznih železnic in sindikatov. Na koncu 

. . . in z zaposlenimiS predsednikom Nikićem . . .
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so bili vsi istega mnenja, da bi takoj svoj položaj in delo 
zamenjali za našega v Sloveniji. Morda bi si bilo to dobro 
zapomniti za trenutke, kadar nismo nikakor zadovoljni s 
stanjem pri nas. Potrebno je, da smo kritični in da se borimo 
za pravice in boljše pogoje, znati pa je treba biti tudi realen 
in pogledati malo čez prag, na tisto stran, kjer je bistveno 
slabše, in seveda tudi na ono, kjer je veliko boljše.

Srbske železnice imajo približno 4000 km prog. Zapos-
lenih je 18.000 železničarjev. Infrastruktura je v katastrofal-
nem stanju, povprečna hitrost vlakov je 27 km/h. Primer: za 
vožnjo ob Beograda do Niša avtobus potrebuje 2 uri in pol, 
vlak pa kar osem ur. Tudi tovorni promet upada, število med-
narodnih vlakov je s 44 dnevno padlo na 18. Največ vozijo 
iz tovarne Fiat Kragujevac (nekdanja tovarna Zastava, kjer 
so v Jugoslaviji izdelovali avtomobile jugote in stoenke, 
predvsem pa orožje) proti črnogorskemu pristanišču Bar in 
nato na ladje za Italijo. Vendar je tudi tu vožnja zaradi slabih 
in obvoznih poti dolga. Potniški vlak iz Beograda do Bara 
potrebuje kar 17 ur. 
Člani sindikata, ki nas je gostil, so se v preteklosti borili 

proti zelo skorumpiranemu direktorju srbskih železnic. Na 
začetku je bilo v borbi več sindikatov, potem pa so pod pri-
tiski omagali in je ostal samo Sindikat izvršnih službi srb-
skih železnica pod vodstvom predsednika Nebojše Nikića. 
Tudi na člane tega sindikata so vršili pritiske, tako da je 
kar precej članov izstopilo. Ko so se sedaj razmere umirile, 
se počasi vračajo. Da bi »umirili« tudi predsednika Nikića, 
so mu ponujali kar lep kupček denarja, seveda neuspešno. 
Epilog tega je bil, da je na koncu vlada odstavila direktorja 
in sedaj sicer še enovite železnice vodijo trije izvršni direk-
torji. Se pa malo bojijo, da so ti trije direktorji tudi zametki 
treh novih družb, ki bi nastale, če bi se podjetje delilo. S 
tem pa bi bilo verjetno povezano tudi odpuščanje. Plače so 
že sedaj precej nižje kot v Sloveniji (prometnik približno 
400–450 €, potniški blagajnik 250 €), cene pa kar podobne 
našim, benzin je, na primer, še malo dražji.

Sicer pa ima sindikat trenutno okoli 1500 članov in je raz-
deljen na dvanajst »čvorov« (po naše območnih odborov).

Da je situacija težka, smo si ogledali tudi na terenu. Bili 
smo na postaji Bor in Bor tovorna, ki je v neposredni bližini 
rudnika bakra. Vidi se, da sta obe postaji relativno veliki, s 
precej tiri. Na žalost pa je očitno, da je razvoj močno zaostal 
in da so danes res v precej nezavidljivi situaciji.

Zanimivo in poučno je bilo slišati tudi poročila ostalih 
udeležencev.

Hrvaški kolegi so se v tistem času soočali predvsem s pro-
blemom, da bi prišlo do prekinitve službe na progi za Split. 
In s tem posledično tudi do ukinitve edinih dveh nočnih 
vlakov.

V nekdanji republiki Bosni in Hercegovini, kjer sta dve 
železniški upravi, je stanje v federaciji precej boljše kot pa 
na Železnicah Republike Srbske.

Presenetljivo smo bili presenečeni nad poročilom ko-
legov iz Črne gore, kjer se je v preteklosti namenilo kar 
nekaj vlaganj v infrastrukturo in vozila. Pa tudi plače so 
višje kot v sosednjih železniških upravah (Srbija, Bosna in 
Hercegovina).

Tudi poljske železnice imajo številne probleme in izzive. 
So pa v primerjavi z ostalimi neprimerno večje, tako kot je 
večja tudi država Poljska. Pri njih je v zadnjih 20-ih letih 
prišlo do drastičnega znižanja števila zaposlenih.

Srečanje v Srbiji je bilo tako za nas poučno in pridobili 
smo polno novih informacij in tudi pogledov, kako reševati 
oziroma se spopasti s problemi, ki so več ali manj podobni 
na vseh železnicah. Res pa je stopnja razvitosti infrastruktu-
re in delavskih pravic na zelo različni stopnji. Hvala Bogu 
smo mi na tisti strani, kjer so razmere bistveno boljše. Res pa 
je, da bi bili tile podatki verjetno povsem obratni, če bi nas 
pot namesto proti jugu in vzhodu vodila na sever oziroma 
zahod Evrope. 

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Bor tovorna postaja Veliko tirov in kretnic, Bor tovorna postaja Tovorna postaja Bor, prometni urad

Okrogla miza Potniška postaja Bor Potniška postaja Bor, prometni urad
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V delavnici Slovenskih železnic na Ptuju
V pretekli številki smo pisali o obnovi nekdanjega sa-

lonskega vagona, ki se opravlja v delavnici na Ptuju. Ob 
takratnem obisku sem na sprehodu skozi delavniške hale 
videl precej zanimivih prizorov in zato smo se odločili, da 
napišemo nekaj več in predstavimo delavnico Ptuj oziroma 
uradno SŽ-Vleka in tehnika, d. o. o., Center Ptuj.

Prijazno me je sprejel gospod Andrej Arnuga, ki je na 
Ptuju koordinator. Izvem, da VIT (SŽ-Vleka in tehni-
ka, d. o. o.) opravlja tri vrste dejavnosti: vleko vlakov, 
tehnično vagonsko dejavnost in vzdrževanje železniških 
vozil. Vzdrževanje železniških vozil se opravlja na petih 
lokacijah v Sloveniji, in sicer v Ljubljani, Dobovi, Mari-
boru, Divači in na Ptuju. Na Ptuju vzdržujejo predvsem 
potniške vagone in kolesne dvojice, v manjšem obsegu 
pa tudi dizel potniške garniture in tovorne vagone. Ko-
lesne dvojice delajo tako za slovenski trg kot za tujino. 
Edini v Sloveniji vzdržujejo in obnavljajo tudi muzejske 
vagone. Od dizelskih garnitur obnavljajo serije 713 in 715 
in serijo 813/814 (fiate). Pri tovornih vagonih delajo re-
vizijska popravila v manjšem številu. Za tovorne vagone 
je v glavnem zadolžena delavnica Dobova. Kot sem že 
omenil, so na Ptuju edini, ki obnavljajo muzejske vagone. 
Le-ti morajo biti vzdrževani tako, da ne spremenijo pr-
votne oblike in lastnosti. Zato je potrebno kar obsežno 

znanje. Tu nastaja problem, ko delavci s takimi znanji 
odhajajo v pokoj. 

Od leta 2008 na Ptuju opravljajo tudi »navlačenja koles 
z bandaži – bandažiranje«. V Centru Ptuj je zaposlenih 185 
delavcev.

Nekoč je bilo število zaposlenih preko tristo. Takrat se je 
opravljal samo tovorni program.

Dela imajo trenutno dovolj. Na vagonskem delu delajo v 
eni izmeni, pri kolesnih dvojicah pa v dveh izmenah. Andrej 
mi pove, da bom v delavnici lahko videl, kakšna je videti 
fiatova garnitura, ko pride v delavnico, in kakšna je na 
koncu, po obnovi. V preteklosti so obnavljali tudi potniške 
vagone za črnogorske železnice. Revizije potniških vago-
nov potekajo po preteku več let, vmes pa so seveda številna 
manjša popravila in odpravljanje napak oziroma pomanjklji-
vosti, za katere se odloči lastnik Potniški promet. Ko pride 
do nepravilnosti, to zabeleži tehnično vagonska dejavnost 
in nato dobimo vagon v popravilo mi. Ker je velikokrat po-
manjkanje vagonov, je potrebno napake hitro in kvalitetno 
odpraviti. Za vsa dela so predvideni določeni roki. Vagon za 
popravilo pride na postajo Ptuj in železnica ga dostavi – spre-
mika v delavnico. Znotraj pa imamo svoj premik. Zaposleni 
na premiku v delavnici imajo izobrazbo in izpite, da lahko 
po potrebi »stopijo« na javno železniško infrastrukturo. 

Kolesne dvojice

Podstavni voziček garniture 813-037

Fiat 813-037

Pretežno vzdržujejo potniške vagone.
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Označbe tirov na postaji Breg
Poleti leta gospodovega 2012 sem v 97. številki našega 

glasila pisal o označbi tirov na postaji Breg. Na drugem 
peronu sta bili novi tablici z napisi Peron 2, kar je pravilno, 
in na drugi tablici Tir 23 – povsem nepravilno. Postavljal 
sem vprašanje, kdo je naredil sicer zelo majhno napako 
(manjka vejica ali beseda in med številkama 2 in 3), ki pa 
celotno vsebino postavlja na glavo. Predvsem pa me je zani-
malo, ali smo tako kvalitetno storitev tudi plačali.

Sicer nisem pričakoval odgovora, pričakoval pa sem, da 
bo napaka odpravljena oziroma popravljena.

Napaka je danes popravljena. Popravili pa so jo kar sami 
zaposleni na postaji Breg. Saj, tudi v tem primeru velja, da so 

vsem napakam, nepravilnostim in posledično kritikam izpo-
stavljeni tisti, ki so neposredno v stiku s potniki. Tisti pravi 
krivci pa se varno skrijejo v ozadju. In da se prometnikom 
na Bregu ne bi smejali potniki in mimoidoči, ko bi na postaji 
iskali 23. tir, ki bi, mimogrede, bil že verjetno nekje v reki 
Savi, je vejica, postavljena med 2 in 3, temu naredila konec.

Morda bo kdo rekel, da iz muhe delam slona. Morda. Me 
pa v našem podjetju skrbi, da, na osnovi že videnega, kdo ne 
bi kdaj raje poskušal narediti iz pravega slona muho. Bo bolj 
boleče in za koga mukotrpno. Zato, kot pravijo zdravniki, 
bolje preventiva kot kurativa.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Le kje je tir 23?
Samo malo volje in znanja, pa je slika povsem druga, 
predvsem pa prava.

Andrej mi pove, da je v delavnici zaposlen že 25 let. 
Njegova izobrazbena pot je potekala vse od poklicne 
ključavničarske izobrazbe do današnje visoke – diplomi-
ran strojni inženir. Prihaja iz okolice Ptuja, iz Trnovske 
vasi.

Pravi, da so dober kolektiv, v katerem vlada velika pri-
padnost, zato so kos tudi težjim nalogam. Pogreša pa mlajši 
izobraženi kader, ki bi nadomestil generacije, ki odhajajo v 
zasluženi pokoj.

Po tem teoretičnem delu je sledil še zanimiv ogled same 
delavnice in nekaj teh utrinkov je zabeležil tudi moj foto-
aparat. 

Delavnice na Ptuju letos praznujejo svojo 130. letnico 
obstoja. Takrat so bile zgrajene za oskrbovanje parnih lo-
komotiv na progi Pragersko – Budimpešta. Čestitke vsem 
zaposlenim ob jubileju! In naj jih bo še veliko uspešnih.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Ta fiat je pa že zelo lep! »Premikalka« 
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Intervju s člani Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o.
MATJAŽ SKUTNIK

Matjaž, si tudi član SD-I. To ni 
Tvoj prvi mandat v Svetu delav-
cev. Kakšno kilometrino imaš za 
seboj na tem področju?
Kot izvoljen član SD-I, imam glasovalno pravico in dejansko je to moj 
prvi mandat. Pred reorganizacijo sistema SŽ sem v skupnem svetu 
delavcev določen del časa deloval kot poklicni član SD.

Prvi mandat SD-I se počasi bliža koncu. Meniš, da je upravičil svoj 
namen in pričakovanja zaposlenih v Infrastrukturi?
Res je, po reorganizaciji je to prvi mandat SD – Infrastrukture, d. o. o. 
Mislim, da je upravičil svoj namen, je pa tudi res, da je še veliko 
stvari, katere bi bilo potrebno zagotoviti, postoriti in nadgraditi, kljub 
temu da bi si kdaj kakšno stvar želel postoriti hitreje, pa to vedno žal 
ne gre.

Si tudi član Sveta delavcev kapitalsko povezanih družb SŽ. 
Je »glas« Infrastrukture v tem organu dovolj slišan in pre-
poznaven?
Svet delavcev kapitalsko povezanih družb sestavlja 32 članov, od 
tega ima SD-I 9 članov, torej 9 glasov. Če je dovolj prepoznaven, 
težko ocenjujem, ker je ob meni še 7 članov in 1 članica, lahko 
pa zatrdim, da se naš glas sliši. Svet delavcev kapitalsko pove-
zanih družb je v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju pristojen za obravnavanje vprašanj, ki se nanašajo na 
delavce v vseh kapitalsko povezanih družbah. S sporazumom med 
sveti delavcev kapitalsko povezanih družb se lahko natančneje 
opredelijo pristojnosti sveta delavcev kapitalsko povezanih družb in 
vprašanja, ki sodijo v delovno področje sveta delavcev kapitalsko 
povezanih družb.

Kakšni pa so odnosi med člani SD-I, ki prihajate iz različnih de-
javnosti v Infrastrukturi in iz različnih sindikatov?
Kljub temu da imamo in pokrivamo več dejavnosti v SD – Infrastrukture 
(vodenje prometa, gradbeno dejavnost, SV in TK dejavnost, energeti-
ko ter vse ostale), menim, da imamo korektne odnose. Nihče ni popoln, 
če pa kdo misli, da je, se pa moti. 

Morda na koncu še kako sporočilo, pobuda ali misel za naše 
bralce? 
Če malce pogledamo na okolico in če vemo, da bo nagra-
da v decembru za vse zaposlene, da delavci z najnižjimi količ-
niki dobijo največ in da v januarju sledi dvig plač za 3 %, dvig 
premije prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, usklajevanje 
izhodiščne plače na vsakih 6 mesecev, glede na indeks rasti cen 
življenjskih potrebščin, zagotovitev primernih delovnih pogojev, 
zaščitnih sredstev …, pa kljub temu, da nikoli ni dovolj, osebno 
verjamem, da je bil s tem narejen velik korak v boljši jutri. Ker pa 
je Slovenija na območju železnic postala in še bo eno veliko delo-
višče, si želim, da svoje delo, ki ga opravljate, opravljate varno in 
v duhu predpisov.

Pogovor je pripravil Miran Prnaver.
Foto: Arhiv Matjaža Skutnika

ALEKSANDER ŠMID
Poklicni član SD-I
Sandi, ali se lahko našim bralcem 
na kratko predstaviš?
Rojen sem bil 17. aprila leta1966 na 
Planini pri Sevnici, tam sem preživel 
mladost. Življenjska pot me je pri-
peljala pod štajerski Triglav – Boč, 
v Spodnje Laže, kjer sem spoznal 
mojo prijazno in zanimivo življenjsko 
sopotnico. V veliko veselje mi je vi-
nograd ter delujem v raznih društvih in KS Zbelovo.

Kako je potekala tvoje železničarska pot?
Moja železničarska pot se je začela dokaj zgodaj. Na razpisu Železniš-
kega gospodarstva Ljubljana leta 1981 sem se prijavil za električarja 
v SVTK in dokončal srednjo šolo v Ljubljani za elektromehanika SV 
naprav. Leta 1984 sem se zaposlil v SVTK Celje, Nadzorništvo SV 
Celje. Po nabiranju delovnih izkušenj sem po nekaj letih postal skupi-
novodja SV in sem to delo opravljal do 2011, ko sem postal poklicni 
član Sveta delavcev Infrastrukture.

Kako je prišlo do odločitve, da si postal poklicni član SD-I? 
Že od začetka zaposlitve sem postal član takratnega Sindikata delav-
cev SVTK Celje. Po združitvi več sindikatov leta 2006 se je naš sindikat 
preimenoval v Sindikat vzdrževalcev Slovenskih železnic – SVSŽ in 
postal sem aktiven član. Leta 2008 sem postal predsednik našega 
sindikata. V letu 2011 smo s sindikatom SŽPS uspešno izvedli volitve v 
SD-I in v želji po izboljšanju vsesplošnega stanja v SŽ – Infrastruktura, 
d. o. o., sem se odločil postati poklicni član v SD-I.

Kakšno je delo poklicnega člana SD-I ?
Delo poklicnega člana SD-I, ki ga opravljam, je zelo pestro in zahtevno, 
saj se ukvarjamo z raznimi dokumenti; navodili, obvestili, pravilniki, 
predpisi in tako naprej. Vse to zahteva veliko truda in časa, saj vsi po-
stopki potekajo zelo dolgo in zahtevno. Seveda se moje delo prepleta 
tudi s sindikalnim delom, na tem področju želim odstraniti čim več ne-
pravilnosti in izboljšati delovno okolje za vse zaposlene v Infrastrukturi.

Si zadovoljen z dosedanjim delom in rezultati SD?
Na to vprašanje moram odgovoriti tako: z dosedanjim delom sem 
nekako zadovoljen, prepričan sem, da bi se dalo še kaj narediti, nika-
kor pa nisem zadovoljen z rezultati, saj poslovodstvo Infrastrukture ne 
prisluhne našim predlogom, nas celo ignorirajo in tako so rezultati po 
mojem mišljenju dokaj slabi. Seveda moram iz poslovodstva izvzeti 
našo delavsko direktorico, ki nam je pa v pomoč.

Kakšni pa so odnosi med člani SD, ki prihajate iz različnih dejav-
nosti v Infrastrukturi in iz različnih sindikatov?
Po mojem videnju so zelo dobri, vendar so nekateri člani bolj konstruk-
tivni in udarni. Zato je občutek različnosti, kar je tudi prav, ampak to ne 
vpliva na medsebojne odnose članov SD-I, saj se z dobrim dialogom 
poenotimo. 

Morda na koncu še kako sporočilo, pobuda ali misel za naše bralce? 
Vsekakor živimo v obdobju nestabilnosti, razprtij in hudobije med 
ljudmi, na kar nas opozarja nezadovoljstvo. Če želimo izničiti nezado-
voljstvo, se moramo vsi združiti skupaj in napeti jadra v pravo, pozitiv-
no smer za boljši jutri.

Pogovor je pripravil Miran Prnaver.
Foto: Arhiv Aleksandra Šmida
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Postaje so naše ogledalo – Bled Jezero

Bled je eden najbolj znanih slovenskih turističnih krajev. 
Ima celo dve železniški postaji oziroma možnost, da se 
pride z vlakom skoraj do mesta. Postaja Lesce-Bled je na 
progi Ljubljana – Jesenice in je nekaj kilometrov oddaljena 
od Bleda, postaja Bled Jezero pa leži na progi Jesenice – 
Nova Gorica. Njena lokacija je nad Blejskim jezerom. In 
prav slednjo predstavljamo v današnji številki Prometnika. 
Če prihajaš po cesti iz ljubljanske smeri, tako kot sem jaz, 
sicer ni nikjer nobene označbe, kje bi bila. Je pa res, ko se 
pelješ okrog jezera, je to edina cesta in te pripelje do postaje. 
Seveda, če veš zanjo. Postaja ima res lepo lokacijo s čudo-
vitim pogledom na jezero in otok. Zgrajena je bila davnega 

leta 1906 in ima pridih stare gorsko-turistične stavbe. Leži 
na nadmorski višini 526 m. Ni pa najvišje ležeča postaja na 
SŽ, to je postaja Postojna.

Na postaji sta zaposlena dva prometnika in dva kretnika. 
Drugih redno zaposlenih ni. Tri četrtine zaposlenih so člani 
našega sindikata.

Dnevno mimo postaje prepelje približno 15 vlakov, ki 
vozijo na relaciji Jesenice–Nova Gorica–Sežana. Na Jese-
nicah in v Sežani so v glavnem povezave proti Ljubljani. V 
poletnem času vozi med vikendi tudi kopalni vlak iz Jesenic 
za Koper. Posebnih pripomb na vozni red ni. Ob vikendih 
pa manjkajo dnevni vlaki v sredini dneva. Prav tako je v 
poletnem času težava, ker zadnji vlak proti Novi Gorici od-
pelje že ob 19 minut čez 19. uro. Takrat pa je še veliko ljudi 
– potnikov na oziroma ob jezeru. Potniška blagajna je odprta 
v času dela prometnika, to je vsak dan med 8. uro in 19.40 
zvečer. Med prekinitvijo službe v nočnem času vozijo mimo 
postajo štirje vlaki. 

Na tej goriški progi pa vozi največkrat tudi muzejski vlak. 
V letošnji sezoni je sicer vozil manjkrat. To pa je seveda 
odvisno od agencij, ki organizirajo te vožnje: to sta dve tu-
ristični agenciji, ena iz Ljubljane in druga iz Nove Gorice. 
Muzejski vlak vozi največkrat na relaciji Jesenice–Most na 
Soči. 

Na dan mojega obiska je bil službujoči prometnik Samo 
Arh. Samo je letnik 1962 in živi v Bohinjski Beli. Pred se-
litvijo v Bohinjsko Belo je stanoval v službenem stanovanju 
na sami postaji Bled Jezero. Preden je začel delati na želez-
nici, je imel dobro leto delovne dobe. Železničarski staž je 
začel kot skladiščnik v Podnartu. Po letu in pol je odšel v 
Maribor v prometno šolo za potrebe na progi Jesenice–Lju-
bljana, a je bil vmes prestavljen v goriško sekcijo in izpit 
za prometnika je opravil na goriški progi. Je stacioniran na 
postaji Bled Jezero, a je v preteklosti tudi nadomeščal po 
drugih postajah. Ima skoraj trideset let prometniških izku-
šenj. Sedaj, ko sta samo dva prometnika na postaji, ne hodita 
nadomeščat drugam, ampak pridejo drugi pokrivat na Bled 
Jezero. Samo je poročen, oče enega otroka in je strasten 

Prometnik Samo Arh pred SV napravo iz leta 1907, le-ta je še 
v uporabi.

Lepo urejena spominska soba Prometni urad
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športnik. Teče in preteče cele maratone, ukvarja se tudi z 
gorskim tekom.

V pogovoru mi pove, da imajo trenutno največ težav s 
službeno pošto. Le-ta ni uradno organizirana. Včasih jo 
vzame snažilka ali strojevodja, vendar to vse na nedokazan 
način. Lahko pride do resnih težav, če se kaj izgubi. 

Poleti pa je problem tudi parkiranje v okolici postaje. 
Sicer z občino poteka sodelovanje, vendar navadno mimo 
nas zaposlenih. Vseeno upa, da se bo ta problem le začel 
urejati. Sicer je okolica postaje lepo urejena. In tudi de-
lovni pogoji so v redu, malico si lahko pripravijo v čajni 
kuhinji. 

Potrebe tovornega prometa opravi nabiralni vlak ob torkih 
in četrtkih na relaciji Jesenice – Bohinjska Bistrica – Je-
senice. Na postaji se v glavnem nalaga les na nakladalni 
rampi ob tiru ena. Drugega rednega tovornega prometa ni, v 
poštev pride le kot obvozna pot ob izrednostih na jeseniški 
ali primorski progi.

Poleg postajne zgradbe sta na postaji še dve kretniški po-
stojanki. Na postajni zgradbi, ki je spomeniško zavarovana, 
je potrebno zamenjati še okna v pritličju. Obnovljen je prvi 
peron, ki je prilagojen invalidom.

S peronske strani je na postaji lepo urejena spominska 
soba, v kateri so shranjeni številni zanimivi eksponati, ki se-
danjim generacijam povedo, kako je bilo včasih na Bledu in 
na železnici. Spominsko sobo je uredil pred približno 20-imi 
leti bivši šef postaje Milivoj Đorđević. In to je lepa dodatna 
ponudba za turiste, potnike, ki pridejo na Bled. 

Vodstvo postaje (strokovni sodelavec) ima domicil na po-
staji Most na Soči. Sicer pa proga spada pod bivšo postojnsko 
prometno sekcijo. Drugih služb ni na postaji. Vleko (VIT) 
pokriva to območje z Jesenic. Prav tako ima SVP služba 
sedež na Jesenicah. Telefonisti (TK) prihajajo iz Podbrda, 
signalci (SV) pa iz Bohinjske Bistrice. 

Prometni urad je opremljen z računalnikom, kopirnim 
strojem in fax napravo. Telefon je tako imenovani dirigent, 
ki so ga dobili pred kratkim. Signalno-varnostna relejna 
naprava iz leta 1907 je v povezavi s postavljalno mizico 
(dobili so jo v času in po zaslugi tedanjega generalnega di-
rektorja Marjana Rekarja). Na tej postavljalni mizici, ki ima 
tri števce, se vidi uvoz vlaka, prej so imeli likovne signale. 
Podatke o vožnji vlakov vnašajo v računalniški sistem in s 

tem ustvarjajo stvarni grafikon. V nekdanjih časih so podat-
ke posredovali dispečerju v Postojno. 

Hitrost vlakov na postaji je 50 km/h, na progi pa je 70 
km/h. Postaja Bled Jezero ima tri tire, tir ena je nakladalni 
tir in ni v SV napravi. Industrijski tir tovarne Lip Bled ni v 
uporabi. 

Ob petih popoldne je na postaji voznoredno križanje, v 
poletnem času, če vozi muzejski vlak, pa še z njim. In takrat 
je taka gneča na postaji, da je potrebno muzejski vlak indi-
rektno prestaviti na tir ena, ker se direktno na prvi tir ne da 
voziti.

Sosednji postaji sta Jesenice in Bohinjska Bistrica. Do Je-
senic so naslednja postajališča: Podhum, Vintgar in Kočna, v 
smeri Bohinjske Bistrice pa Bohinjska Bela in Nomenj. Od 
Bohinjske Bistrice do Mosta na Soči je možen prevoz tudi 
spremljanih avtomobilov, saj tu dejansko cestne povezave 
ni.

Kar zadeva vrsto potnikov, mi Samo pove, da se starejša 
populacija vozi na Jesenice po nakupih in, na primer, na 
preglede v bolnišnico, dijaki pa v šolo. Organizirane skupine 
potujejo največkrat na Most na Soči ali v Kanal. Poleti pa so 
tudi nekateri potniki za Benetke in za v Francijo prek Nove 
Gorice in Sežane.

Ob odhajanju s postaje Bled Jezero ugotavljam, da je to 
zelo lepa, zanimiva postaja, ki pa ima, glede na turistično 
lego in položaj, še številne neizkoriščene možnosti. 

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Odprava vlaka

Lepa, že kar idilična postajna zgradba
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Ptuj
Le štirinajst let po tem dogodku, ko je do Celja pripe-

ljal prvi vlak, so leta 1860 zgradili progo od Pragerskega 
do današnje meje in dalje na Hrvaško. Preteklo je 150 let, 
ko se je začela modernizacija in elektrifikacija proge, ki 
je hkrati odnesla delovna mesta prometnikov. Medtem 
ko dobiva peronski del ptujske postaje novo podobo, 
ostaja stavba takšna, kot je bila zgrajena.

Dokaj nenavadno je, da ima eno najstarejših slovenskih 
mest komaj prepoznavno železniško postajo. Sicer pa to ni 
nič nenavadnega, saj imamo še nekaj podobnih primerov. 
Postaja Pragersko je Ptuju prevzela primat, saj je bil le-ta 
nekoč pomembno železniško križišče. Sam kraj je bil le 
večje naselje, prepoznavno po opekarni in železnici, Ptuj 
pa mesto z bogato zgodovino in komaj opazno železniško 
postajo, na kateri je bilo nekoč obilo dela in veliko zapos-
lenih ljudi.

Stavba postaje zgodovinski spomenik

Ptujska železniška postaja na svojem področju razme-
juje mesto na industrijski del na vzhodu in mestni del na 
drugi strani. Tako kot samo mesto, ima tudi zgradba svojo 
zgodovinsko patino in je v okras mesta in ponos železnice. 
Njena zunanjost je nespremenjena, le da je ostala brez 
nekdanjega železniškega osebja, kajti promet je voden iz 
Maribora. Vredno se je sprehoditi okoli postaje in si ogle-
dati, kako dovršeno so znali nekoč graditi. Tako kot na 
mnogih postajah, stavbo krasi ogromna reklama gostilne, 
ki ponuja svojo hitro hrano, kar je velik madež, ki pa ga 

turistično prebujeno mesto ne opazi. Sicer pa je lepo urejen 
gostinski lokal še edini utrip življenja na postaji, saj bi bila 
postaja sicer mesto duhov. Le peronski del lokala bi bilo 
treba urediti.

Nekdanji časi

Postajo zastopa šef postaje, ki pokriva celotno progo in 
ima sedež v Ormožu. Ker nismo imeli sogovornika, ki bi 
nam nudil podatke o minulosti postaje, smo se obrnili na 
upokojenega šefa postaje. Sošolec Jože Majcen nam je ustre-
gel in predstavil del zgodovine. 

Ob njegovem odhodu v pokoj je bilo na postaji še veliko 
gradiva, ki je pričalo o dejavnosti in osebju preteklega ob-
dobja. Potem je prišel čas obnove in vse je romalo v pozabo. 
Tudi Majcen je bil presenečen, ko so bile ob našem obisku 

arhivske omare prazne. Potem sva se sprehodila po postaj-
nem območju in obujala spomine na pretekle čase.

Jožetova največja bolečina je, da leta 2010 niso obele-
žili 150 let obstoja proge. V njegovem spominu je bil med 
prvimi šefi postaje v povojnih časih Alfonz Čurin, ki je 
bil na delovnem mestu precej let, vse do leta 1965, to je 
bil čas, ko sva z Jožetom stopila v mariborsko železniško 
prometno šolo. Čurina je nasledil Franc Purgaj in je bil 
šef postaje do leta 1971, ko ga je nasledil Vinko Krničar. 
Leta 1991 je prevzel vodenje postaje Jože Majcen, ki se je 
upokojil leta 2007. Potem je prevzel vodenje vseh postaj 
Janez Horvat.

Zgradba iz leta 1860
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Prometnik na postaji Ptuj

Jože je nastopil delovno mesto prometnika na Ptuju leta 
1973. Takrat je bila podoba postaje povsem drugačna. Poleg 
šefa so bili v izmeni še prometnik in kretnika na dveh po-
stojankah. Kretnice so se zaklepale ročno, ključi kretnic so 
bili na ključevni tabli v prometni pisarni. Likovne signa-
le je postavljal prometnik. Za potnike je skrbela potniška 
blagajničarka. V tovornem prometu so bili trije skladiščniki 
(za ekspres, kosovne pošiljke in vagonske pošiljke) ter bla-
gajnik. Dnevno so imeli po 50 vagonov. Prav toliko še na 
industrijskem tiru Perutnine. Največ se je razkladalo žito 
in koruzo. Premik je bil vselej težak, posebej še v želez-
niške delavnice, kjer je bilo po 30 vagonov in majhen pro-
stor. Premikalnemu osebju je bil Ptuj prava mora. Pa danes? 
Na to vprašanje je Jože samo zamahnil z roko. Tako kot po 
večini postaj. 

Podhod Jože Majcen

Jože Majcen je menda edini primer, ki si je v času šefo-
vanja na postaji postavil spomenik. Ko se je upokojil, je po-
vabil sodelavce na poslovilno srečanje, kjer so ga presenetili 
predstavniki železnice in mestne občine Ptuj z listino, da se 
po njem imenuje postajni podhod. 

Na pročelju podhoda je kamnita plošča z napisom: Podhod 
Jože Majcen. Kako je prišlo do takega priznanja?

Kot prometnik je Jože leta 1973 v službi na postaji Ptuj 
doživel tragedijo, ki je ne more pozabiti. Preko tirov je šla 
starejša ženska. Prihajal je vlak in Jože je vpil, da bi pre-
prečil nesrečo, a je bilo žal prepozno. Po treh letih je odšel 
v Pragersko in nato v Maribor na prometno operativo, od 
koder se je vrnil na Ptuj na delovno mesto šefa postaje. V 
času obnove proge je bil predviden podhod na peron, ki 
so ga potem tudi zgradili. Toda Jožetu ni dalo miru – še 
vedno ga je preganjalo povoženje in je vztrajal, da napra-
vijo prehod pod vsemi tiri, tako da je prehod iz industrij-
skega v mestni predel mesta. Kot vedno, je bil tudi takrat 
v ospredju denar in zato niso imeli posluha za idejo. Na 
postaji je bilo kar nekaj povoženj prav zaradi prehajanja 
potnikov na drugo stran mesta. Jože je vztrajal in se obračal 
na vse možne naslove in končno našel na železnici Dejana 
Jurkoviča ter ptujskega župana Štefana Čelana, ki sta mu 
prisluhnila. Potem ko je bil napravljen podhod na peron, so 
po letu dni priprav dokumentacije naredili še drugo polo-
vico. Za Jožetovo vztrajnost so mu danes mnogi hvaležni 
in po mnenju mojih znancev s Ptuja je poimenovanje zelo 
na mestu.

Grafiti

Danes ne uide poslikavi nobeden podhod. Na Ptuju s 
packarijami grafitov nimajo težav. Ves podhod so preda-
li pravim osebam, ki so naslikale grafite z železniškimi 
motivi in tako je ostalo lepo poslikano vse do danes. Velja 
posnemati. 

Ob slovesu mi je Jože potožil, da mu je žal, da je pustil 
arhivo ptujske postaje v pozabo. Ni pričakoval, da se bodo 
stvari, potem ko je odšel v pokoj, izgubile. Žal smo imeli 
na večini postaj šefe, ki so se spoznali le na svoje delo, 
česa več pa niso zmogli. Poleg Jožeta sem še kako po-
nosen na sošolca Mihaela Bučarja, ki je rešil marsikateri 
dokument zgodovine, kar bodo znali ceniti šele prihodnji 
rodovi. 

Besedilo in foto: Marjan Mally

Postaja je oživela!

Jože Majcen pred podhodom Jože Majcen

Grafiti
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Športno-družabno srečanje na Hrvaškem
Tako kot že nekaj let nazaj, smo se na vabilo s Hrvaške ude-

ležili športno-družabnega srečanja Sindikata prometnika vlakova 
Hrvatske v Trogirju. Ob lepem vremenu in čudovitem podnebju je 
tradicionalno športno srečanje potekalo v športnem parku hotela 
Medena. Veliko število udeležencev in gostov iz železniških uprav 
bivše skupne države ter kolegov iz Poljske nas je motiviralo, da se 
na športnem in »drugem« področju pokažemo v dobri luči ter da dos-
tojno zastopamo naše barve. Kot je to v zadnjem obdobju v navadi, 
smo tudi tokrat bili ob »hudih« bojih najboljši v nogometu in drugi 
v odbojki na mivki. Iz naših vrst je ponovno bil najboljši strelec in 
igralec Marko Kastelic. Po končanem športnem delu smo z ostalimi 
kolegi nadaljevali druženje in izmenjavo izkušenj pri opravljanju 
našega poklica. Kolegom iz SPVH se še enkrat zahvaljujemo za 
povabilo in se vidimo v naslednjem letu!

Jure Buzar
Foto: Borut Krevs Naša nogometna ekipa

Še skupinska!

Na Pršivcu (1761 m)
Ker nam jo je letos enkrat že zagodlo vreme, smo kar 

s strahom pričakovali, kakšno usodo nam je namenilo 
tokrat.

Na srečo je vreme zdržalo, le razgleda se nismo mogli 
povsem naužiti. A vseeno to ni moglo preprečiti petnajstim 
pohodnikom, da bi v soboto, 4. 10. 2014, stopili na vrh 
Pršivca.

Pot smo pričeli pri koči pri Savici (653 m) in se preko 
strme Komarče povzpeli do Črnega jezera (1294 m). Pot 
čez Komarčo je bila zaradi nočnih padavin precej spolzka, 
in ker je tudi strma, nam je bilo hitro precej vroče. Svoje pa 
so dodali še pogledi v globino, ki je na tej poti precejšnja. 
Po slabih dveh urah hoda smo prispeli do Črnega jezera, 
od koder nas je pot vodila naprej do uro oddaljene planine 
Viševnik (1625 m).Koča pri Savici, začetna točka pohoda
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Ribji piknik na barki 
Prav prijetno se je v teh hladnih zimskih dneh spominjati 

letošnjega poletja, morja, sonca, brezskrbnega počitniko-
vanja in vsega, kar je povezano s poletjem. Ker pa je bilo 
letošnje poletje prav skopo s sončnimi dnevi, smo si le-te 
še toliko bolj vtisnili v spomin. Eden takšnih dni je bil prav 
gotovo ribji piknik na barki s panoramsko vožnjo ob sloven-
ski obali s staro ribiško barko, prirejeno za izletnike. Člani 
našega sindikata iz območnega odbora Ljubljana, Novo 
mesto in Zalog se piknika na barki vedno znova veselimo in 
zato tudi vsako leto številčno udeležimo. 

Vsi, ki smo se že v Ljubljani tik pred vstopom na avto-
bus s strahom ozirali v nebo zaradi težkih oblakov in zopet 
napovedanega deževnega dne, smo si v Kopru oddahnili, 
kajti večina oblakov se je razblinila in sonce je že kukalo 
izza še zadnjih belih ovčic. Ob prijaznem povabilu kapitana 
Boštjana na barko, ki nas je že čakala ob koprskem pomolu, 
smo se že veselo vkrcavali in tudi že pozabili na vsakršno 
slabo vremensko napoved. 

Medtem ko je naša stara barka mirno rezala valove, nam 
je prijazno osebje pričelo streči z zajtrkom: ribji namaz, sla-
niki, olive, pršut, kruh … Hladilnik na barki pa se je bohotil 
z odličnim istrskim belim in rdečim vinom, sokovi in še 
marsičim. Glasba iz CD-predvajalnika je doprinesla k še 
boljši volji izletnikov. Dobra volja se nas je že začela prije-
mati, druščina je postajala vedno bolj sproščena in razigrana, 
nihče od nas se ni nič več oziral v nebo, pač pa smo kra-
mljali, se smejali, peli, nekateri naši najbolj korajžni fantje 
pa so se celo kopali, čeprav morje ni bilo ravno najtoplejše. 
Vendar je bilo potrebno nam damam pokazati, kdo od vrlih 
možakov je najbolj korajžen in pa, kateri je najboljši izve-
denec skokov v vodo. Vsekakor je največ cvilečih vzklikov 
požel skok, pri katerem je morsko vodo najdlje brizgnilo na 
krov naše barke, da je bil na barki marsikateri in marsikatera 
skorajda bolj moker kot oni, ki so skoke izvajali. Da pa se 
lahko tovrstnemu pikniku res reče ribji piknik, je potrebno Na barki

Po obveznem počitku smo nadaljevali pot do vrha Pršivca 
(1761 m), ki bi bil ob drugačnih razmerah izreden razgled-
nik, tako pa ...  Pogled na Bohinjsko jezero so nam meglice 
še dopuščale, okoliške vrhove pa smo žal samo slutili. Tam 
nekje zadaj se je skrival Triglav s svojimi podložniki.

Ker se je po štirih urah hoda pričel oglašati tudi želodec, 
smo sestopili proti domu na Vogarju (1054 m), kjer nas je 
čakalo kosilo. Sam direkten sestop z vrha je sprva kar zah-
teven, saj poteka neposredno po grebenu ali tik ob njem in 

ko k temu dodaš še blato in spolzke skale, je jasno, da je bila 
potrebna precejšnja pazljivost.

Ko smo potem tako sedeli pri domu na Vogarju, smo si 
bili enotni, da je pot v mokrem kar zahtevna in da smo lahko 
veseli, da smo jo premagali brez večjih težav.

Po daljšem počitku smo se nato podali še do dobre pol ure 
oddaljene Stare Fužine, kjer nas je čakal prevoz.

Skratka, odlično preživet dan v odlični družbi.
Besedilo in foto: Adolf Teržan

Na vrhu Komarče Pri Črnem jezeru 
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Korajžno in lepo … Piran z morja

poleg okušanja vin tudi jesti, zato smo bili deležni še drugih 
odličnih morskih dobrot: ribe in kalamari na žaru, školjke, 
solate … Skratka, želodci so nam zadovoljno godli od vseh 
teh odličnih kulinaričnih dobrot.

Medtem pa je barka veselo in razigrano družbo počasi 
vozila dalje. Za vse tiste, ki ste bili bolj osredotočeni na 
dogajanje na sami barki in niste uspeli opazovati prečudo-
vite slovenske obale, naj vam spomnim, da smo se peljali 
mimo Izole, Strunjana, pečin Belih skal, Mesečevega zaliva, 
Belega križa, pa mimo najstarejšega obmorskega bisera 
Pirana s prečudovitim pogledom na cerkev Sv. Jurija proti 
Portorožu, natančneje k hotelu Bernardin. 

Na pomolu hotela Bernardin smo se izkrcali za daljši po-
stanek. Nekateri so ga izkoristili za kopanje v hotelskem 
bazenu, drugi za kavo, osvežilno pijačo ali sprehod, me 
dame pa smo si privoščile sladoled in pohajkovanje po stoj-
nicah in nakupovanje spominkov. A že je nastopila ura po-
vratka, zato smo se morali vkrcati na našo barko, ki nas je 

prav ležerno popeljala nazaj v Koprski zaliv. Od tu pa smo 
krenili z avtobusom proti Ljubljani. Na ljubljanski želez-
niški postaji smo imeli ravno še dovolj časa, da smo si pred 
slovesom in odhodom na svoje domove še uspeli obljubiti, 
da se naslednje poletje zopet srečamo. Kje…?!? Jasno, na 
»fish picnicu«!

Križarjenje po slovenski obali nam je razkrilo naša ču-
dovita obalna mesta in kraje, ki jih je s povsem drugačne 
– morske perspektive mogoče doživeti popolnoma drugače. 
In če lahko vse to doživiš še v sproščeni in prijetni družbi 
članov SŽPS, je tovrsten izlet res nepozaben. Zatorej ste 
drugo leto v mesecu septembru zopet vabljeni na ta že tra-
dicionalni, pa vendar vsakič na novo doživeti izlet z barko 
ob slovenski obali. 

Besedilo: Alenka Tržan
Foto: Lekso Stanojević

Kolesarski izlet
Zadnja sobota v 

mesecu avgustu je že 
vrsto let rezervirana za 
kolesarje. Imeli smo 
srečo z vremenom. 
Vseeno se to ni poznalo 
pri številu udeležencev. 
V večini se kolesarjenja 
udeležujemo isti junaki. 
Teh pa nas je presene-
tljivo malo, glede na šte-
vilo kolesarskih dresov, 
kateri so bili razposlani 
našemu članstvu. Veči-
noma ravninska etapa 
je potekala od Ljubljane Na startu, ploščad pred peronom na železniški postaji v Ljubljani
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Izlet na Goli otok

preko Domžal, Moravč, Izlak in Zagorja ob Savi, mimo Tr-
bovelj, Hrastnika v Radeče. Na idiličnem prostoru ob reki 
Savi smo kolesarjenje zaključili ob dobri hrani in malo 
pijače. Že sedaj vas za naslednje leto vabim na spodnjo 

Gorenjsko. Priprave začnite že spomladi. Vsi na kolo za 
zdravo telo!!

Ivan Pohar – Johan
Foto: Jože Skubic in Lekso Stanojević

Na cilju, ob reki Savi in splavu v Radečah Zaslužen obed

Za tokratni izlet SŽPS OO Celje je bilo res izjemno za-
nimanje. Za 61 udeležencev smo organizatorji le stežka pri-
skrbeli dovolj velik avtobus.

V deževnem septembrskem jutru smo se z avtobusom 
odpravili proti hrvaškemu Golemu otoku. Bili smo malce 
zaskrbljeni, kako se bomo z ladjo iz mesta Krk prepeljali 
do Golega otoka. Na poti nas je vseskozi spremljal dež, iz 
različnih krajev po Sloveniji pa so poročali o poplavah ali 
plazovih. No, tokrat smo imeli srečo z vremenom. Tik ob 
meji, na jutranji kavici, je prenehalo deževati in vsi smo si 
lahko oddahnili.

Po prihodu v mesto Krk smo se vkrcali na ladjo in nada-
ljevali mirno plovbo do Golega otoka. Sprehod po otoku res 
daje vtis golega otoka, rastlinja je zelo malo. Ni presenetlji-
vo, da ta otok nikoli ni bil naseljen.

Po otoku nas je popeljal lokalni vodič. Predstavil nam je 
številne podrobnosti iz obdobja med leti 1948 in 1956, ko so 

na Golem otoku bili zaprti politični zaporniki. Po nekaterih 
podatkih je v tem času bilo zaprtih šestnajst tisoč političnih 
zapornikov. S svojimi osebnimi doživetji, kot zapornika, sta 
nam ta čas opisala tudi Radovan Hrast in Avgust Korošec, ki 
sta bila zaprta med prvimi. Zagotovo je Goli otok in nekoliko 

Bunker na Golem otoku

Goli otok, skupinska fotografija Radovan Hrast in njegova zgodba 
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Izlet v Slovenske gorice
Sobota, 11. 10. 2014, železniška postaja Zidani Most, z 

avtobusom se točno po voznem redu odpravimo na pot. Iz-
letnikov nas je skromno število, smo pa vsi veseli in v pri-
čakovanju, kaj nam bo ob tako lepem in sončnem vremenu 
prinesel dan. 

Okrepčali smo se kar na avtobusu, tako da nas je avtobus 
popeljal naravnost proti Ptuju, kjer nas je na Mestnem vrhu 
že čakala železniška družina Vaupotič. Kot je za te kraje v 
navadi, so nas najprej pogostili, potem pa popeljali na ogled 
njihovega železniškega parka, kjer smo se vozili z vlakci, 
si ogledali notranjost lokomotive, vozili vlakce po želez-
niški maketi. Trudijo se res ti fantje – šest jih je – TEAM 
RAILWORKS SLOVENIA se imenujejo. Čestitamo jim za 
narejeno in jim želimo še veliko uspeha!

Pot nas je s Ptuja peljala proti Cerkvenjaku, kjer smo si 
ogledali privatni muzej Feliksa Rajha, ki je lociran v najsta-
rejši hiši/vili sredi Cerkvenjaka. Ogromno starin je rešil pro-
pada, ogromno jih je možno videti, shranjene so v čudovitem 

stanju in nekatere so še uporabne. Entuziast je in ogromno 
časa in denarja je vložil v to. Pa še za nas si je vzel čas in 
nas v nadaljevanju vodil po Slovenskih goricah. Najprej na 
toplo malico na kmečki turizem Breznik, ja, je bilo dobro. 

Odpeljali smo se proti Negovi, ustavili smo se pri Iveku 
Krambergerju, hiša še stoji takšna, kot je bila, no ja, zob časa 
jo je najel, počasi propada, kakšna škoda, zanj in za okolico, 
pa še za koga.

Prispeli smo do Negovskega gradu, velik je in čudovi-
to obnovljen, vsaj na prvi pogled. Ko smo si ga ogledali, 
smo videli, da je obnovljena samo polovica, novi del, stari 
del pa propada, upajo, da se bo dalo obnoviti tudi to. Do-
živeli smo tudi mini koncert v eni od dvoran gradu, Jure 
in Feliks sta složno zapela – kako znata in kako akustična 
dvorana …

Zdaj pa naprej, proti Kunovi, kjer že 10 let živita doma-
čin in Perujka, ki sta si ustvarila prav poseben dom, zgra-
jen v glavnem iz recikliranih stvari, s slamnato streho, pa 

V družbi preživelega zapornika Avgusta Korošca

manj znani sosednji Grgur, ki je bil namenjen za ženske, 
simbol temnejše plati socialistične zgodovine v bivši skupni 
državi. 

Po letu 1956 je bil na tej lokaciji zapor za hujše oblike 
kaznivih dejanj. Zapor je prenehal delovati leta1988.

Žal večina objektov na otoku propada. Očitno ni politične 
volje, da bi se to uredilo in turistom to bolje prikazalo. Ne-
kateri objekti so za obiskovalce že nekoliko nevarni.

V popoldanskih urah smo lepo sončno vreme izkoristili še 
za kopanje. Tisti, seveda, ki so bili tako veliki optimisti in so 
s sabo imeli kopalke. Na ladji smo bili postreženi z odlični-
mi ribjimi specialitetami, ki smo jih zelo dobro dopolnili z 
domačo kapljico.

Dobrega razpoloženja v povratku nam ni skazil niti dež, 
ki nas je pričakal nekaj pred mejo.

Edvard Kostić
Foto: Edvard Kostič in Safet Muslimović

Skupinska v železniškem parku

Privatni muzej Feliksa Rajha
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ogromno bambusa raste okrog in okrog. Zeliščni vrt je raz-
vejan vsepovsod okrog, to pa zato, ker se ukvarjajo z izde-
lavo naravnih mil in krem (kako diši) ter z izdelavo lesenih 
izdelkov. Posebneža sta in živita z naravo, mati zemlja jo 
kličeta. Perujka je zelo, zelo zgovorna, slovensko zna, na-
smejala nas je, skratka, je nekaj posebnega.

Zdaj smo na poti proti Sveti Trojici, kjer stojita frančiškan-
ska cerkev in samostan, notranjost je naravnost čudovita, 
baročni stil. Pater nam je vse razložil, imajo nove – prenov-
ljene orgle, res so velike in čudovite. Zdaj pa še v klet pod 
cerkvijo! To je treba res videti, s pomočjo občine, evropskih 
sredstev so klet prenovili, videti je kot nova, velika in oboka-
na. Ogromen prostor za poroke, protokolarna srečanja ali pa 

samo za ogled in degustacijo vina – kar smo naredili mi. 
Čudovito.

Odpravili smo se nazaj na kmečki turizem Breznik na ve-
čerjo, sladico, tudi njegovo vinsko klet smo šli pogledat, 
njegov lastni projekt, čudovita izdelava, pa tudi vino in mošt 
je bilo dobro. Potrudili so se, res.

Dan se je bližal koncu, mi smo zbirali vtise, lepo je bilo, 
Slovenske gorice so lepe in prijazne.

Morda še kdaj na svidenje …
Hvala Feliksu Rajhu, da nas je spremljal na poti in dodal 

še kakšno podrobnost, ki je nismo poznali.
Tatjana Tržan

Foto: Miran Prnaver

Grad Negova
Zapuščen in prazen grob na 
Krambergerjevi domačiji

Perujska vas Perujka in Zidanmoščani

Klet pod cerkvijo Cerkev Svete TrojiceNotranjost cerkve
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Pohod na Košutico
V soboto, 18. oktobra, smo se članice in člani OO Mari-

bor odpravili na planinski pohod na Košutico. Pohod je bil 
najprej planiran v mesecu septembru, vendar smo ga pre-
stavili zaradi slabega deževnega vremena. Po dolgotrajnem 
slabem vremenu je bilo čez vikend napovedano lepo vreme 
in z našim vodnikom Zdenkom Kupčičem smo se na hitro 
dogovorili, da za naš pohod izkoristimo napoved lepega so-
botnega dne. 

V Dravogradu smo se zbrali zjutraj ob šesti uri in se z 
avtom odpravili preko mejnega prehoda Vič na avstrijsko 
stran preko Ferlacha na stari mejni prehod Ljubelj, kjer smo 
nato ob Kompasu na parkirišču pustili naš jekleni konjiček 
in se peš odpravili na Košutico. Na začetku so bili vrhovi 
planin oviti v meglo, pihal je blag veter, zato smo mislili, 
da bo na vrhu še morda ostalo megleno in vetrovno. Vendar 
se je do našega prihoda na vrh lepo razjasnilo in veter se je 
umiril, tako da smo imeli lep razgled na okoliške vrhove 
in kraje. Ob vrnitvi smo se usmerili preko mejnega preho-
da Holmec, da smo pri Brančurniku v Prevaljah pospravili 

nekaj toplega v naše želodčke in se z lepimi spomini odpravili 
proti domu.

Andrej Karničnik
Foto: Zdenko Kupčič Na vrhu

V megli

Ko se zjasni …

Martinovanje članov SŽPS OO Ljubljana, 
Novo mesto in Zalog

Martinovo ali god sv. Martina iz Toursa († 11. novem-
ber 397) je dan, na katerega se evropske države na raznolik 
način spominjajo svetnika, ki je dal svoj plašč beraču, da bi 
lahko skril svojo revščino.

V Sloveniji se dan sv. Martina praznuje predvsem kot 
praznik vina. Do tega dne se mošt obravnava kot nečisto 
in grešno novo vino, ki se ob godu sv. Martina spremeni 
v pravo vino. V skladu s šegami in navadami lahko šaljivi 
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Martinovanje OO Koper v Hrastovljah

blagoslov opravi moški, preoblečen v škofa. 
Ob praznovanju potekajo v vinorodnih prede-
lih tudi pojedine, pri katerih so najpogosteje 
na jedilniku gosi (znamenita Martinova gos) 
in mlinci. 

Za slovensko Istro je martinovanje oziro-
ma »martinja« značilno šele po 2. svetovni 
vojni. Tipične jedi so povezane z olivnim 
oljem (lahko tudi samo kruh in olje), s katerim 
so pospremili mlado vino. Bolj zahtevne jedi 
v tem času so bile predvsem »fuži« (testeni-
ne), njoki s petelinjim ali kokošjim golažem, 
ki ga imenujejo tudi »žgvacet«, pečen puran, 
kislo zelje ali »kapuz«, domač kruh, domači 
suhomesnati izdelki (nepogrešljiv istrski 
pršut) in še mnoge druge kulinarične dobrote 
slovenske Istre.

Mnogih tovrstnih Martinovih dobrot smo 
bili deležni tudi člani SŽPS območnih odbo-
rov Ljubljana, Novo mesto in Zalog, ki smo 
se letos na martinovanje podali v slovensko Istro, natančneje 
na kmetijo Kralj v Škocjanu pri Kopru. Ker je bila pojedina 
res obilna in raznolika, smo jo morali poplakniti z izvrstni-
ma refoškim in malvazijo, po pridelavi le-teh kmetija Kralj 
tudi slovi. 

Dobre volje je bilo zopet na pretek in celo tako obilo, 
da smo jo lahko odnesli s seboj domov in spremljala nas 
bo vse do naslednjega goda sv. Martina. Da pa se je marti-
novanje tako »dobro prijelo« in postalo že tradicionalno in 
da je vedno tako številčno obiskano s strani naših članov, 

gre vsekakor zahvala našemu upokojenemu, a na področju 
organizacije še vedno nadvse aktivnemu članu Leksu Stano-
jeviću. Naš Lekso vsako jesen poskrbi, da je lokacija marti-
novanja v drugem koncu naše raznolike in lepe dežele. Zato 
je martinovanje vsako leto znova doživeto na svojevrsten 
način, značilen za pokrajino, kjer se ta praznik praznuje. 

Lekso! Kje pa nas bo naslednje leto pričakala Martinova 
gos? 

Besedilo: Alenka Tržan
Foto: Lekso Stanojević

Res, letos smo Martina malo zamudili. 
Vendar z namenom, da bo le imel dovolj časa 
mošt pretvoriti v kristalno kapljico. Tokrat, 
bolj kot ne, samo člani OO Koper, pridružila 
sta se nam le dva prometnika iz Divače in dva 
upokojenca. Dobili smo se v gostilni Švab v 
Hrastovljah. Čeprav vzdušje ni bilo pestro kot 
ponavadi, smo se pošteno najedli, si nazdravi-
li pa tudi malo zavrteli. Kljub temu da naših 
moških članov podplati niso ravno srbeli, je 
naš muzikant Matej vztrajal z nami do poz-
nega. Najbolj vztrajni smo zaključili v naši 
kantini ob pršutu in refošku. Tradicija velja, 
pa naj bo še tako okrnjena udeležba. Nekateri 
se pač kljub stanju, ki ni najbolj rožnato, ne 
damo. Zato komaj čakamo naslednjega leta, 
da dokažemo vsem … dobra volja je najbolja!

Bojana Kocjančič
Foto: Slobodan Dodić
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Izlet SŽPS OO Celje v Turčijo
V mesecu maju je OO Celje organiziral tradicionalni izlet 

v tujino. Tokrat smo se odpravili v Turčijo.
Prvi del poti, od Celja do Budimpešte, smo prepotovali 

z avtobusom. Nadaljevali smo z vlakom do Bukarešte. V 
dnevu, ki smo ga imeli na razpolago, smo si ogledali nekaj 
znamenitosti glavnega mesta Romunije.

Bukarešta nikakor ne more skriti svoje socialistične pretek-
losti, predvsem arhitekturne. Izstopa parlamentarna palača s 
tri tisoč sobami, ki je druga največja zgradba na svetu. Od 
stavbe proti centru mesta je speljana mogočna ulica, kopija 
Elizejskih poljan iz Pariza, ki se zaključuje tudi s podobnim 
slavolokom zmage. Ulica je le nekaj metrov krajša kot tista 
v Parizu. Obiskovalca pa vsekakor zmoti slabo vzdrževanje 
in propadanje številnih stavb, zgrajenih v času socializma.

Zvečer smo z letalom poleteli proti Carigradu.

V dveh dnevih, kolikor smo bili v Carigradu, smo lahko 
le ošvrknili nekatere največje znamenitosti mesta, ki leži 
na samem robu Evrope in se že razteza v Azijo. Ob ogledu 
znamenitosti, kot so Modra mošeja in palača Topkapi, obi-
skovalec lahko začuti velikost imperija, ki je nekoč vladal 
jugovzhodnemu delu Evrope. Okusili smo njihovo kulinari-
ko in se predali njihovemu tradicionalnemu pitju čaja. 

Ob obisku vsaj ene od večjih tržnic v Carigradu obisko-
valec začuti večstoletno tradicijo trgovanja. Mi smo obiskali 

Veliki bazar in naslednjega dne še egipčansko tržnico, ki jo 
imenujejo tudi tržnica začimb. Obe sta zelo živahni, na trž-
nicah je vselej gneča, čeprav sta za naše razmere res veliki. 
Stojnice se seveda šibijo pod različnimi vrstami blaga, ki 
so všečno zložene in kar same vabijo k nakupu. Posebna 
paša za oči so stojnice na tržnici z začimbami. Najrazličnej-
še začimbe in sladice trgovci zložijo v pravo barvno paleto, 
ko pa začutiš prijetne vonjave, je s tržnice res težko oditi 
praznih rok. Za pravi orientalski nakup pa je seveda obvezno 
barantanje.

Naslednjega dne smo se po bosporski ožini zapeljali s 
turistično ladjico in se sprehodili po trgu Taksim, ki je v 
zadnjem času znan predvsem po zbiranju protestnikov in 
njihovem spopadanju s policijo.

Iz Turčije smo se z letalom vrnili v Beograd, kjer nas je 
naslednjega dne pričakalo deževno vreme. Zjutraj smo se s 

Bosporska ožina

Postaja Carigrad

Slovenski Turki Pred parlamentom v Bukarešti Pročelje železniške postaje v Bukarešti

Pred Modro mošejo v Carigradu
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Intervju: Branko Kerenčič
Branko, ali se lahko na začetku najinega pogovora 

našim bralcem na kratko predstaviš?

Rojen sem leta 1956 na Ptuju. Otroška leta sem preživel 
v majhni vasi med vinorodnima krajema Jeruzalem in Kog 
v bližini Ormoža.

Za Teboj je bogata železničarska pot. Iz česa vsega je 
bila ta pot sestavljena?

V letih 1969/70 sem se vpisal v takratno triletno Železni-
čarsko šolo v Mariboru. Po končani šoli sem dobil prvo de-
lovno mesto kot skladiščnik-kretnik na postaji Brestanica za 
približno dva meseca, nakar so ugotovili (brez zdravniškega 
pregleda), da nimam prve zdravstvene skupine. Premeščen 
sem bil na delavno mesto skladiščnika v Krško. To delo sem 
opravljal do odhoda na služenje vojaškega roka (JLA) v Ma-
kedoniji. Po vrnitvi sem odšel v Prometno šolo v Ljubljani, 
kje naj bi pridobil poklic prometno-transportni tehnik. Glej 
ga zlomka, tudi tega so nam pozneje administrativno odvze-
li. Kot vlakovni odpravnik sem delal v Krškem, Dobovi in 
v Zidanem Mostu. Leta pozneje sem bil na naslednjih de-
lovnih mestih: vlakovni dispečer, operativni pomočnik šefa 
postaje, namestnik šefa postaje, koordinator pri obnovi prog 
… Zadnja leta pa delam kot prometnik v Zidanem Mostu, 
kar je moj osnovni poklic in ga z veseljem opravljam.

Današnji intervju pa ni prvenstveno namenjen želez-
nici, ampak splavarjenju. Kaj je to zate? Hobi, obvez-
nost, prosti čas, veselje ali odgovornost?

Ukvarjanje s splavarjenjem po Savi je vse, kar si naštel. 
Predvsem je to odgovornost do gostov, ki jih prevažamo s 
splavom, in pa druženje z različnimi ljudmi ter pristen odnos 
med člani posadke.

Kako si prišel med splavarje? Si bil med prvimi v 
Radečah, ki so začeli spet obujati to dejavnost ali si se 
pridružil kasneje? Kdaj se je ponovno začelo oživljati 
splavarstvo v Radečah?

Pred dobrimi šestnajstimi leti je v Radečah nastalo mrtvi-
lo, ko tudi »veselice« niso bile več to, kar bi naj bile. Ideja o 
oživljanju splavarjenja je padla – kje drugje kot v gostilni! 
Takrat še živeči nekdanji splavar me je povabil k sodelova-
nju na samem začetku. In splavarjenje se je prijelo.

Lahko nekaj poveš o tistem pravem nekdanjem spla-
varjenju in koliko je podobnosti z današnjim, vašim tu-
rističnim?

Seveda je današnje turistično splavarjenje nekaj povsem 
drugega, kot je bilo »flosarstvo« nekoč. Razlika je v izdelavi 
splava, opremi splava (zaradi predpisov) in še v marsičem. 
Največja razlika pa je verjetno v tem, da naš turistični splav 
poganja motor, ki nam omogoča plovbo proti rečnemu toku.

Iz splavarjenja so se v Radečah razvili Dnevi splavar-
jenja, vsako leto konec junija. Kakšna prireditev je to?

Dnevi splavarjenja so se pod okriljem KTRC (Kulturno-
-turistični-rekreacijski center) Radeče in ob podpori Občine 

taksiji odpeljali še na krajši ogled Dedinja in ob vožnji nam 
je voznik potožil, da se bojijo poplav zaradi napovedi obil-
nega dežja. Žal so se v naslednjih dneh njegove napovedi 
uresničile. Dež nas je spremljal ob celotni poti z vlakom iz 
Beograda v Slovenijo. V nobenem primeru pa to ni vplivalo 
na naše veselo razpoloženje.

Po 3300 km dolgi poti smo se vrnili polni lepih vtisov in 
z željo, da se prihodnje leto zopet snidemo na podobnem 
potovanju.

Edvard Kostić
Foto: Zmago Kotnik, Helena Zupanc in Matjaž Skutnik

Romunska lokomotiva v Bukarešti Sodoben potniški vlak v Carigradu
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Radeče razvili v vsakoletno etnološko obarvano prireditev. 
Vsako leto se tematika menja, kar seveda program popestri 
in je tridnevna prireditev dobro obiskana.

Koliko vas je v splavarski ekipi in kakšno število voženj 
opravite na leto? Od kdaj do kdaj je sezona in koliko je 
minimalno oziroma maksimalno število obiskovalcev na 
splavarski vožnji?

Število splavarjev na vožnji je seveda odvisno od števila 
gostov. Običajno smo štirje in »splavarska frajla«, ki skrbi 
za razdeljevanje hrane in pijače. Seveda pa vsak prime za 
delo, ki ga pokaže trenutna situacija. Število voženj na leto 
je seveda odvisno od naročenih skupin in se giblje okrog 30 
ali nekaj čez.

Kaj obsega splavarska vožnja, koliko časa traja in 
koliko stane?

Splavarska vožnja običajno obsega vožnjo do Zidanega 
Mosta in nazaj. Traja dve uri in pol. To je predvsem odvisno 
od razigranosti gostov in počutja na splavu. Moram poveda-
ti, da vožnje še nikoli nismo skrajšali, ponavadi jo moramo 
časovno podaljšati! Razen hrane (splavarski golaž s kruhom) 
in pijače (cviček, voda,brezalkoholna pijača) pa je tu še 
harmonika, folklorna skupina in program, ki ga predstavim 
gostom (način izdelave splava, zgodovina splavarjenja, zgo-
dovina Zidanega Mosta, splavarski krst …). Trenutna cena 
na osebo je malo manj kot 20 €.

Kaj je to splavarski krst in kdo ga je deležen?

Splavarski krst je v veliki meri šaljiv prikaz, kako so 
nekoč sprejemali mlade fante med splavarje. Krščen je tisti, 
ki ga gostje izberejo med seboj.

Od kod vse prihajajo obiskovalci, ali tudi iz tujine in 
kakšne skupine so to (zaključene, izleti, razna prazno-
vanja …)?

Obiskovalci prihajajo iz vse Evrope. Med gosti so bili 
ljudje vseh ras oz. z vseh kontinentov. Pretežno so to najav-
ljene skupine s posredovanjem turističnih agencij. Splav je 
možno seveda najeti za praznovanje osebnih praznikov in 
tudi »kar tako«.

Bili ste že predstavljeni na televiziji. Misliš, da je v 
javnosti dovolj zanimanja za vaše aktivnosti?

Že nekajkrat smo bili splavarji iz Radeč predstavljeni v 
različnih TV oddajah. Prav tako na raznih sejmih, povezanih 

s turizmom oz. na turističnih prireditvah. Zanimanje je kar 
precejšnje, vendar se seveda pozna trenutna gospodarska 
kriza.

Koliko splavov pa ste že do sedaj uporabljali v Rade-
čah? In kdo naredi nov splav? Koliko in kakšnega lesa 
in drugega materiala je potrebno za tak splav in koliko 
ur dela?

V Radečah je to že šesti splav, ki smo ga z ekipo sestavili. 
Moram povedati, da je tudi Kompasov splav v Novem mestu 
delo naših rok. Za izdelavo splava je potrebno približno 25 
m3 suhega smrekovega lesa, veliko število tesarskih spon 
(»klanf«) ter drugega materiala, ki gostom ni viden. Splav 
imamo narejen v osnovi v štirih, petih dneh. Na koncu pa je 
potreben še kak dan za »finese«.

Kako je poskrbljeno za varnost na splavu?

Na splavu mora biti vsa z zakonom določena oprema. 
Vsako leto je tehnično pregledan in ima Prometno dovol-
jenje, kot vsako motorno vozilo, izdano s strani Upravne 
enote.

Koliko časa pa Ti vzame ena vožnja splava (priprava 
splava, pospravljanje …)? Verjetno je tudi v službi po-
trebno nekaj usklajevanja, da vse poteka po planu.

Vsaka vožnja vsej ekipi vzame najmanj pet ur. Na srečo 
v službi nimam težav zaradi izmenskega dela. Zahvalim pa 
se lahko vsem sodelavcem v Zidanem Mostu, da službo za-
menjam brez težav!

Morda, Branko, poveš še kakšno zanimivost, anekdoto 
iz tvojih splavarskih izkušenj?

V vseh teh letih na splavu smo doživeli lepe, manj lepe, 
razburljive, tudi stresne trenutke, tako da ne vem, katerega 
bi izpostavil. Seveda se o gostih vedno govori v superlativih!

Ti je bilo kdaj žal, da si se odločil za to poslanstvo? 
Ali pa ti daje ta aktivnost toliko zadovoljstva, da ji boš 
še naprej ostal zvest?

Da se s tem ukvarjam, mi seveda ni žal! Kot sem dejal, mi 
je v veselje, da srečujem nove ljudi, na vsaki vožnji drugač-
ne, predvsem pa prijateljski odnos med splavarji!

Intervju je pripravil Miran Prnaver.
Foto: Arhiv Branka Kerenčiča in Robert L. Horvat 
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