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Pred Vami, drage članice 
in člani, spoštovani bralci 
glasila Prometnik, je 105. 
številka. Naš sindikat letos 
praznuje četrt stoletja svojega 
obstoja. Tudi glasilo Promet-
nik s to številko stopa v tretje 
desetletje, saj je prva številka 
izšla že davnega leta 1995.

Po uvodnih besedah odgo-
vornega urednika boste izpod 
peresa sekretarja sindikata 
SŽPS prebrali nekaj misli ob 
srebrnem jubileju našega sin-
dikata. Isti avtor piše tudi o 

socialnem sporazumu, ki je bil podpisan v začetku februarja.
Pišemo o dveh novih povezavah s sosednjo Hrvaško. Vlaki so že 

sredi decembra z novim voznim redom začeli voziti na relaciji Ro-
gatec–Đurmanec in Lendava–Čakovec. Vendar je to tako pomemb-
na tema, da je nismo izpustili, čeprav novice niso ravno sveže.

Govorimo o začetnih težavah pri vnašanju podatkov »gibanje 
vlakov« v naš računalniško-informacijski sistem. Na terenu smo se 
prepričali, kaj bi lahko in bi bilo potrebno storiti za boljšo urejenost 
postaj goriške proge.

V sliki in besedi predstavljamo, kaj se je in kaj se, hvala Bogu, 
ni zgodilo ob padcu skale na progo med postajama Zagorje–Sava 
konec meseca februarja.

Bili smo tudi na kongresu naše sindikalne centrale SZS – 
Alternativa.

Predstavljamo delo progovnega čuvaja. V intervjujih se bosta 
prestavila nova predsednica OO SŽPS Postojna in poklicni član 
SD-I, sicer tudi član našega uredniškega odbora.

Obiskali smo mejno postajo s poti proti hrvaškemu morju – Ilir-
sko Bistrico.

V rubriki »Malo zgodovine« pišemo o razvoju in različnih tipih 
elektromehanskih signalno-varnostnih naprav ter o povojni obnovi 
proge Pragersko–Ormož.

Kot ponavadi, smo spremljali tradicionalno srečanje naših članic 
ob 8. marcu. Bili pa smo tudi na smučanju s celjskimi kolegi.

V tej številki predstavljamo tri prometnike, ki se ukvarjajo ali 
so se s prav zanimivimi ter za marsikoga ekstremnimi hobiji. Dva 
tečeta maratone, eden pa je z motorjem prevozil celotno Afriko. 
Verjamem, da bo to res zanimivo branje.

Vse to in še marsikaj drugega boste našli v notranjosti naše nove 
številke Prometnika.

Na koncu vam prestavljamo ugodnosti, ki jih ponujata Zavaro-
valnica Maribor, d. d., (Best Doctors) in Delavska hranilnica, d. d.

Ne spreglejte tudi oglasa, kjer objavljamo vse ugodnosti, ki 
jih svojim članom na različnih turističnih lokacijah po Sloveniji 
ponuja SŽPS.

To vam bo prišlo prav v počitniških mesecih, ki so pred nami, 
saj vam bo to lahko pocenilo dopust.

Želim Vam lepe pomladne in poletne dni in obilo razvedrila, tudi 
ob branju Prometnika.

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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BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA

Beseda odgovornega urednika
Radi pravimo, da čas hitro teče. Verjetno se bodo s to 

mislijo strinjali tisti, ki so že od vsega začetka v našem sin-
dikatu. In to je bilo v mesecu januarju že 25 let.

Nastajali smo v času, ko se je prejšnja skupna večnacio-
nalna država začela podirati kot domine. Žal so te domine 
zahtevale v naslednjih letih obilo trpljenja in prelivanja krvi. 
K sreči je bilo tega v naši Sloveniji malo. Ustanavljanje sin-
dikatov v tistih prelomnih časih je bilo odločilnega pomena 
in eden od temeljev, ki jih imajo vse razvite demokratične 
družbe, je tudi sindikalizem.

Da pa lahko človek praznuje, je za to potrebno najprej 
trdo delati in si praznik – praznovanje prislužiti. Mislim, da 
smo si z vsemi našimi prizadevnimi člani to tudi upravičeno 
prislužili.

Zunanje praznovanje bo tako potekalo v okviru družabne-
ga srečanja našega sindikata v soboto, 20. junija, na Rogli. Že 
sedaj Vas, drage članice in člani, na tem mestu lepo vabim, 
da se srečanja udeležite karseda v čim večjem številu. Tam 
se bomo pogovorili, poveselili, nazdravili in naredili načrte 
za delo vnaprej.

Da pa dela ne bo zmanjkalo, pa pričajo številni problemi, 
s katerimi se trenutno srečujemo. Med drugim v zadnjem 
času namenjamo veliko energije problematiki zagotavljanja 
ustreznega počitka med izmenami. Ne samo, da to delavec 
za normalno in kvalitetno delo potrebuje, ampak je pri našem 
specifičnem delu to povezano tudi z varnostjo v prometu in 
pri svojem delu. In nenazadnje, vsaka taka kršitev zakona se 
strogo in drago sankcionira. To doleti tako zaposlenega kot 
njegovega predpostavljenega, torej tistega, ki mu počitka ni 
zagotovil, kot samega delodajalca. V sindikatu se zavedamo 
tudi težke (kadrovske) situacije v podjetju, vendar mi misel 
pravi, da cilj ne sme posvečevati sredstev. Vsakdo pri sebi 
mora razmisliti o teži nespoštovanja zakonsko predpisanega 
počitka.

Uvodoma sem omenil, da čas hitro beži in tudi mandat 
članom Sveta delavcev – Infrastrukture, d. o. o., se bo jeseni 
iztekel. Začenjajo se že priprave na nove volitve. Prepričan 
sem, da je bilo veliko dobrega in potrebnega narejenega, 
zagotovo pa bodo volitve prinesle novih moči, novo svežino, 
nove zamisli, želim pa si, da s tem tudi rezultate. O vsem tem 
pa več v prihodnji številki.

Prijetne pomladne dni Vam želim in se veselim našega 
srečanja na Rogli.

Matjaž Skutnik, predsednik SŽPS
Foto: Robert L. Horvat

Podpis socialnega sporazuma za obdobje 
od 2015 do 2016

Vlada RS, Združenje delodajalcev Slovenije, Obrtno-pod-
jetniška zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev obrti 
in podjetnikov Slovenije, Trgovinska z bornica Slovenije 
(predstavniki delodajalcev) ter Zveza svobodnih sindika-
tov Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, 
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Neodvisnost KNSS 
– Konfederacija novih sindikatov Slovenije, Slovenska 
zveza sindikatov Alternativa, Zveza delavskih sindikatov 
Slovenije – Solidarnost, Konfederacija sindikatov javnega 

sektorja Slovenije (predstavniki delojemalcev) so 5. 2. 2015 
končno podpisali »Socialni sporazum za obdobje od 2015 
do 2016«.

Socialni sporazum bo torej veljal za leti 2015 in 2016. 
Vlada, delodajalci in sindikati so se s svojimi podpisi pod 
sporazumom zavezali, da mora v tem času ena njihovih pri-
oritet postati zagotavljanje socialnega tržnega gospodarstva 
in ustrezne ravni socialne varnosti, ki temelji na načelih so-
lidarnosti in pravične prerazporeditve bremen.
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Temeljne zaveze v podpisanem besedilu so tako usmer-
jene v:
 – nov razvojni zagon, temelječ na znanju, izkušnjah in 

inovativnosti za nova kakovostna delovna mesta, višjo 
dodano vrednost in trajnostni razvoj družbeno odgovor-
nega gospodarstva in javnega sektorja,

 – zmanjševanje brezposelnosti s posebnim poudarkom na 
ranljivih kategorijah,

 – uvedbo aktivnosti za odpravo krize vrednot v naši družbi, 
ki se kaže v nespoštovanju zakonov in predpisov, korupci-
ji, neupravičenem bogatenju posameznikov, posameznic 
in vedno večji neenakosti, načrtnem uničevanju podjetij, 
prenašanju denarja v davčne oaze, izogibanju plačevanja 
davkov in prispevkov za socialno varnost,

 – krepitev konkurenčnosti poslovnega okolja za vzdržno 
gospodarsko rast in povečanje globalne konkurenčnosti 
Slovenije z zmanjšanjem administrativnih obremenitev 
gospodarstva, zagonom investicij in spodbujanjem gos-
podarskega sodelovanja,

 – ustvarjanje pogojev za zagotovitev ohranitve in razvoja 
ekonomske in socialne varnosti ter učinkovitega sistema 
socialnega varstva, temelječega na načelu pravičnosti, so-
lidarnosti in enakega dostopa,

 – dosledno spoštovanje načel Resolucije o normativni de-
javnosti pri oblikovanju in sprejemanju zakonodaje in 
podzakonskih aktov,

 – krepitev in razvoj ekonomske demokracije,
 – krepitev notranjega povpraševanja,
 – krepitev optimalnosti, učinkovitosti in kakovosti javnega 

sektorja,
 – ureditev sistema dolgotrajne oskrbe in osebne asistence, 

pri čemer bo, ob soglasju socialnih partnerjev glede te-
meljnih vprašanj, v letu 2015 vložen predlog zakona v 
zakonodajni postopek in

 – izračun višine minimalnih življenjskih stroškov se izvede 
v letu 2016 in v skladu z obstoječo zakonodajo se opravi 
uskladitev višine minimalnega dohodka, ki je podlaga za 
izračun socialnih transferjev.

Pogajanja o socialnem sporazumu so sicer potekala dva 
meseca v 16-ih večurnih krogih. Za končno uskladitev so 
bili potrebni trije poskusi. Socialnim partnerjem je tovrsten 
dogovor uspel šele petič v času samostojnosti države, to pa 
bo šele tretji sodoben socialni sporazum. Zadnji je bil sprejet 
za obdobje med letoma 2007 in 2009. Država je bila tako 
brez dokumenta (takšen dokument ima cilj doseči stabilnost 
in socialni mir, v njem so opredeljene temeljne zaveze in 
usmeritve vlade, delodajalcev in sindikatov v nekem obdob-
ju) praktično ves čas krize.

Dokument predvideva skoraj 140 ukrepov na vseh ključ-
nih področjih. Med drugim napoveduje, da ne bo novih obre-
menitev gospodarstva, razen v primeru višje sile, vprašanja 
minimalne plače pa zaradi nesoglasij ne rešuje. Sindikati so 
napovedali, da se bodo za postopen izvzem dodatkov iz mi-
nimalne plače borili po drugi poti, če bo treba, tudi na ulici.

Po podpisu sporazuma so se seveda vrstili govorniki, 
ki so pozdravljali podpis ali pa bili morda tudi nekoliko 

razočarani. Predsednik Vlade RS Miro Cerar je v nago-
voru podpisnikom ocenil, da doseženi sporazum kaže na 
veliko mero medsebojnega zaupanja, odgovornosti in skrbi 
za skupno prihodnost. Ob tem je posebej spregovoril o 
prispevku dokumenta k večjemu zaupanju in sodelovanju. 
Slovenska družba je namreč, po njegovih besedah, vključno 
s predstavniki sindikatov, delodajalcev in vlade, prežeta z 
nezaupanjem, ki se krepi že od začetka krize, saj v Slove-
niji skoraj nihče več nikomur ne verjame na besedo. »Že 
ko nekaj podpišemo, smo v dvomu, ali bo to obveljalo. Ne 
izvršujemo v zadostni meri vseh zakonov, ki smo jih spre-
jeli. Sprejemamo strategije, načrte, programe, pa se jih ne 
držimo. Podpisujemo sporazume, ki včasih ostanejo mrtva 
črka na papirju,« je bil kritičen Cerar.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake mož-
nosti Anja Kopač Mrak, ki je vodila pogajanja in prispevala 
podpis v imenu vlade, je opozorila, da dokument ni samo 
papir, temveč vizija. Čeprav nekatere vsebine v sporazum 
niso vključene, med njimi sta, kot že prej navedeno, mini-
malna plača in insolvenčna zakonodaja, to še ne pomeni, da 
se o tem ne bodo pogovarjali v prihodnje in na koncu našli 
dobrih kompromisov tudi za ta vprašanja.

Delodajalci med največjimi dosežki socialnega sporazu-
ma vidijo zavezo vlade, da z izjemo davka na nepremični-
ne ne bo novih obremenitev gospodarstva, razen v primeru 
višje sile, je po koncu slovesnosti ponovil generalni sekretar 
Združenja delodajalcev Slovenije (GZS) Jože Smole, ki je k 
temu še dodal, da je to vsekakor boljše kot to, kar smo imeli 
doslej, ko so podjetniki nenehno pričakovali dvig raznih da-
jatev, prispevkov in nikoli niso vedeli, kakšni bodo njihovi 
stroški čez tri mesece. S tem se je strinjal tudi predsednik 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh 
ter bil tudi mnenja, da bodo podjetniki v takih pogojih lahko 
poslovali in tudi zaposlovali.

Manj pa se delodajalci veselijo morebitnega reševanja 
vprašanja minimalne plače, čeprav so na dialog pripravlje-
ni. Smole je v zvezi s to problematiko izpostavil, da je bila 
definicija dogovorjena skupaj s sindikati, kljub vsemu pa 
izvzemu dodatkov še naprej nasprotuje.

In kaj pravijo predstavniki delojemalcev? Vsi predsedniki 
sindikalnih zvez so v en glas izrazili obžalovanje, da jim 
ni uspelo rešiti vprašanja minimalne plače že v sporazumu. 
Po vsej verjetnosti se bodo pripravile spremembe Zakona o 
minimalni plači, zbrati bo potrebno število podpisov in jih 
vložiti v DZ. Sporazum bi bil boljši tudi, če ne bi bile iz njega 
izločene spremembe insolvenčne zakonodaje, ki so predvi-
devale, da se v primeru stečajev najprej poplača delavce.

Ne glede na to, pa je tudi delojemalska stran v večji večini 
mnenja, da je v podpisanem sporazumu tudi več dobrih ukre-
pov. Med njimi so spremembe zakona o izvršbi in zavaro-
vanju, po katerih v prihodnje ne bo več mogoča izvršba na 
minimalno plačo, postavljanje temeljev plačne politike v 
kolektivnih pogodbah dejavnosti, ne na podjetniški ravni, 
na kateri so sindikati šibki, ter usklajevanje plač z inflacijo 
in delom produktivnosti.

Socialni sporazum je torej podpisan s strani predstav-
nikov vlade ter vseh reprezentativnih delodajalskih in 
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sindikalnih organizacij, z izjemo Gospodarske zbornice 
Slovenije (GZS), ki v pogajanjih ni sodelovala. O more-
bitnem kasnejšem podpisu je upravni odbor GZS odločal 
18. februarja 2015 ter soglasno odločil, da GZS ne pristopi 
k podpisu Socialnega sporazuma 2015-16. V GZS so namreč 
mnenja, da sprejeti dogovor ne bo prispeval k razbremenitvi 

gospodarstva in zato tudi težko k dvigu socialne varnosti, 
saj je v njem premalo zavez k nujnim spremembam. Preveč 
je zavez na načelni ravni, predvsem pa pasti za povečanje 
obremenitev, kar so tudi zapisali v sporočilu za javnost.

Jože Skubic, sekretar SŽPS

SŽPS praznuje srebrno obletnico
Sindikat železniškega prometa v letošnjem letu praznuje 

25 let svojega delovanja. Prav je, da pri tem obudimo nekaj 
spominov iz naše zgodovine, vsaj kar zadeva začetek, zato 
se bomo vrnili v leto 1990, ko se je v Ljubljani 22. januar-
ja zbrala množica vlakovnih odpravnikov, operativnih po-
močnikov in dispečerjev iz vse Slovenije in Istre. Njihova 
soglasna odločitev je bila, da se ustanovi lastni sindikat z 
nazivom Neodvisni sindikat vlakovnih odpravnikov Slove-
nije in Istre. To so bili temelji današnjega sindikata in da so 
bila pričakovanja članov takrat najverjetneje velika, niti ni 
potrebno govoriti, čeprav se morda nekatere stvari niso ure-
dile niti 25 let kasneje, druge ne morda tako, kot se je želelo.
Če govorimo o prehojeni poti v teh 25-ih letih, lahko tudi 

jaz, ki sem v sindikatu 10 let, potrdim, da ta pot niti približno 
ni bila lahka. Žal je bilo na njej veliko ovir, mnoge izmed 
njih smo si postavili kar sami, morda kakšno celo večkrat. 
Za danes lahko upam, da smo se iz tega tudi česa naučili in, 
ne glede na vse, kar se je zgodilo, imamo kaj pokazati, je pa 
prav, da določene stvari tudi nadgradimo. Pri tem ne kličem 

k temu, da bodimo s tem zadovoljni, a včasih je videti tako, 
kot da je vse to, kar smo skupaj dosegli, danes nepomembno.

Priznati si moramo, da večini zaposlenih v sistemu na 
SŽ ne gre slabo, po letih varčevanja smo sindikati dosegli 
tudi dvig plač, ni sicer veliko teh 3%, je pa kljub vsemu 
naša plača nekaj evrov višja in če se še malo ozremo okoli 
sebe, bomo morali, glede na težko gospodarsko situacijo v 
Sloveniji, kar krepko zavihati rokave, da ohranimo tisto, kar 
imamo danes.

No, ne bo pa čisto nič narobe, če se članice in člani to 
leto ob srebrni obletnici SŽPS malce poveselimo, mi, ki smo 
zadolženi še za kaj drugega v tem sindikatu, pa pripravimo 
načrte za delo vnaprej.

Zato ob koncu teh misli: hvala vsem tistim, ki ste z nami 
morda že 25 let, miren počitek za tiste, ki jih žal danes ni več 
med nami, in hvala tudi vam, ki želite biti del tega sindikata 
tudi naslednjih 25 let!

Jože Skubic, sekretar SŽPS
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Konec lanskega leta smo prometniki vseh krajevno vo-
denih postaj na območju SŽ pričeli s poskusnim evidenti-
ranjem gibanja vlakov in vnašanjem vzrokov zamud. Na 
daljinsko vodenih postajah so za vnos teh podatkov zadol-
ženi progovni prometniki oziroma prometniki, ki na teh pos-
tajah daljinsko vodijo promet. Podatke smo pričeli vnašati 
glede na brzojavko SŽ Infrastrukture št. 2310 f in Obvestilo 
278.1-9/2014 brez ustrezne seznanitve o aplikaciji sami. Vse 
je potekalo v smislu nauči se sam, da boš potem nekako 
vedel. Videti je, da je za delodajalca postalo že kar samo-
umevno, da se ob rednem delu še dodatno samoizobražuje-
mo. Kar spomnimo se lanskih periodičnih izpitov in Power-
point predstavitev, katere nam je na službene računalnike 
delodajalec tako velikodušno naložil.

No, potem pa, ko si prišel prvič v izmeno po uveljavitvi 
zgoraj omenjene brzojavke, se je pričelo zares. Program ti ne 
dopušča časa za pomislek, vozni čas med dvema postajama 
je pogosto samo štiri minute (ali manj), in to je čas, v kate-
rem si dolžan vnesti gibanje vlaka. Ne glede na poizkusno 
obdobje.

Prometniki oziroma progovni prometniki v ISSŽ vpisu-
jejo podatke o gibanju vlaka in morajo za vsako zamudo, 
nastalo na njihovi postaji ali na medpostajnem odseku do te 
postaje ugotoviti in vnesti vzrok za nastalo zamudo. V teoriji 
seveda, da se razumemo.

Kako prometnik ugotovi, zakaj je vlak daljšal vozni čas, 
recimo za minuto ali dve? Za strojevodjo vlaka je vse nor-
malno, računalnik na mizi prometnika pa zahteva pojasnilo. 
Vtipkaš šifro 59 kot vzrok zamude, potem pa ti jo prevoznik 
kot po tekočem traku zavrne. Očitno prevoznik ni dobro se-
znanjen z »Navodilom za program Zamude prevozniki«, ki 
mu predpisuje ravnanje v takih primerih.

Res je, da gre (še) za poizkusno obdobje in se z zamudo 
načeloma nihče (še) ne obremenjuje, ampak tudi poizkus-
nega obdobja bo nekoč konec in dvomim, da se bo navada 
zavračanja zamud s strani prevoznika kasneje spremenila.

Na to temo je v novem Obvestilu št. 278.1-4/2015 prišlo 
do popravka, in sicer, da se ne obravnavajo vse zavrnjene 
zamude do vključno ene minute v potniškem prometu in 
do vključno treh minut v tovornem prometu, temveč se av-
tomatsko prenesejo v poseben status. Škoda, da tega ne ve 
tudi računalnik.

Torej, prometniki oziroma progovni prometniki smo pre-
vzeli še eno dodatno delo, in to delo predstavlja tudi dodat-
no obremenitev. V razmislek … koliko takšnih dodatnih del 
smo brez predhodne podrobne seznanitve še pripravljeni 
prevzeti in kako lahko ta dela vplivajo na varnost prometa?

Postavlja se tudi vprašanje, kako bo po uvedbi GSM-R 
sistema. Ali se bomo zopet sami izobraževali ali bo takrat 
drugače? Odgovor na to vprašanje bomo verjetno dobili prav 
kmalu, saj se nam, glede na intenzivnost del, obeta vzposta-
vitev sistema še letos.

Besedilo in foto: 
Adolf Teržan, prometnik postaje Trbovlje

Vnos gibanja vlakov na SŽ

Grafikon z novo masko za gibanje 
vlakov

Maska za gibanje vlakov

Urejenost postaj Bled jezero in Bohinjska Bistrica
Postaji Bled Jezero in Bohinjska 

Bistrica, včasih ponos Slovenskih že-
leznic, sta zdaj le še bledi sliki tistih 
časov. V mesecu februarju smo člani 
OO Nova Gorica skupaj s strokovnim 
sodelavcem postaje Most na Soči in 
delavsko direktorico SŽ-Infrastruktura 
obiskali omenjeni postaji in se soočili s 
problematiko. Postaja Bled Jezero ima, 
glede na svojo turistično pomembnost, 
zastarelo infrastrukturo. Stavbno po-
hištvo je v celoti zamenjano v stano-
vanjih v prvem nadstropju. Prometni 
urad, vestibul, vhodna vrata v vestibul 
in čakalnica pa bi bili potrebni temelji-
te prenove.

Službene sanitarije so v souporabi 
s potniki in gosti lokala, ki se nahaja 
na postaji. Prehodi za potnike bi bili 
potrebni gumiranja, prav tako bi bilo 
potrebno asfaltirati poti do peronov. To 
bi potnikom omogočilo lažji prehod, še 
posebej turistom, ki navadno s seboj 
prenašajo ali prevažajo težko prtljago. 
V poletnem času, v sezoni kopanja, je 
kljub delavcu ŽIP-a za parkiranje na 
postaji slabo poskrbljeno. Avtomobili 
so parkirani celo na peronu in na inter-
vencijski poti.

Tako kot na postaji Bled Jezero, so 
tudi na postaji Bohinjska Bistrica sani-
tarije za uslužbence v skupni uporabi s Kretniška postojanka
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Včasih (in železničarji še danes tako govorimo) smo temu 
bolj po domače rekli šola. Zato bi naslov tega članka lahko 
bil tudi Šola med počitnicami. Malo za šalo, malo zares.

In v čem je dejansko problem? Razpis »šolanja« je 
bil za posavsko-zasavski konec letos narejen v tednu, ko 
so bile v tem delu Slovenije šolske počitnice. Tako stari 
pa zopet nismo zaposleni na železnici, da ne bi nihče 
imel kakega osnovnošolca ali srednješolca. In v tem času 
imajo zaradi tega številni starši dopust. Naše šolanje pa 
je obvezno in tako nastane problem. Ali pa boš moral 
(če bo prostor) na šolanje v drugem terminu v kak drug 
kraj ali bo moralo biti zate izredno šolanje ali pa ne boš 
imel dopusta.

Veliko težav in problemov samo zaradi tega, ker nekdo 
ne vidi ali noče videti tega problema. Šolanje poteka ves 
mesec in samo dva tedna oziroma dve lokaciji bi bilo po-
trebno zamenjati, pa bi bilo vse rešeno, saj tudi šolske po-
čitnice v Sloveniji potekajo v dveh terminih.

Pred leti smo v sindikatu na ta problem že opozarjali 
in se je takrat tik pred »dvanajsto« to rešilo. Tudi letos je 
bilo slišati, da so nekateri strokovni sodelavci, beri bivši 
šefi postaj, na to opozarjali, ko je bil še čas, a očitno ni 

zaleglo. In zakaj ne? Očitno, ker nekdo ne more ali noče 
mimo svojega ego oziroma pomembnosti, za katero misli, 
da jo ima.

Upam, da bo tale malo bolj kritičen članek vsaj malo pri-
pomogel k bolj zdravi kmečki pameti, ko se bodo nasled-
njič delali razporedu v času, ko bi del zaposlenih želel biti 
na dopustu s svojimi otroki.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

potniki, le da jih tu uporabljajo tudi uporabniki avtovlaka. 
Velik problem postaje Bohinjska Bistrica je nastal, ko se je 
pričel urejati parkirni prostor za avtodome, saj je le-ta odvzel 
kretniku pot do postojanke I., zaprla pa se je tudi interven-
cijska pot do postojanke.

V zimskem času je prehod do kretniških postojank skoraj 
nemogoč. Obe postaji se v zimskem času soočata s težavami 
pri čiščenju kretnic. Kljub temu da je v teh krajih veliko snež-
nih padavin, so tukaj kretnice še vedno neogrevane. V času, 
ko bi bil avtovlak zaradi neprevoznosti ceste med Podbrdom 

in Bohinjsko Bistrico najbolj zaželjen, le-ta voženj veliko-
krat ne more opravljati.

Obe postaji imata kretniške postojanke v slabem stanju. 
Potrebne bi bile temeljitega popravila.

Po ogledu je bila s strani predstavnika SŽ obljublje-
na pomoč pri obnovi vsaj najbolj pomembnih stvari na 
postajah. To si kraja kot slovenska turistična bisera tudi 
zaslužita.

Besedilo in foto: Bojan Drole

Pot do kretniške postojanke

Vhodna vrata so nujno 
potrebna obnove.

Vlaga ima tu svoje 
domovanje.

Redno strokovno izpopolnjevanje med 
»počitnicami«

Obvestilo za strokovno izpopolnjevanje
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Skala padla na progo med Zagorjem in Savo
V četrtek, 26. februarja, so se ob 20.58 vključili »javljal-

niki plazov« med postajama Zagorje in Sava. Po pregledu 
proge je bilo ugotovljeno, da je na desni tir padla večja skala 
in tir deformirala. Skale sicer ni bilo več na tiru, saj se je po 
vsej verjetnosti odbila in padla v reko Savo. Ker je na tem 
mestu Sava globoka, je tako tudi v reki oziroma natančneje 
na površju reke ni bilo opaziti. Manjše kamenje, ki je ostalo 
na progi, je bilo dokaz, kdo je storil poškodbo tira.

Zapora desnega tira je trajala do naslednjega dne do 13. 
ure in 22 minut. Torej, skupaj približno dve tretjini dneva 
– 16 ur.

Nastale so večje zamude, teh se je, na primer, samo v 
četrtek zvečer pri potniških vlakih nabralo za šest ur in pol.

Seveda je najpomembneje, da se ni zgodilo kaj res huj-
šega, na kar raje niti ne pomislimo. Kako bi bilo, če bi bil 
takrat v neposredni bližini potniški vlak in se ga ne bi dalo 
več obvestiti o nastalem nevoznem tiru?

V zadnjem času je na tem odseku že kar nekajkrat 
priletela/o skala ali kamenje na progo. Teren je tu zelo zah-
teven. Do sedaj smo imeli tu veliko sreče. Čeprav je vedno 

problem denar, bi verjetno morali začeti (in to čim prej) pri-
stopati k resnejšemu zavarovanju tega dela proge. Kajti po 
nesreči zvoniti je prepozno, pravi slovenski pregovor. Naši 
predniki so že vedeli, zakaj tako. Se bomo tudi mi česa na-
učili od njih in od pregovora?

Miran Prnaver
Foto: Arhiv SŽPS

Resna deformacija tira

Pogled na mesto sprožitve

Potrebno je bilo hitro ukrepanje in popravilo.

Nova uniforma na SŽ
Že skozi zgodovino ljudje uporabljamo obleko kot obliko 

nebesedne komunikacije. Obleke nakazujejo poklic, socialni 
sloj, spol, lokalno pripadnost, standard …. tistega, ki jo nosi. 
Ljudje se niti ne zavedamo, kako zelo obleka odraža pozivan-
je javnosti in hkrati oglaševanje.

Na nekaterih delovnih mestih je obleka, torej uniforma 
nujno potrebna. Zaposlenim da enoten videz, ostalim pa s 
tem olajša njihovo prepoznavanje in razlikovanje po storit-
vah, ki jih opravljajo. Uniforma predstavlja simbol varnosti, 
lahko vzbuja zaupanje in spoštovanje. Veliko pove o člo-
veku, ki jo nosi. Prav tega se v našem podjetju vodstvo in 
uporabniki vse premalo zavedajo.

Uniforma je na Slovenskih železnicah pomemben dejav-
nik prepoznavanja naših poklicev. Skozi leta samostojnosti 
naše države smo zamenjali dva modela in nekaj materialov. Razvoj kolekcije nove uniforme SŽ
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Predvsem pa precej izvajalcev. Ker uporabniki uniforme v 
njej prebijemo precej ur, sta kroj in kvaliteta zelo pomemb-
na. Prav s tem pa imamo v zadnjih letih precejšnje težave 
na Slovenskih železnicah. Kroji so neprimerni, materiali in 
izdelava pa zelo slaba. Poleg tega nekateri uporabniki za 
svojo obleko slabo skrbijo.

Katja Kuhar, dipl. oblik. tekst. in oblač., ki je med drugim 
redna uporabnica storitev prevoza na Slovenskih železnicah, 
to opaža dnevno redno. Zato se je odločila na temo naših 
uniform napisati svojo magistrsko nalogo na Naravoslovno-
tehniška fakulteti v Ljubljani. Le-to nam je na Kolodvorski 
ulici v kristalni dvorani 12. 2. 2015 predstavila.

Ponudila je ideje o kroju in barvah, ki so dovoljene 
z barvno lestvico Slovenskih železnic. Kljub drobnim 

popravkom skozi leta naše uniforme niso več v koraku s 
časom, je dodala. Prisotni smo se s tem strinjali. Imeli smo 
nekaj predlogov, pomislekov pri barvnih kombinacijah in 
uporabnosti. Diskusija se je dotaknila tudi različnih postav 
uporabnikov, obutve, modnih dodatkov itd.

Predstavitev magistrske naloge je lahko lepa in dobra 
spodbuda, da do sprememb v kratkem zares pride. V razmis-
lek odgovornim za nabavo uniform – uniforma je ogledalo 
podjetja, v razmislek uporabnikom pa – uniforma je obraz 
uporabnika!

Bojana Kocjančič
Foto: Arhiv Katje Kuhar

Sestanek s predstavniki Sindikata prometnika 
vlakova hrvatske

V četrtek, 29. januarja, so nas v Ljubljani obiskali pred-
stavniki našega sorodnega sindikata s Hrvaške. Na delov-
nem sestanku smo izmenjali izkušnje, poglede in primerjali 
tako težave kot uspehe, ki jih beležimo pri svojem delu. Taki 
sestanki so zelo dobrodošli, saj s prve roke vidimo podob-
nosti in razlike, ki obstajajo tako med dvema državama in 
dvema železnicama kot dvema sindikatoma.

V marsičem smo seveda lahko s položajem in rezulta-
ti našega sindikata v primerjavi s kolegi iz Hrvaške zelo 

zadovoljni. Seveda pa so natančne primerjave glede na raz-
lične okoliščine in pogoje dela lahko tudi dvorezen meč.

Na koncu sestanka smo si bili enotni, da je tudi v prihodnje 
potrebno nadaljevati z izmenjavo izkušenj. Tako bogatimo 
vsak svoj sindikat in pripomoremo k boljšemu reševanju 
težav naših članic in članov.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Koristna izmenjava mnenj Levo HŽ, desno SŽ

Kongres SZS – Alternativa
V torek, 10. marca, je v Ljubljani potekal kongres Sloven-

ske zveze sindikatov Alternativa.
Alternativa je ena izmed sedmih sindikalnih central, ki 

povezujejo več ali manj sorodne sindikate. Član Alternative 
je tudi naš sindikat SŽPS. Naša sindikalna centrala je sicer 
med manjšimi v slovenskem prostoru. Tako smo se omenje-
nega kongresa udeležili tudi predstavniki našega sindikata. 

Predsednik Alternative Zdenko Lorber je predstavil delo 
centrale v preteklem petletnem obdobju. To je bilo zelo raz-
gibano obdobje, v katerem je bila Alternativa zelo aktivna in 
je tudi dosegla zavidljive rezultate in uspehe. Predvsem smo 
bili opazni pri delu v delovni skupini za spremembo poklic-
nega pokojninskega zavarovanja in pri delu v Odboru sklada 
obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (ODPZ).
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Po sprejetem poročilu predsednika smo izvedli volitve. 
Oba kandidata, Zdenko Lorber za predsednika in Leon Didič 
za sekretarja, sta dobila soglasno podporo.

S tem smo delegati dali priznanje obema za delo v pretek-
losti in jima izkazali zaupanje tudi v prihodnje.

Sledilo je še sprejetje programa za naslednje petletno ob-
dobje, ki bo, glede na situacijo v naši državi, zagotovo zelo 
težko. Potrebno bo vlagati veliko dela, znanja in energije, 
da bi vsaj ohranili pridobljene pravice oziroma bi jih bilo 
potrebno v marsikaterem segmentu še izboljšati.

Miran Prnaver
Foto: Arhiv Alternative Predsednik in delovno predsedstvo

Del delegatov SŽPS Delegati kongresa, v ozadju stari in novi predsednik

OKROGLA MIZA

Strategija upravljanja kapitalskih naložb 
Republike Slovenije

Lanskega poletja je bilo ustanovljeno Zavezništvo sin-
dikatov energetske, železniške, pristaniške in cestne dejav-
nosti Slovenije. Namen povezovanja sindikatov omenjenih 
dejavnosti je bila povezanost dejavnosti in problemov, ki 
jih imajo vse te panoge v Sloveniji. Temu zavezništvu se je 
pridružil tudi naš sindikat. V luči tako imenovane prodaje 

državnih podjetij je država pripravila Strategijo upravljan-
ja kapitalskih naložb Republike Slovenije. In na temo, kaj 
čaka podjetja v energetski in prometni panogi v Sloveni-
ji po sprejetju zgoraj omenjene strategije, je zavezništvo v 
Cankarjevem domu pripravilo okroglo mizo v ponedeljek, 
13. aprila.

Pestra zasedba omizja
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Sodelovali so državni sekretar na ministrstvu za finan-
ce Metod Dragonja, državni sekretar na ministrstvu za in-
frastrukturo Klemen Grebenšek, predsednik uprave SDH 
Matej Pirc, generalni direktor Slovenskih železnic Dušan 
Mes in drugi. Med udeleženci so bili tudi nekateri direktor-
ji naših odvisnih družb in tudi številni novinarji. Okroglo 

mizo je povezoval Jože Bonča. V živahni razpravi so bila 
izmenjana stališča med predstavniki oblasti, delodajalci in 
predstavniki zaposlenih – sindikati. Okrogle mize smo se 
udeležili tudi predstavniki SŽPS in Sveta delavcev SŽ-Infra-
strukture, d. o. o.

Metod Dragonja je poudaril, da vlada gleda in ocenju-
je vsak posamezen primer ter ugotavlja, kaj je smiselno in 
dobro za posamezno družbo.

Naš generalni direktor Dušan Mes je med drugim pove-
dal, da bi bilo potrebno večjo vlogo dati poslovodstvom in 
nadzornim svetom v družbah, saj ti najbolje poznajo situa-
cijo in probleme v družbah.

Predstavniki sindikatov so bili mnenja, da strategije ne 
more biti brez ciljev. In da se strategija ne piše za leto, dve.

Okrogla miza seveda ni prinesla konkretnih rešitev. Lahko 
pa izmenjava mnenj in stališč prispeva k boljšemu in bolj 
smiselnemu pristopu k privatizaciji državnega premoženja. 
In prav temu je bila okrogla miza namenjena.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Dušan Mes Klemen Grebenšek Metod Dragonja

Med udeleženci tudi SŽPS

Središče Vitalis
V preteklosti smo imeli v našem podjetju organizirano 

zdravstveno preventivo ali po domače aktivni oddih.
Za teden dni ali še kak dan več smo hodili v toplice 

(Podčetrtek, Laško …), hribe (Kranjska Gora) in na morje 
(Korčula). Tam smo si nabirali moči za zahtevno službo, si 
nabirali kondicijo in poskrbeli za svoje telo.

V zadnjih nekaj letih smo se zaradi krize podjetja v do-
govoru z delodajalcem temu »nadstandardu« odpovedovali.

Z letošnjim letom pa smo zopet dobili možnost koriščenja 
le-tega. Sicer v bolj okrnjeni obliki, pa vendar.

V nekdanjih prostorih samskega doma v Zalogu je ŽIP 
uredil prostore za dvodnevno (četrtek, petek) zdravstveno 
preventivo.

Zdravstvena preventiva v Vitalisu je namenjena krepitvi 
zdravja, izboljšanju psihofizičnih sposobnosti in s tem dvigu 
delovne sposobnosti, ki je pogoj za varen in urejen železniški 
promet. Glavni namen programa je delavcem teoretično in 
praktično predstaviti informacije in smernice za vitalnost in 
preventivno skrb ter ohranjanje zdravja. Cilj je, da bi čim več 

znanj in praks prenesli tudi v vsakdanje življenje – domov ter 
na delovno mesto. Hkrati naj bi bila to priložnost za spros-
titev in prijetno ter aktivno druženje.

Budno spremljanje predstavitve
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Pred uradnim odprtjem sezone smo se dogovorili, da so 
skupini približno 15-ih zaposlenih predstavili in izvedli 
enodnevni preizkusni potek izvajanja programa v Središču 
Vitalis.

To enodnevno predstavitev smo opravili v četrtek, 15. ja-
nuarja. Lahko smo opozorili na pomanjkljivosti, ki smo jih 
opazili v programu, in seveda tudi pohvalili vse, kar se nam 
je zdelo dobro in primerno v programu.

Predvsem pa smo ugotovili (vsaj za podpisanega to velja), 
da je za telo res potrebno več in bolje poskrbeti. Za marsikaj 
imamo v življenju čas, naj ga bo še več namenjenega našemu 
telesu in njegovemu zdravju.

Besedilo in foto: Miran Prnaver Vadbeni prostor

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 je vzpostavljena povezava med Slovenijo in 
Hrvaško preko mejnega prehoda Rogatec.

V nedeljo, 14. decembra, ko je začel veljati nov vozni 
red, je potekala slovesnost ob ponovni povezavi med dvema 
mestoma in med dvema državama. S tem, ko je Rogatec po-
vezan s sosednjo postajo Đurmanec, je zopet vzpostavljena 
povezava med Celjem in Zagrebom po tem delu proge.

Zelo veliko zanimanje za vožnjo prvega potniškega vlaka 
po skoraj dvajsetih letih je pokazalo, da so ti kraji pogrešali 
železniško progo. Slovesna vožnja dveh slovenskih garnitur 
serije 814 se je začela ob pol dvanajstih. Žal vsi, ki so se 
želeli peljati na otvoritveni vožnji, niso mogli na vlak. Zato 
so se lahko peljali preko meje tudi z avtobusi, ki so bili na 
razpolago. Ves čas vožnje so vlak ob progi spremljali števil-
ni domačini, opremljeni tudi s fotoaparati. Po prehodu meje 
so nas na postajališču Hromec poleg množice domačinov 

pričakali tudi možnarji. Po prihodu na postajo Đurmanec, 
kjer nas je zopet pričakala velika množica ljudi, je sledil 
kulturni program s pozdravnimi govori in blagoslovom, ki 
ga je opravil katoliški duhovnik.

Nazaj sta zopet peljali polni garnituri, vsi ostali potniki pa 
so se v Rogatec odpeljali z avtobusi Izletnika Celje.

Po prihodu nazaj v Rogatec je sledila osrednja proslava, 
ki so jo pripravili domačini z obeh strani mejne reke Sotle. 
Tudi sicer so obsoteljske občine na slovenski in hrvaški 
strani znane po dobrem, zglednem sodelovanju. In tudi prav 
prizadevanje lokalnih skupnosti je imelo velik vpliv, da je 
ideja o obnovitvi proge »meso postala«.

Nastopajoči so izvedli zelo zanimiv in prijeten kulturni 
program, poleg njih pa so nastopili številni govorniki, ki so 
vsak s svojega zornega kota prikazovali pomen in vlogo po-
novne oživitve proge med Rogatcem in Đurmancem. Med 
drugim so govorili župan Rogatca Martin Mikolič, ki se 
je skupaj z županoma Đurmanca in Huma na Sutli močno 
angažiral za ponovno vzpostavitev povezave. Navzoče 
sta pozdravila direktorica HŽ Infrastruktura Renata Suša 

Na poti

Po dolgih letih zopet odhod vlaka proti Đurmancu
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in direktor naše odvisne družbe Potniški promet, d. o. o., 
mag. Boštjan Koren. Na govorniški oder sta stopila tudi hr-
vaški prometni minister Siniša Hajdaš Dončič in naš gos-
podarski minister Zdravko Počivalšek, sicer rojak iz teh 
krajev.

Otvoritve se je udeležil celoten vrh Slovenskih železnic 
z generalnim direktorjem Dušanom Mesom na čelu. Med 
gosti je bil tudi predsednik Odbora za zunanjo politiko Dr-
žavnega zbora RS poslanec Jožef Horvat.

Vlaki so do sedaj vozili do zadnjega postajališča na slo-
venski strani Sveti Rok ob Sotli. Odsek, ki je na novo po-
vezan, je dolg dobrih šest kilometrov, slovenska stran meri 
dober kilometer, hrvaška pa pet. Hrvaške železnice so v 
obnovo vložile 6 milijonov evrov, naš delež je bil »le« 70 
tisočakov, ker imamo bistveno krajši in tudi precej manj 
zahteven del proge.

Otvoritveni vlak je v eno smer peljal strojevodja, ki je 
pred skoraj dvajsetimi leti na tem odseku peljal zadnji pot-
niški vlak pred ukinitvijo proge. V drugo smer pa je vlak 
peljal župan Podčetrka in predsednik Slovenske turistične 
zveze Peter Misja, sicer po poklicu strojevodja.

Zaenkrat v popoldanskem času na tem odseku vozita le 
dva para slovenskih vlakov. Upamo le, da se jima bodo čim-
prej pridružile še hrvaške garniture v dopoldanskem času 
in da slika, ki je bila drugo decembrsko nedeljo na postaji 
Rogatec, ne bo sčasoma izgubila svojega sijaja.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

V Đurmancu

Veliko zanimanje na postaji Rogatec za otvoritev in povezavo 
proge s sosednjo Hrvaško

Vzpostavljena je redna sobotna železniška 
povezava med Čakovcem in Lendavo

Potniški vlak je, znova, po dolgem zatišju od leta 1998, 
pripeljal v Lendavo. To ni scenarij za televizijski ali spletni 
oglas, ampak resničnost. Prvič je v Lendavo iz Čakovca pri-
peljal v soboto, 20. decembra 2014, ob 11.31.

Po razpadu nekdanje bivše države se je železniški pot-
niški promet v Lendavo praktično ustavil. Sosednja Hrva-
ška, s pomočjo katere smo preko Čakovca bili povezani s 
preostalimi deli Slovenije, je potniški promet na tirih takrat 
ohranila le do Murskega Središča, je pa med državama po-
tekal tovorni promet za takratne potrebe naftne industrije. 
Še sedaj se lendavski tiri uporabljajo za Zavod blagovnih 
rezerv Republike Slovenije, a to je bolj izjema kot pravi-
lo. Tiri tako bolj ali manj samevajo. Pred slabimi petimi 
leti je edini vlak z ljudmi pripeljal iz Čakovca, ko je šlo 
za britanske turiste, ki so si v naši državi želeli ogledati 
praktično vsak kotiček naše železniške infrastrukture, tudi 
nekajkilometrski lendavski trak oz. strokovno imenovano 
slepi tir.

Ideja, da bi znova obudili potniški promet med dvema 
zelo povezanima mestoma, Lendavo in Čakovcem ter obrat-
no, je ena izmed dokazov, da vse le ne naleti na gluha ušesa. 
Pobude so bile tudi, pred leti sicer, naj bi se Lendava s tiri 
povezala s sosednjo Madžarsko, natančneje z Rédicsem, 
kot je to bilo vse do konca 2. svetovne vojne, ko so takrat HŽ vlak v Lendavi
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obstoječo progo demontirali in za katero še obstajajo načrti 
in študije. A zaman.

Potniški vlak iz Čakovca v Lendavo vozi vsako soboto, 
lendavski tiri pa so potniški vlak znova »nosili« prvič v 
soboto, 20. 12. 2014. Takrat je vlak iz Čakovca krenil ob 
10.57, v Murskem Središču je bil ob 11.18 uri. Od tam je ob 
11.22 krenil proti Lendavi, v Lendavi pa se je prvič ustavil 
in tudi zatrobil ob 11.31. V Lendavi je stal 10 minut in se ob 
11.42 znova vrnil proti Čakovcu, najprej v Mursko Središče, 
kjer se je prav tako ustavil in pobral potnike, okoli 12.00 pa 
je krenil tudi od tam in v Čakovec prispel okoli četrt na eno.

Vlak se je v Lendavo znova vrnil še istega dne popoldan. 
Iz Čakovca je krenil ob pol štirih ter v Lendavo prispel nekaj 
minut čez četrto. Kot dopoldan, je vlak v obeh smereh po-
biral in odlagal potnike. Popoldan je v Lendavi postal dlje, 
slabo uro, in se ob 16.55 odpravil nazaj proti Čakovcu. V 
Čakovcu je bil ob 17.30.

Skratka, iz Lendave do Čakovca ob 11.42 in 16.56, s po-
vratkom iz Čakovca v Lendavo ob 10.57 in 15.32. Tako je 
zdaj vsako soboto!

Podjetje Hrvaške železnice so v posodobitev 40 let stare 
proge Čakovec–Mursko Središče vložile 16 milijonov kun 
(2 milijona evrov) in tako hitrost vlaka z 20 zvišale na zavid-
ljivih 60 kilometrov na uro. Sicer pa je uspešno zaključena 
ideja o vzpostavitvi te relacije plod prizadevanj predvsem 
hrvaškega sindikata strojevodij v Međimurju in obeh župa-
nov sosednjih občin, lendavskega župana mag. Antona Ba-
lažeka ter župana občine Mursko Središče Dražena Srpaka.

Ni pa obnovljena le proga, temveč tudi most čez reko 
Muro, ki je bil premazan z antikorozivnim premazom.

Naslednji korak: Potniški vlak vsak dan?
Ideja o potniškem vlaku pa ni mišljena le za en dan v 

tednu, temveč za vsak dan. Upamo, da se bo tudi to čimprej 
zgodilo.

Prav tako so z novim voznim redom ponovno začeli voziti 
vlaki na relaciji Središče – Čakovec. Med tednom vozita na 
tej relaciji dva para vlakov, čez vikend pa eden. Tako je sedaj 
Ormož spet povezan s Čakovcem.

Po spletni strani lendavainfo.com povzel Miran Prnaver.
Foto: Leo Roudi, Leon Novak in Fegi

Lendava

Prihod vlaka

Progovni čuvaj
Progovni čuvaj je izvršilni železniški delavec, ki opravlja 

pregled proge, zavarovanje prometa na nivojskih prehodih, 
varuje delovne skupine, ki delajo na progi ali delovišču ter 
varuje posamezne odseke proge ter objekte.

Službeno mesto progovnega čuvaja se določi na ogrože-
nih mestih na progi, če na drug način ni mogoče zagotoviti 
varnega železniškega prometa.

Pri praktičnem delu izpita mora progovni čuvaj obvlada-
ti zavarovanje neprehodnega mesta na progi, zavarovanje 
počene tirnice, praktično uporabo signalnih znakov progov-
nega osebja in signaliziranje počasne vožnje s signalnimi 
znaki progovnega osebja ter zaustavitev vlakov.

Obhodnik proge je progovni čuvaj, ki po razporedu 
hodi po progi, ugotavlja stanje proge, progovnega pasu in 
opravlja manjša dela na progi. Na progo se poda v vsakem 

vremenu, pri svojem delu pa mora paziti na svojo varnost. 
O vožnjah vlakov je obveščen z izvlečkom iz voznega reda, 
o spremembah v vlakovnem prometu in vožnji progovnih 
vozil pa ga obvešča prometnik ali progovni prometnik. Na 
odsekih, kjer varnost železniškega prometa ni ogrožena, ni 
potreben obhod čuvaja. Pregled proge se namesto z obhodni-
kom proge lahko opravi tudi z motornim vozilom za posebne 
namene ali z vlečnim vozilom.

Delovna skupina, ki dela tako, da se delavci ali njiho-
vo orodje stalno ali občasno nahajajo v normalnem svetlem 
profilu proge, mora biti varovana s čuvajem. Po prihodu 
na delovišče progovni čuvaj delovišče zavaruje s prenos-
nimi progovnimi opozorilniki, ki označujejo »Mesto dela 
na progi« v skladu s Signalnim pravilnikom. Zavarovan-
je se opravi pred pričetkom del na tiru ali progi in pred 
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vzpostavitvijo zveze s prometnikom oz. progovnim promet-
nikom. Če je določeno, da se pri varovanju delovne skupine 
zahteva obveščanje o vožnji vlakov in progovnih vozilih, 
mora imeti progovni čuvaj med varovanjem stalno zvezo s 
prometnikom ali progovnim prometnikom. Pri tem upora-
blja telekomunikacijska sredstva, kot so progovni telefon, 
induktorski telefon, priključen na komunikacijsko mesto, ali 
prenosne UKV naprave. Slednje pa zadnje čase, predvsem 
na področju Pisarne gradbene dejavnosti Maribor, primanj-
kuje. Vsi pogovori s prometnikom oz. progovnim prometni-
kom se vršijo preko fonogramov.

V primeru, da je delovišče tako dolgo, da ga en progovni 
čuvaj ne more zanesljivo nadzorovati, je potrebno vožnje 
preko delovišča ali mimo delovišča dodatno zavarovati (po-
časna vožnja čez ali mimo delovišča, dodatni opozorilni 
zvočniki ali celo dodatni progovni čuvaj).

V zimskem obdobju, ko na postajnem območju delov-
ne skupine odstranjujejo sneg, za njihovo varovanje skrbijo 
progovni čuvaji na način, kateri velja za varovanje skupin, 

ko svoje delo opravljajo med prometom vlakov. Prav v tem 
obdobju pa se potreba po večjem številu progovnih čuvajev 
še posebej izkaže, saj jih je premalo.
Čuvaj nivojskega prehoda zavaruje promet na nivojskem 

prehodu z zapiranjem zapornic, mehanično ali električno. Na 
nivojskih prehodih opravlja tudi druga dela, kot so čiščenje 
tirnic, odstranjevanje snega ter posipavanje proti poledici.

Glede na to, da je potreba po progovnih čuvajih vse večja 
zaradi povečanja del v času zimskega obdobja ter izvajanja 
projektnih del, bi bili dodatni čuvaji še posebej dobrodošli. 
Pri primerjanju delovnih nalog med progarji in progovni-
mi čuvaji se opaža razlika, vrednotenje delovnih mest pa 
je isto. Zaradi tega se predlaga ustrezno višje vrednotenje 
delovnega mesta progovnega čuvaja. Prav tako se predlaga 
prenova Pravilnika za progovne čuvaje, ki je v uporabi že 
vse od leta 1976.

Pripravil: Edvard Veber
Foto: Arhiv SVSŽ

Progovni čuvaj s progarji

Progovni ETCS sistem
Evropski vlakovni kontrolni sistem (ETCS) je sistem 

za nadzor vlakov, katerega Evropska komisija spodbuja 
za uporabo po vsej Evropi in je skladen s konvencionalni-
mi in visoko hitrostnimi direktivami za interoperabilnost. 
Namen sistema je odpraviti pomanjkanje standardizacije na 
področju signalizacije in železniških kontrolnih sistemov. 
Poenotenje signalno-varnostnih sistemov prinaša večjo 
konkurenčnost, boljšo mednarodno storitev v potniškem in 
tovornem prometu, zmanjšanje stroškov in izboljšanje ka-
kovosti železniškega prometa.

ETSC nivo 1 s točkovnim prenosom podatkov ni samos-
tojen signalno-varnostni sistem, temveč omogoča nadgrad-
njo obstoječih SV sistemov.

Informacije o signalnih znakih, dovoljenih hitrostih in 
drugih pogojih na progi se na vlak prenašajo preko fik-
snih točk na progi z uporabo baliz. To so naprave za 
prenos podatkov, ki na vlak pošljejo ustrezne telegrame. 
Sistem na vozilu prejema telegrame, meri hitrosti in raz-
daljo, izračunava dejansko dovoljeno hitrost z uporabo 
podatkov o vlaku, zmogljivosti zaviranja in podatkov o 
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progi ter nenehno na prikazovalniku DMI strojevodji le-to 
prikazuje.

V primeru presežene omejitve hitrosti vlakovni del stroje-
vodjo najprej opozori in nato sproži zasilno zavoro.

Glede na vrsto podatkovne prenosne točke, ločimo fiksne 
in transparentne Evrobalize. Za oba tipa ni potrebno nobene-
ga lokalnega napajanja. Vsaka baliza se aktivira s prevozom 
lokomotive in prehodom OBS antene.

Za vgradnjo baliz na leseni ali betonski prag se uporablja 
poseben namestitveni kit. Namestitveni kit se na leseni prag 
pritrdi z vijaki, na betonski prag pa z BAND trakovi. Če je 
leseni prag, na katerega se namešča baliza, slab, se jo lahko 
namesti na sosednji prag ali pa je prag potrebno zamenjati. 
Balize za začasne namene pritrjujemo z univerzalnim Vortok 
drogovi.

LEU je elektronska progovna naprava, ki zagotavlja spre-
menljive telegrame, ki se vlaku pošljejo preko povezane 
Evrobalize. Namesti se pri signalu ter nivojskih prehodih, 
kjer morajo biti prenesene spremenljive informacije.

LEU zazna tokove signalnih svetilk skladno z dejanskim 
signalnim znakom, izbere kodiran telegram in ga preko se-
rijske povezave nenehno pošilja transparentni balizi. Zaradi 
varnosti so signalni prilagoditveni tokokrogi, digitalno vhod-
no-izhodno območje in izbira telegramov urejeni v dva ne-
odvisna kanala. Veljaven telegram se bo na izhode prenesel 
le v primeru, da oba kanala zaznata enak signal, v primeru 
napake pa privzet telegram.

LEU lahko s signalnih izhodov bere informacije o nadzo-
ru nivojskega prehoda preko analognih vhodov.

Strojno opremo LEU sestavlja napajanje, ena ali dve pri-
marni prilagoditveni kartici ene ali dveh gonilnikov baliz 
in/ali paralelne V/I kartice. LEU je nameščen v omarico, 
ki je na nosilcu fiksno pritrjena v tla ali na signalni steber, 
v kolikor namestitev omarice ne sega v normalni svetli 
profil.

Operativno in vzdrževalno osebje uporablja aplikativ-
na orodja za pripravo, spremembo progovnih podatkov, za 
programiranje in preizkušanje Evrobalize in LEU-jev, za 
preizkus naloženih podatkov v pomnilniku LEU in Evro-
balize ter za branje diagnostičnih podatkov progovnega 
sistema.

Pri popravilu strojne opreme LEU enote je potrebno upoš-
tevati, da so električni tokokrogi občutljivi na elektrostatič-
no praznitev, zato se najprej odstrani varovalka.

Kljub temu da je ETCS nov sistem, se pri tolikšnem šte-
vilu novih komponent ETSC in GSM-R sistema postavlja 
vprašanje, ali se ne bo s tem vzdrževanje SV naprav pove-
čalo, ali imamo dovolj izvajalcev v vzdrževanju SV in TK 
in kakšne prednosti nam dejansko prinašajo novi sistemi.

Pripravil: Edvard Veber

Intervju s člani sveta delavcev – Infrastruktura
EDVARD VEBER – 
POKLICNI ČLAN SD-I

Edi, ali se lahko našim bralcem 
na kratko predstaviš?
Rojen sem bil 3. junija 1971 v 
Celju, kjer sem preživljal otroš-
ka leta. Srednješolsko obdobje 
sem zaključil v Velenju, ob delu 
pa svojo izobrazbo še nadgraju-
jem. Trenutno opravljam poklicno 
funkcijo v SD-I in delam v Ljublja-
ni.

Kako je potekala tvoja železničarska pot?
Sodelavci pravijo, da me je prinesla novembrska poplava leta 1990. 
Takoj po srednji šoli sem se zaposlil kot SV mehanik, po končani 5. 
stopnji elektrotehnike pa sem napredoval v tehnika SV naprav. Zaradi 
večjih zdravstvenih težav sem postal delovni invalid 3. kategorije. Pri-
družil sem se timu v Enoti za meritve in popravila Celje, kjer sem svoje 
delovne naloge opravljal vse do odhoda v Ljubljano.

Kdaj si se začel ukvarjati s sindikalizmom?
Član sindikata sem pravzaprav skorajda od začetka svoje zaposlitve, 
prav aktivno s sindikalizmom pa sem se začel ukvarjati pred štirimi leti, 
ko sem sprejel funkcijo sindikalnega zastopnika svoje delovne enote.

Kako je prišlo do odločitve, da si postal poklicni član SD-I? Je 
bila odločitev težka?
Svojo funkcijo sindikalnega zastopnika sem želel oplemenititi z do-
datnim znanjem, zato sem se na podlagi predhodnih pogovorov s 

intervju
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VERA OPATIČ

Lansko leto je OO Postojna ostal brez predsednika. Po skoraj 
enoletnem stagniranju in pregovarjanju se je končno nekdo opo-
gumil. Vajeti je prevzel v svoje roke in rešil barko pred potopom. 
Ker ni iz vrst prometne stroke in ker ni moški, je to toliko bolj 
občudovanja vredno. OO Postojna je prevzela gospa Vera Opatič, 
ki je s to odločitvijo postala prva predsednica OO SŽPS.
Z Vero sem na kratko pokramljala o odgovornosti in občutkih, ki 
jo prevevajo ob tej njej do sedaj nepoznani vlogi.

Vera, kakšni so bili tvoji začetki na Slovenskih železnicah?
Da sem se odločila za železničarko, mi je bilo najbrž že položeno 
v zibelko. Namreč, izhajam iz železničarske družine. Žal že pokojni 
nono je bil strojevodja. S parno lokomotivo, ki jo lahko vidite v Divači, 
je vozil Tita v Pulo. Oče je bil popisni vlakovodja v Sežani in na postaji 
Villa Opicina. Bratranec je bil strojevodja pa tudi brat je strojevodja. 
Kar zadeva moj poklic, nisem nikoli niti pomislila, da bi lahko bilo kako 
drugače. V rani mladosti sem se odločila, da želim prodajati karte za 
vlak in še danes sem istega mnenja.
Kot štipendistka Tozd-a za Promet Sežana sem leta 1988 uspešno 
zaključila šolanje na Aljaževi v Ljubljani. Zaposlila sem se kot potniš-
ko-prtljažna blagajničarka v Divači. Leta 1998 sem opravila izpit za 
sprevodnico in ta poklic opravljala do leta 2000, ko sem se posveti-
la najbolj pomembnemu poklicu v življenju – postala sem mama. Po 

porodniškem dopustu sem se vrnila v blagajno v Divačo. Leta 2007 
sem šla za nekaj časa nadomeščat v Sežano, nato še za 2 leti v Pic 
Koper. Leta 2010 sem pričela nadomeščati v Postojni, kjer sem še 
danes.

Kaj je botrovalo odločitvi, da sprejmeš tak izziv?
Da sprejmem vodenje OO Postojna, mi je res velik izziv. Zakaj? Če 
sem čisto odkrita, sem že kot članica OO Sežana o tem razmišljala, ko 
je šel takratni predsednik v pokoj, pa ni nihče hotel prevzeti vodenja. 
Vendar sem takrat dala prednost mojemu sinu, ki je bil še majhen in 
je mamo potreboval celo. Po eni strani mi je bilo pozneje žal, ker je 
OO Sežana žal razpadel.
Sedaj je sin že večji, samostojnejši. Že poleti sva se o tem, kako bi 
bilo, če bi se  preizkusila v tej vlogi, pogovarjala z mojim zdaj že pokoj-
nim možem. Ker me je tudi on podprl, sem se kljub vsem dogodkom, 
ki so sledili, jeseni odločila, da kandidiram. Rekla sem si »Če je že 
Sežana razpadla, ne smemo dovoliti, da se enako zgodi s Postojno.« 
Nenazadnje, zakaj bi vse prepustili Ljubljani! Malo pa že moramo biti 
lokalpatrioti!

Kako so tvojo odločitev sprejeli člani OO Postojna?
Mislim oziroma sem prepričana, da so člani bolj ali manj zadovoljni z 
menoj. Sicer pa moramo pustiti času čas, da bomo lahko ocenjevali.

Vemo, da časi niso rožnati. Ljudje smo pogosto nezadovoljni in 
znamo biti pikri. Te to ni odvrnilo od izziva?
Zmeraj in povsod je tako, da karkoli narediš ali rečeš, nikoli ne odgo-
varja vsem. Povem vam, da sem prava čistokrvna Istrijanka in imam 
trdo ter debelo kožo. Če in ko bom videla, da nisem več kos poslan-
stvu, se bom umaknila.
Upam in vem, da imam voljo, nekaj tudi znanja. Kadar česa ne vem, 
druge prosim za pomoč, ni me sram. Ob sebi imam dobre ljudi, zato 
verjamem, da bomo uspešno vozili skozi leta. Včasih v drugi, včasih 
pa v peti prestavi.

Želim ti, da bi se v novi vlogi znašla, da boš kos težavam in željam 
članov. Verjamem, da boš premaknila meje razmišljanj in s tem 
dokazala, kaj zmoremo ženske! SREČNO!

Bojana Kocjančič
Foto: Arhiv Vere Opatič

Intervju z novo predsednico OO Postojna

Vera na delovnem mestu

sodelavci, ki so opravljali razne sindikalne funkcije in funkcije v SD-I, 
odločil za poklicnega člana. Glede na to, da mi je to predstavljalo nov 
izziv, odločitev ni bila težka.

Mandat sedanjemu SD-I gre počasi h koncu. Si zadovoljen z do-
sedanjim delom in rezultati SD?
Z dosedanjim delom SD-I sem zadovoljen, v prihodnje pa bo potrebno 
še kaj postoriti glede zaposlovanja novega kadra, saj je povprečna 
starost na Infrastrukturi 47 let. 

Kakšni pa so odnosi med člani SD-I, ki prihajate iz različnih de-
javnosti v Infrastrukturi in različnih sindikatov?
Odnosi med člani SD-I so zelo korektni. Predvsem moram ob tej prilož-
nosti izpostaviti pozitiven odnos med poklicnimi člani SD-I in delavsko 
direktorico, ki nam je vedno pripravljena pomagati.

V službo prihajaš iz Maribora. Vožnja na delo in nazaj ti vzame 
veliko časa. Ti ga še sploh kaj ostane za hobije, počitek?

Večino časa, ki mi ga vzame vožnja na delo in nazaj, izkoristim za 
pripravo na delovni dan, preberem si kakšen podzakonski akt, katerih 
je na železnici ogromno, ali pa se posvetim samoizobraževanju. Hobije 
sem trenutno postavil na stranski tir, čeprav jih imam veliko. Počitek? 
Kaj pa je to!?

Morda ob koncu še kako sporočilo, pobuda ali misel za naše 
bralce?
Pri svojem delu skrbite za svojo varnost in zdravje, saj je zdravje eno 
in edino. S svojimi pobudami, predlogi in vprašanji se obračajte na 
člane SD-I, da bomo lahko skupaj pripomogli k še boljši prihodnosti 
železnice.
Ostanite še naprej zvesti bralci glasila Prometnik ter prispevajte tudi 
sami kakšen članek ali zgodbo.

Pogovor je pripravil Miran Prnaver.
Foto: Arhiv Edvarda Vebra
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Postaje so naše ogledalo: Ilirska Bistrica

Železniška postaja Ilirska Bistrica je mejna posta-
ja med slovenskimi in hrvaškimi železnicami na progi 
Diva ča–Reka. Proga je pred dvema letoma praznovala 
140-letnico nastanka in prav v tistem času je bila postaja 
zgrajena.

Na postaji so zaposleni trije prometniki in dve promet-
nici. V naš sindikat sta včlanjena dva. Postaja ima čajno ku-
hinjo. Na dan mojega obiska me je sprejel Evgen Primc, 
prometnik in železničar že 34 let. Začel je v Kilovčah, od 
leta 1991 pa delo opravlja v Ilirski Bistrici. Doma je iz To-
minja v Brkinih, je poročen, veliko dela mu vzame delo na 
kmetiji. V prostem času se rad ukvarja s športom.

Trenutno nadomeščajo na odjavnici Zaplana med pos-
tajama Verd in Logatec. Imajo ruski turnus z nočno pre-
kinitvijo od polnoči do štirih zjutraj. Zato jim mesečno 
primanjkuje nekaj ur, ki jih pokrijejo z letnim dopustom. 
Smene prometnikov se vršijo ob 7. in 19. uri. Prometni 
urad je opremljen s standardnimi TK napravami (Neumann, 
faksom, tiskalnikom …) in postavljalno mizo, ki je Iskrina 
elektro-relejna SV naprava. Dobili so jo s postaje Logatec. 

V prometnem uradu je ostala stara elekromehanska naprava, 
ki se je uporabljala do prihoda postavljalne mize. Na postaji 
sta dva potna prehoda, po eden v vsako smer, proti Pivki so 
še trije, ki imajo daljinsko kontrolo na postaji Ilirska Bistri-
ca, eden pa je proti Šapjanam, prav tako z daljinsko kontrolo 
v Bistrici.

Ilirska Bistrica

Postaja in stavbe, namenjene bodočemu muzeju

Potniška blagajna, daleč od oči prometnika

Prometni urad s prometnikom Evgenom Primcem
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Dnevno postajo prevozi 20 potniških vlakov, trenutno 
zaradi posledic odprave žleda vozijo samo 4 vlaki, ostali 
prevozi se opravijo z avtobusom. Dva para sta mednarod-
na vlaka na relaciji Ljubljana–Reka. Lokalni vlaki pa vsi 
vožnjo začnejo in končajo v Ilirski Bistrici. Odhodni in na-
membni postaji sta Ljubljana in Pivka. Vozni red je rela-
tivno dobro prilagojen potrebam potnikov, zjutraj po 5. uri 
odpelje delavski vlak, ob pol sedmih pa šolski. Večina pot-
nikov so dijaki in delavci, je pa tudi nekaj turistov, ki so pri 
mejni kontroli izločeni iz prometa.

Tovornih vlakov se dnevno nabere do deset. Vozijo na re-
laciji Reka–Ljubljana–Zalog in za Italijo. Med tednom vozi 
tudi nabiralni vlak Zalog–Ilirska Bistrica–Zalog. Hitrost 
vlakov na teh odsekih je med 70 in 75 km/h. Postaja ima 
sedem postajnih tirov, osmi je industrijski, tovarne Lesonit. 
Vsi so vezani v relejno napravo, prvih šest je elektrificira-
nih, tir 7 delno. V preteklosti je bil prav na tiru 7 problem, 
ker je policija pri pregledu vlaka zahtevala izklop napetosti 
in ozemljitev vozne mreže. Sedaj je tir 7 preurejen, delno 
je brez žice in napetosti, in pod to območje je možno vlak 
za pregled prestaviti s premikalko, ki je dejansko vlakov-
na lokomotiva. Dodati je potrebno še dva ščitna vagona. 

Na ta način ozemljitev ni več potrebna. Policija pregledu-
je predvsem vagone z lesom, v katerih so se nahajali tudi 
begunci.

Postaja je mejna. O vseh vlakih je potrebno obvestiti poli-
cijo in pred odhodom vlaka od nje dobiti odjavo. Za vlake, ki 
prihajajo s hrvaške strani, slovenski prometnik izstavi ustrez-
ne dokumente (P-13, splošni nalog … ) in le-te faksira ali 
pošlje po e-pošti v Šapjane. Za smer Reka pa postaja Ilir-
ska Bistrica ureja dokumente do postaje Šapjane. Na osnovi 
meddržavnega dogovora se lokomotive menjajo v Šapjanah. 
To je postaja, ki ima samo uvozne signale. Prav tako je SV 
naprava zelo stara.

V Ilirski Bistrici, kjer je evropska – schengenska meja, se 
opravijo vse mejne formalnosti.

Sosednja postaja Šapjane je oddaljena 12 kilometrov (na 
slovenski strani 8,5 in na hrvaški 3,5). Vmes ni postajališč. 
Proti Pivki sta dve postajališči, in sicer Kilovče in Narin. 
Promet se v slovenski smeri ureja s progovnim prometnikom 
v Postojni (postaja Pivka je nezasedena). Promet se ureja 
v načinu medpostajne odvisnosti (dovoljenje, privolitev 

– v obliki puščice na postavljalni mizi – sicer ne pride do 
izvoza). V smeri Šapjane pa v medpostajnem razmiku (do-
voljenje odjave).

Na postaji so s področja tovornega prometa zaposleni 
tranziter, robni blagajnik in skladiščnik. V Šapjanih pa še 
vlakovodja in preglednik. Drugih služb na postaji ni. VIT 
ima svoje prostore v Divači in Postojni, SVP in SV v Pivki 
in TK v Postojni.

Prometniki vidijo problem v delu potniške blagajne. Poleg 
notranje prodaje (vključno z mesečnimi vozovnicami) vršijo 
tudi vso mednarodno predajo, pred časom so prodajali samo 
vozovnice za Hrvaško. Vozovnice prodajajo na ST termi-
nalu. Iz Ilirske Bistrice se dnevno vozi na delovno mesto 
približno 3000 ljudi, od tega en del tudi z vlakom. Potniška 
blagajna je odprta med 5.00 in 22.00.

Ker je potniška blagajna v drugem prostoru, potnikov ne 
vidijo, le-ti jim morajo potrkati in včasih prihaja do slabe 
volje. Od večjih podjetij je v Ilirski Bistrici ostal samo še 
Lesonit s 130-imi zaposlenimi.

Vodstvo postaje se nahaja na lokaciji Pivka. Postajne 
zgradbe so sicer stare, a solidno ohranjene in vzdrževane. 
V smeri proti Pivki se nahaja še prostor, ki se uporablja za 

garderobo, WC in shrambo.
Sledi kontejner za potrebe policije, policija na postaji ni 

stalno prisotna, ampak jih prometnik pokliče, ko prihaja 
vlak. Skladišče je delno oddano v najem. V smeri proti meji 
pa je tranzitni prostor, vodni stolp, SV prostor in hiša, ki je 
bila prodana v privatne namene.

Vodni stolp je oddan Društvu ljubiteljev železnic Ilirska 
Bistrica, prav tako tudi SV prostor. Okolica postaje je lepo 
urejena, med postajo in tranzitnim prostorom se nahaja park, 
v katerem je razstavljena električna lokomotiva. Društvo bo 
v vodnem stolpu uredilo muzej. Pripravljeno imajo že lo-
komotivo serije 362 (meh), ki se zaenkrat nahaja v tovarni 
Lesonit na industrijskem tiru, pridobili pa bodo še mopeda 
serije 342.

Občina Ilirska Bistrica ima 17 000 prebivalcev in je po 
površini ena največjih v Sloveniji. Kaže tudi dober interes 
za sodelovanje z železnico.

Delo in življenje na postaji je živahno, prijetno. Upamo, 
da bo še dolgo tako!

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Stare SV naprave Upokojena lokomotiva serije 361

19APRIL 2015

NAŠE POSTAJE



Elektromehanske signalno-varnostne naprave
Razvoj in različni tipi naprav

Elektromehanske signalno-varnostne naprave so nekate-
rim prometnikom, kretnikom ter vzdrževalcem SV naprav 
precej domače. Vendar so njihov razvoj, delovanje in razno-
likost marsikomu še vedno neznanka. Prav tako ni literature 
na to temo, zato sem se odločil, da za glasilo Prometnik in 
spletno stran SŽPS objavljam članke na temo.

Preden je prišlo do odkritja in vgradnje elektromehanskih 
signalno-varnostnih naprav konec 19. stoletja in v začetku 
20. stoletja, so na železnici uporabljali drugačne, preprostej-
še signale (signali s košarami ali ščitni signal). Odvisnosti 
kretnic od signalov skorajda ni bilo oziroma je bila varnost 
postavitve v popolni odvisnosti od človekovega posluževan-
ja in prepričanja, da je vozna pot pravilno postavljena. Na tak 
način se je vodil promet na postaji Ptuj do leta 1971, ko so 
tudi na Ptuju vgradili elektromehanske signalno-varnostne 
naprave. Do leta 1971 je bila v uporabi kovinska omara, v 
kateri so bili kretniški ključi, do katerih je imel dostop samo 
prometnik. Ko je imel pravilne kretniške ključe v omari za 
določen tir, je šele lahko iz iste omare vzel ključ za peronsko 
postavljalo in tako postavil signal na prosto (v tem primeru 
že likovni ali mehanski signal avstrijske enotne tipe). Sistem 
je v tem primeru podoben kot pri mehanskih signalno-var-
nostnih napravah (ki je vam železničarjem poznan, saj ga 
ponekod še uporabljajo), kjer imamo ključevno tablo, ki ima 
odvisnosti urejene z mehansko blokado ključev. V primeru 
ključevne table se je praktično nemogoče zmotiti v razpore-
ditvi pravilne lege kretnic za določen tir. Pri omari s ključi pa 
ni mehanskih odvisnosti in blokad, temveč je vse prepuščeno 
človeškemu faktorju postavitve kretnic in signalov – omara 
s ključi omogoča le to varnost, da ima dostop do ključev 
za posluževanje s kretnicami in signali samo prometnik kot 
odgovorna oseba na postaji. Omare s kretniškimi ključi so 
že zgodovina, medtem ko se mehanske signalno-varnostne 
naprave še vedno uporabljajo in se vedno bodo, če ne dru-
gače, ob kakšnih remontih in posodobitvah na železniških 
postajah.

Šele elektromehanske signalno-varnostne naprave omo-
gočijo centralno postavljanje vlakovnih voznih poti. Tako 
ni potrebno za vsak premik kretnic ali postavitve signalov 
stopiti ven iz postajnega poslopja ali kretniške postavljalni-
ce, saj se le-to opravi s službenega mesta. Razvoj tovrstnih 
naprav se začne že konec 19. stoletja. Glede na to, da so 
takrat na področju Avstro-Ogrske obstajale različne želez-
niške uprave, so se temu primerno razvili različni tipi naprav, 
ki so se vgrajevali na progah določenih železniških uprav.

Naprave se ne razlikujejo toliko po vsebini (postavljanje 
vozne poti, tirne zveze, signalne odvisnosti), kot se razli-
kujejo glede na konstrukcijo, različne vzvode, mehaniko 
in obliko. Sedaj si bomo pogledali različne tipe kretniških 
naprav, nato bodo sledile naprave, ki so se uporabljale v 
prometnih uradih. Nekako med najstarejše naprave, ki se 
pojavljajo v Sloveniji, štejemo tip naprave podjetja Siemens 

Kovinska omara s ključi, ki se uporabljala do leta 1971 na 
Ptuju, danes je na ogled v Železniškem parku (pri Ptuju)

Prototip s tirno shemo in verigo, s katero določimo tir (s posta-
je Divača, danes v Železniškem muzeju v Ljubljani)

S & H 3175, imenujemo ga tudi Rank, detajl naprave z razpored-
nikoma in tirno shemo (s postaje Pragersko, danes v Železni-
škem muzeju v Ljubljani)

SBW 500 (s postaje Šentjur, danes v Železniškem muzeju v 
Ljubljani)
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& Halske (S&H), ki ga imenujemo tudi tip 3414. Tip S & H 
3414 ima tip mehanike, ki ga zaradi posebne oblike kljuna-
čev imenujemo pahljačasta mehanika (kljunači so podobni 
pahljačam). Tudi vzvodi so takšni, da je bilo teže postavljati 
kretnice in signale kot pri mlajših tipih naprav. Med starej-
šimi tipi naprav je tip naprave, ki je izdelek podjetja Gotz & 
Sohn in ga imenujemo tip 4079 c. Tip Gotz & Sohn 4079 c 
je dokaj podoben tipu S & H 3414, vendar se ta tip naprav 
na območju Slovenije ni uporabljala, poznamo ga predvsem 
s severnih prog Avstro-Ogrske (Češka). Zadnja dva tipa sta 
zelo razširjena, saj so ju uporabljali predvsem na progah 
Južne železnice ter na progah Avstrijskih državnih železnic. 
Prvi najbolj razširjeni tip je Sudbahn werk Wien (SBW), 
kot že ime podjetja pove, je to izdelek delavnice Južne že-
leznice na Dunaju. Ta tip označimo SBW 500, te naprave 
so se vgrajevale na progah Južne železnice. Poleg tega je 
razširjen tudi tip naprav Avstrijskih državnih železnic, ki ga 
označimo KkStb 5007, uporabljal se je na progah prej omen-
jenih železnic.

Za nemoteno delovanje kretniških naprav je potre-
ben tudi prometniški bločni aparat. Prometniški bloki se 
prav tako razlikujejo med seboj. Tu poznamo postavljan-
je voznih poti, tako da s palcem izberemo določen tir ali 
da imamo tirno shemo ter tam mehansko nakažemo, na 
kateri tir se bo postavila željena vozna pot. Tip prometniš-
ke naprave, kjer se uporablja palce in je v Sloveniji naj-
bolj razširjen, je SBW 320 a. Poleg tega tipa obstaja še tip 
Siemens & Halske 3179. Da bi prometnikom olajšali delo 
ter da bi si na tirni shemi laže predstavljali, na kateri tir 

postavljajo vlakovno vozno pot, se je razvil tip naprave, ki to 
omogoča.

Še preden pa omenimo najbolj razširjeni tip tovrstne na-
prave, obstaja v razvoju neke vrste prototip, ki je mehansko 
zelo kompliciran, sicer pa zelo nazoren v postavljanju vozne 
poti, saj si le-to nakazal s potegom verige na določen tir. To-
vrstnih prototipov je bilo izdelanih samo sedem, ohranjeni 
so samo trije. Pravo srečo imamo, da je največji med njimi 
ohranjen ravno v Sloveniji in je izdelek delavnice Južne že-
leznice. Svojemu namenu je služil na postaji Divača, danes 
si pa ga lahko ogledamo v Železniškem muzeju v Ljubljani.

Drugi tip prometniške naprave s tirno shemo je mehansko 
preprostejši od prototipa in zelo razširjen, poznamo ga pod 
imenom tipa Rank (Siemens & Halske 3175). Pri tej napravi 
je nakazana tirna shema, kjer z razporednikom določimo tir. 
Naprava tipa Rank se je zaradi enostavne uporabe in laž-
jega vzdrževanja razširila na veliko postajah, tako manjših 
in večjih, kot sta Ljubljana in Pragersko. Največja tovrstna 
naprava je bila na postaji Ljubljana, a žal ni ohranjena. Naj-
večja ohranjena naprava pa izvira s postaje Pragersko in je 
na ogled v Železniškem muzeju v Ljubljani.

Za konec omenimo še napravo, ki je služila svojemu 
namenu v prometnem uradu Maribor. Pri tej napravi je po-
sebnost, da je unikat in je na ogled v Železniškem muzeju 
v Ljubljani.

Nadaljevanje sledi v prihodnjih številkah in na spletni 
strani SŽPS.

Besedilo in foto: Mitja Vaupotič

Povojna obnova proge Pragersko–Ormož
V času, ko se piše novo obdobje železniškega prome-

ta med Pragerskim–Ormožem in Hodošem, ko bo proga 
posodobljena in urejena za večjo pretočnost, se bomo 
ozrli na čase po drugi svetovni vojni, ko so bile železnice 
povsem uničene in je bila ta proga prva usposobljena za 
promet.

Vsaka sprememba na trasi železniške proge, pa četudi 
gre le za obnovo proge ali remont, kot se radi izrazimo v 
našem izrazoslovju, prinese spremembe tako na področju 
železnice, kot krajanov, ki živijo ob progi in je njihov del 
vsakdana. Prav te dni smo priča pospešenih del elektrifi-
kacije in modernizacije na progi Pragersko–Ormož–Hodoš. 
Nenavadni gradbeni posegi ob progi, kot je na primer cestni 
nadvoz v Ljutomeru, spremeni podobo kraja ali mesta. Tudi 
v Cirkovcah pri Kidričevem, kjer je železniško postajališče 
na obrobju kraja, smo priča sprememb cestne povezave in 
posledično gradbenih del, ki jih občuti ves kraj.

Spomnimo se gradnje dela proge Murska Sobota–Hodoš, 
ko so nam domačini z vso radostjo pokazali, kje je nekoč po-
tekala proga, še bolj pa veselje v očeh, da bodo zopet dobili 
železniško povezavo. Danes je ta del proge že vsakdanjost, 
žal pa, kljub naraščanju tovornega – predvsem tranzitnega 

prometa, še vedno ni zaživel potniški promet v tolikšni meri, 
kot je bilo pričakovati.

Pa se vrnimo v leto 1945, v čas konca druge svetovne 
vojne, ko so sredi poletja začeli z obnovo proge Prager-
sko–Ormož–Kotoriba. Obnova je bila tako političnega kot 
gospodarskega pomena zaradi oskrbe živeža iz vzhodnega 
dela takratne Jugoslavije, kajti proga ob Savi je bila zaradi 

Elektrifikacija je v teku.
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porušenih mostov neuporabna. Bombandiranje zaveznikov 
ni prizaneslo niti ptujski progi, a okupator jo je sproti poprav-
ljal, tako da je promet po krajših prekinitvah potekal nor-
malno. Ob nemškem umiku so za seboj uničili kar trideset 
mostov – med njimi tudi ptujskega preko Drave. Prav ta jim 
je potem pri obnovi povzročal največje preglavice.

Za obnovo proge so ustanovili posebno gradbeno briga-
do, ki so ji dodelili še nekaj tisoč vojnih ujetnikov. Delovna 
brigada je delovala v vojaškem okviru s sedežem na Ptuju. 
Načrt obnovitve so inženirji pripravili v zelo kratkem času. 
Dela so potekala povečini vse ročno po določenih skupinah. 
Najbolj zahtevna je bila gradnja mostov. Zanje so uporabili 
železne konstrukcije in veliko količino lesa, ki so ga dovaža-
li iz pohorskih gozdov, pa tudi iz bližnje okolice. Porabili so 
okoli dva tisoč kubikov lesa, katerega so pripravile posebne 
prostovoljne mladinske delovne brigade. Spomnimo, da so 
les – predvsem hrastov, podirali ročno z žagami. Danes bi 
bila dostava lesa hitrejša, birokratski postopki pa bi gradnjo 
precej podaljšali.

Lahko si predstavljamo, kako so potekala dela pri gradnji. 
V zemljo so zabijali tudi do štirinajst metrov dolge lesene 
pilote – in teh je bilo kar nekaj sto, največji problem pa so 
bili tako imenovani pajnerji – 25 metrov dolgi železni no-
silci. Teža posameznega nosilca v dolžini 25 metrov je bila 

9 ton. Večidel je delo potekalo ročno in potem ni čudno, da 
je prišlo do nesreč pri delu, mnogi pa so staknili kilo. V tistih 
časih je bila delovna sila drugotnega pomena, še posebej 
nemški vojni ujetniki, ki so bili v večini. Posebnost pri grad-
nji so bili potapljači, ki so opravljali dela v vodi.

Poleg zahtevnejših del na mostovih je bilo potrebno ob-
noviti progo v dolžini 32 kilometrov in na njej 16 manjših 
mostov, kot je razvidno iz poročil. Zelo zamudno je bilo 
ročno odstranjevanje železnih konstrukcij poškodovanih 
mostov, ki pa so jih potem ponovno uporabili. Podatki pri-
čajo, da je bila proga z manjšimi mostovi usposobljena v 
zelo kratkem času. Nekaj tisoč delavcev in obrtnikov je dela 
končalo v dobrem mesecu dni. Danes bi bila to utopija.

Delovalo je več skupin. Poročilo ene izmed skupin priča, 
da je bilo v njej okoli sto delavcev, predvsem tesarjev iz vse 
Slovenije in okoli devetsto nemških ujetnikov. Delo je bilo 
dobro organizirano z vojaško komando in disciplino tudi pri 
dostavi hrane in materiala. Prevoze so opravljali predvsem 
z volovsko in konjsko vprego ter nekaj malega z avtomobili 
in do izhodišča z železnico.

Danes si je težko predstavljati ta izjemen povojni podvig, 
ko so v pičlih 38-ih dneh obnovili progo, na novo položili 
dvajset kilometrov tirov, obnovili ali na novo zgradili 971 
objektov (mostov in prepustov) in tri večje mostove: preko 
Studenčnice (178 m), Drave (254 m) in Mure (153 m). Pri 
gradnji je sodelovala tudi stroka, generacija mladih gradbe-
nikov, kar jim je bilo takrat v ponos.

28. julija so vojaške oblasti na Ptuju predale obnovlje-
no progo Pragersko–Kotoriba direkciji državnih železnic 
(JDŽ). 30. julija je pripeljal prvi vlak iz Kotoribe na Ptuj s 
50-imi vagoni žita in dvema cisternama olja za prehrambene 
potrebe Slovenije.

Kako dolgo traja modernizacija današnje proge, nam je 
znano. Ni pa nam znano, kdaj bo potreboval mednarodni 
vlak Citadela za okoli 110 kilometrov od Pragerskega do 
Hodoša manj kot 90 minut vožnje ali potniški vlak manj kot 
dve uri, kar je vožnja današnjega časa.

Besedilo in foto:  Marjan Mally

Postaja Pragersko

Takšni vlaki so nekoč vozili po ptujski progi.
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Srečanje članic SŽPS ob prazniku 8. marcu
Ena redkih priložnosti druženja je srečanje članic ob praz-

niku žena. Že vrsto let ga SŽPS organizira za svoje člani-
ce. To leto je organizacijo izpeljala ekipa OO Postojna. Pod 
budnim očesom šefice Vere so se punce zares izkazale. Ob 
pomoči moškega dela ekipe so nam pričarali čudovit dan.

Po konkretnem okrepčilu v prostorih vodenja prometa v 
Postojni smo se odpeljali v zamejstvo, na slovensko zemljo, 
ki je po vojni pripadla Italiji, v kraja Tabor in Repen. Po 
ogledu cerkvice, v kateri še vedno župnikuje slovenski du-
hovnik, smo si ogledali pristno kraško hišo, ki je do potan-
kosti ohranjena v izvirnosti. Prikazuje življenje takratnih 
ljudi, njihove navade in način življenja. Ob poslušanju žup-
nika in gospe, ki nam je predstavila kraško hišo, smo prišli 
do spoznanja, kako zelo ljudje na tuji zemlji cenijo svoje 

korenine. Ohranjajo svoj jezik, navade in običaje. V duhu 
slovenstva vzgajajo svoje otroke, zato pouk v šolah še vedno 
poteka v slovenskem jeziku. Občudovanja vredno!

Pustolovščino smo zaključili v Divači. Po obisku in 
ogledu Muzeja slovenskega filma in hiše slovenske zvezde 
Ite Rine smo večer zapečatili v gostišču Orient.

Zahvala še enkrat vsem, ki ste se za ta dan trudili. Za 
skrbno pripravljena unikatna darilca, za udeležbo in energi-
jo, ji jo dajete. Super družba ste in komaj čakam, da gre leto 
naokoli. Kjerkoli že … prihajamo!!!

Bojana Kocjančič
Foto: Robert L. Horvat

Na poti k cerkvici

Ena za spomin

Vesel zaključek srečanja

Skupinska
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Smučanje v Avstriji, OO Celje, sobota, 7. 2. 2015

Na smučanje smo se odpravili zgodaj zjutraj. Ujeti je pot-
rebno začetek obratovanja smučišča, saj je zjutraj najboljša 
smuka. Smučarski izlet smo organizirali skupaj s sindikal-
nimi enotami SVSŽ in SSSLO OO Celje.

Za športne dejavnosti na prostem ni nepomembno vreme 
in tokrat smo ga imeli. Pa ne samo to, bilo je čudovito! Za-
hvala udeleženkam, ki so pri organizaciji poskrbele za tako 
čudovit sončen dan.

Dobrega vzdušja na avtobusu nam ni pokvarilo niti polur-
no čakanje pred predorom Karavanke.

Smučanje na smučišču Heiligeblut pod najvišjim 
vrhom Avstrije, 3798 metrov visokim Velikim Klekom 

Skupinska (Foto: Aleksander Šmid)

V ozadju Veliki Klek, Grosglockner, 3798 m (Foto: Edvard Kostić)

Miran, Zmago in Ernest 
(Foto: Edvard Kostić)

Uživanje na soncu ob čaju 
(Foto: Zmago Kotnik)

(Grosglockner) je bilo res prijetno. Na 55 kilometrih ure-
jenih prog, kjer se smučišče razteza od 1300 metrov vse do 
2900 metrov nadmorske višine, je en smučarski dan skoraj 
premalo, da presmučaš vse. Udeleženci smo smučanje za-
ključili brez večjih poškodb, kar ni nepomembno. Upamo, 
da bo tudi v bodoče tako.

Po prijetnem celodnevnem smučanju smo se domov od-
pravili v spremstvu harmonikarja, ki je na poti nazaj pri-
pravil prijetno vzdušje in kar nekaj udeležencev se mu je 
pridružilo s petjem. Povratek je bil zabaven kot že dolgo ne.

Že zdaj držimo pesti, da nas bo naslednje leto spremljalo 
takšno vreme kot letos, za kar bodo zopet poskrbele udele-
ženke, za dobro voljo pa ni skrbi.

Edvard Kostić
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Jože Novak z motorjem po Afriki
Jože Novak je bil rojen leta 1963 v Mariboru, kjer tudi 

živi. Je prometnik, na postaji Maribor Tezno dela od leta 
1989. Prej pa je delal v Rušah in na Studencih.

Pravi, da mu potovanje ni le hobi, ampak bi lahko rekel kar 
strast. Motor si je kupil relativno pozno, leta 2008, čeprav je 
izpit imel že prej. Ta prvi motor ima še sedaj, in sicer je to 
Suzuki Strom 650 Enduro. S tem motorjem se je vozil le po 
Sloveniji. Za potovanje v Afriko je kupil drug motor. Pred 
odhodom je z obema motorjema naredil veliko kilometrov, 
da je dobil občutek za vožnjo, saj do takrat za sabo ni imel 
veliko kilometrov.

Potovati je začel šele v tem stoletju, leta 2001 je bil v 
Peruju in Boliviji (še brez motorja), skupaj s strojevodjo Jo-
žetom Cajzekom. Leta 2003 je potoval v Indonezijo in Novo 
Gvinejo, sledila sta Jemen pa Indija. Leta 2007 je bil skupaj 
z Zvonetom Šerugo v Etiopiji in Keniji.

Vsa potovanja so cenovno kar zalogaj, vendar Jože pravi, 
da mu druge materialne stvari niso tako pomembne in si 
tako prihrani denar. Na tem potovanju je spoznal Borisa in 
Grego, s katerima je leta 2009 skupaj potoval z motorji po 
Afriki. Boris je iz Krškega, Grega pa iz Ljubljane. Grega si 
je to potovanje v glavi začrtal takrat, ko so bili v Etiopiji. Po 
potovanju v Etiopiji so se nekoč srečali v Ljubljani. Takrat 
si je Jože po Ljubljani malo ogledal motorje in Grega mu 

je zaupal, da naslednjega leta načrtuje potovanje po Afriki 
z motorjem. Jože mu je odvrnil: »Jaz bom šel zraven!« Pa 
takrat sploh še ni imel motorja.

In ta odločitev, ki je prišla v trenutku, je pomenila začetek 
priprav na potovanje. Za Afriko so kupili stare motorje, bili 
so starejši od njegovega domačega, ki ga je kupil v vmesnem 
času. Motorji za Afriko so morali imeti čim manj elektro-
nike, da so bili prilagojeni času in krajevnim razmeram v 
Afriki. Jožetov (Jamaha Super Tenere) je bil ob nakupu star 
18 let. Na tem srečanju Borisa še ni bilo zraven. Na nasled-
njem so mu povedali, da gresta Jože in Grega v Afriko z 

motorjem. Tudi Boris se je v trenutku odločil, da gre zraven. 
Dva motorja so potem sami obnovili, enega jim je obnovil 
sponzor. V letu 2009 so potovanje začeli 17. oktobra in ga 
končali 15. februarja leta 2010. Za Afriko so se odločili, ker 
ima ta kontinent poseben čar. Res je tudi, da je potovanje 
na primer v Južno Ameriko zaradi razdalje in poti preko 
Atlantika še dražje. Celotna pot po Afriki (v eno smer) je 
bila dolga preko 22.000 kilometrov. Uredili so si vize, za 
Sudan so morali ponjo na Dunaj, ker so potrebovali vizo za 
dva meseca, navadno pa je veljavnost mesec dni. Potovali 
so preko Hrvaške, Srbije, Romunije, Bolgarije in Turčije v 
Sirijo, Jordanijo in Egipt. Cilj potovanja je bil Cape Town 
v Južnoafriški republiki. Potovanje je trajalo štiri mesece in 
na poti so se ustavljali v vsaki državi. Nekaj stvari so imeli 
splaniranih, veliko pa so urejali sproti (prenočevanje ...) Bolj 
ko so se približevali ekvatorju, bolj je bil dan enako dolg 
noči. Na poti je bilo tudi nekaj težav z motorji, sponzor po-
tovanja je bilo podjetje Delta team, d. o. o., Krško. Proble-
mov z nabavo bencina niso imeli, sicer pa so imeli motorji 
26-litrsko posodo za gorivo in so z enim polnjenjem lahko 
naredili velike razdalje.

Na poti so srečali veliko popotnikov in kar nekaj motoris-
tov. Prenočišča so iskali sproti. Za eno so morali odšteti kar 
60 dolarjev (v Siriji), tako da so imeli zelo različne izkušnje. 
Spali pa so tudi zunaj, na prostem. V Sudanu so se tempe-
rature dvignile do kar 45 stopinj Celzija. Kljub vsemu so 
zaradi varnosti bili ves čas oblečeni v ustrezno motoristično Med dvema oceanoma

Jože pred piramido Popravilo na terenu
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opremo in nosili so čelado. Vozili niso hitro, z maksimalno 
hitrostjo 100–110 km/h. Do Sudana so vozili večinoma po 
asfaltu. V Etiopiji pa se je pojavil makadam in tudi blato. Ko 
je prišlo do kake okvare, so morali improvizirati – sami po-
pravljati. »Razen Borisa pred potovanjem nismo imeli veliko 
znanja o motorjih. Ko smo doma pripravljali motorje za na 
pot, pa smo se marsičesa naučili.« Prtljage so imeli precej in 
tudi rezervnih delov so vozili s sabo kar nekaj. Med opremo 
je bil tudi raženj za peko. »Ker smo imeli veliko prtljage, 
nosilci zanjo pa niso bili najboljši, smo imeli s tem veliko 
težav. Velikokrat smo morali nosilce variti in popravljati.«

Sporazumevanje je v glavnem lahko potekalo v angleš-
kem jeziku. Navaditi se je bilo potrebno higiene v takih po-
gojih življenja. Velikokrat ni bilo možnosti za tuširanje. To 
potovanje je stalo približno 10 tisoč evrov na osebo. Vsi trije 
so se na poti dobro razumeli, kar je seveda zelo pomemb-
no. Ves čas so vozili skupaj. Povprečno so delali nekako po 

300 km dnevno, bil je tudi dan, ko so jih naredili le 50, po 
drugi strani pa tudi 600. Bil jim je interes, da čimveč vidijo in 
da uživajo. Tako Grega kot Boris sta na poti dobila malarijo. 
K sreči so takrat bili na pravem mestu, da sta dobila prave 
tablete, kar je bilo zelo pomembno. Važno je, na katerem ob-
močju te piči komar in temu primerne tablete moraš dobiti. 
Če te, na primer, komar piči v Afriki in prideš v Slovenijo, 
so velike težave, ker ne bodo vedeli, katere tablete bi moral 
dobiti glede na lokacijo, kjer se je zgodil pik komarja.

Na poti se je zgodilo veliko dogodivščin in anekdot. Ena 
neprijetna je bil Gregorjev padec na avtocesti, hvala Bogu 
brez večjih posledic. V Kairu so si hoteli ogledati piramide, 
tu so zaradi okvare popravljali motor. Mimo je prišel malo 
zakajen domačin in jim hotel pomagati. Niso imeli ravno 
dobrega občutka, a so nato z njim preživeli dva čudovita 
dneva. Bili so gostje pri njem doma, peljal jih je na egiptov-
sko poroko. Moški in ženske so na poroki ločeni. Med tristo 

Brez komentarja

Idilična fotka, kako pa v praksi?Počitek v naravi
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gosti so bili edini belci in on je bil na to zelo ponosen. Sicer 
je z osli vozil turiste po Kairu in se s tem preživljal. Spali so 
pri njem v hlevu. Tu so videli, kako lahko zunanjost človeka 
preslepi in je v resnici lahko povsem drugačen, kot je videti 
na prvi pogled. Obleka ne naredi človeka. Pri njem so jedli 
in pili zastonj. Pravzaprav ni imel ničesar, a jim je želel vse 
dati. Tega v Evropi ne doživiš velikokrat.

»Tudi hrana v Afriki je seveda drugačna in nanjo se je pot-
rebno navaditi,« pravi Jože. Potrebno je imeti dovolj pitne 
vode, ki so jo lahko vsepovsod nabavili v steklenicah. Sicer 
mi pove, da je shujšal, ampak to bolj zaradi tega, ker se je 
dogajalo veliko adrenalinskega in hrane niti ne potrebuješ 
toliko kot doma. So pa v Afriki velike socialne razlike, saj 
poleg revščine vidiš oziroma obstajajo tudi milijarderji. Ti 
imajo hiše ograjene z visokimi zidovi in mrežami. Na obrob-
ju velemest pa se vidi veliko revščine. Doživeli so le eno 
tatvino. V Cape Townu so imeli motorje zunaj in Gregi so 
ukradli navigacijo. Vendar je zanimivo, da jo je čez 24 ur 
nekdo prinesel nazaj. Če se je dalo, so imeli ponoči motorje 
zaklenjene v notranjosti stavb. Vozili so se tudi v slabem 
vremenu, po dežju. V hudi vročini, pri 45 stopinjah, so imeli 
srečo, da je bila večinoma lepa ravna cesta. So pa takrat 
več počivali. Slabe ceste so bile večinoma v Etiopiji, kjer je 
bilo res veliko blata. V Etiopiji je v suhem vremenu v redu 
vožnja, v dežju pa je hudo. K sreči je po vsej Afriki dobro 
delovala navigacija.

Sicer je pokrajina čudovita in so res uživali. Prometa je 
malo, obstaja pa tudi nekaj avtocest. Na delu poti so jih spre-
mljala tri dekleta s terenskim vozilom. Dobili so se v Keniji 

in so potem največ po Tanzaniji potovali skupaj. V Etiopiji 
so srečali tudi slovenskega popotnika. V Zambiji so se ude-
ležili raftinga, ki je eden najboljših raftingov na svetu. Vsega 
skupaj so prepotovali 18 držav. Na mejah sicer niso imeli 
težav, so pa zelo dolgi postopki. Najvišjo točko so dosegli 
v Lesotu, in sicer skoraj 3000 metrov nadmorske višine. Iz 
Lesota v Južnoafriško republiko so imeli najslabši del poti. 
V Južnoafriški republiki so srečali Belorusa Vladimira, ki je 
gluhonem in je bil na poti že deset let. Ko je šel od doma, 
je imel 60 let. Pred kratkim so zvedeli, da je tudi danes, pri 
75-ih letih, še vedno na poti. Ker je tako poznan in popu-
laren, mu tako vrsto res posebnega potovanja omogočajo 
sponzorji.

Ko so prišli na cilj, so motorje prodali in se vrnili z leta-
lom. Zanimivo je, da je Jože kupil motor za 1800 € in ga v 
Afriki po 22 000 prevoženih kilometrov prodal za 1250 €. Če 
bi imeli možnost, bi še kar podaljšali bivanje na črni celini, 
saj so se vživeli v novo okolje in se sprostili. Za čas potovan-
ja je poleg rednega imel še nekaj neplačanega dopusta. V 
službi so mu šli zelo na roko in so mu veliko pomagali, da 
je lahko uresničil ta projekt.

Po vrnitvi so imeli po Sloveniji kar nekaj dobro obiskanih 
predstavitev potovanja. Doma se sedaj Jože vozi s svojin 
motorjem, vendar ne pretirano, saj počne še kar nekaj drugih 
dejavnosti. Vsega skupaj je od leta 2008 naredil morda 
50 000 kilometrov.

Nadvse zanimiv pogovor je opravil Miran Prnaver.
Foto: Arhiv Jožeta Novaka

Ali slon morda štopa?

Viktorijini slapovi na reki Zambezi Je dovolj kisika?

S prijaznimi domačini
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Prometnika, ki tečeta na dolge proge
ZLATIBOR ČURKOVIĆ

Zlatibor je železničar od leta 1985. Rojen je bil leta 1964 v 
Banja Luki in je v Slovenijo prišel s štirinajstimi leti. Končal 
je gradbeno šolo, vendar je kasneje prišel na železnico. Začel 
je kot premikač na postaji Celje Čret. Kmalu je končal pro-
metno šolo,vendar ni takoj dobil dela kot prometnik, saj jih 
je bilo v tistem času dovolj. Dve leti je delal na primorski 
progi, kjer je primanjkovalo prometnikov. Nato se je vrnil 
nazaj, nekaj časa delal v Trbovljah in Šmartnem in sedaj 
je že dvajset let prometnik v Šoštanju. Včasih je Šoštanj 
veljal za nekakšno kazensko postajo, vendar se je Zlatibor 
tu navadil in je zadovoljen. Živi na Ljubečni pri Celju, kjer 
si je zgradil hišo. Poleg službe pa ima še gradbeno podjetje 
s tremi zaposlenimi.

Vse življenje se ukvarja s športom. Pri Kladivarju je 
igral nogomet, sedaj na naših športnih igrah igra za ekipo 
OO Celje. Včasih si ne bi mogel predstavljati, da bi se ukvar-
jal s tekom, saj je bil prepričan, da se lahko teče le za žogo. 
Po poškodbi je precej pridobil na telesni teži in zato se je na 
skrivaj začel ukvarjati s tekom. To se je zgodilo pred sedmi-
mi leti. »Tek mi je postajal všeč, po enem letu samostojnega 
teka sem se vključil v športno društvo Radost iz Celja. In 
tako se je začela tekaška kariera. Danes ne bi mogel brez 
teka. Pri teku sem relativno hitro napredoval, saj sem imel 
kondicijsko podlago od nogometa. Tečem in pripravljam se 
na tekmo pod programom, ki ga pripravi trener. Na veliki 
maraton se pripravljam tri, štiri mesece, s tem da že imam 
podlago. Pozimi se pripravljamo v dvorani.«

Za sabo ima že dva velika 42-kilometrska maratona, in 
sicer v Ljubljani in Radencih. Oba maratona je pretekel lani. 
Maraton v Radencih je bolj tek po naravi, je pa panonski zrak 
težak in maraton je organiziran relativno zgodaj v sezoni 
in v tem smislu je ta maraton težji kot ljubljanski, ki je na 
koncu sezone. Malih maratonov (21 km) pa ima za sabo že 
preko dvajset.

Na moje vprašanje, o čem razmišlja med tekom, pravi, da 
za maraton potrebuješ dobro psihično pripravo. Med samim 
tekom razmišljaš o samem sebi, pri daljšem teku, maratonu, 
pa se zaradi utrujenosti misli nekako izgubljajo, saj ne moreš 
nobene misli dokončati. Tako se misli menjavajo. »Sicer pa 
pridem s teka kot prerojen!«

Glede tempa teka mi pove, da se moraš zavedati, kako si 
pripravljen in temu potem prirediš tempo, hitrost teka na ma-
ratonu. Ne smeš pa se zaletavati, saj bi potem maraton težko 
končal. Nevarno je tudi, da bi pred ciljem močno pospeševal, 
saj lahko pride do poškodbe. Dobro je treba presoditi svoje 
sposobnosti in moči. Je pa pri maratonu nekako okoli 36. 
kilometra tisto krizno obdobje, ki ga je potrebno prebroditi. 
Tekmovalci se med sabo spodbujamo, in to je zelo pomemb-
no. V začetku je človek samozavesten, v krizi pa je vsaka 
spodbuda potrebna in zelo dobrodošla. Čutimo, kdaj ima kdo 
krizo, in takrat rabi pomoč. Velikokrat skupaj z dvignjenimi 
rokami pridemo v cilj, in ta pomoč je res pomembna.

Odvisno od situacije je tudi, ali je laže teči sam ali v sku-
pini. Če tečeš sam, si lahko hitrost prilagajaš, v skupini pa 
poskušaš držati tempo skupine in tu lahko pretiravaš preko 
svojih moči, in to te na koncu lahko drago stane.

Zlatibor je star dobrih petdeset let in to naj bi pomenilo 
za maraton najbolj izkušena leta. Ne glede hitrosti, ampak 
glede vzdržljivosti. Maratone tečejo ljudje, ki imajo preko 
šestdeset let, tekel je tudi z ljudmi, ki so bili stari 75 let. Po-
trebno je seveda opravljati redne zdravniške preglede in se 
posvetovati z zdravnikom. Zgodi se, da ljudje na cilju padejo 
v nezavest, več teh primerov je na cilju kot med tekom. Sam 
k sreči še nima te izkušnje, bilo pa mu je sicer že kdaj slabo, 
kaj več pa ne. Pred tekmo jim trener pripravi program tudi 
glede prehrane, in to ne samo za dan tekmovanja, ampak 
za več dni prej. Dan pred tekmo mora zaužiti čim vode, 
ogljikovih hidratov in sladkarij. Med tekmo je obvezno pitje 
tekočine in na daljši relaciji tudi hrane, le-to sicer v manjših 
količinah.

Za vse to poskrbi organizator tekmovanja. Po sami tekmi 
pa Zlatibor osebno nekaj ur ne zaužije nobene hrane, nato 
pa se postopoma vrača v vsakodnevni ritem.

Na treningu se jih dvakrat tedensko v Celju zbere 20–25, 
poleti se dobijo na stadionu, se ogrejejo in nato tečejo v 
naravi približno 10 do 15 km, razdeljeni so v skupine po 

V akciji

Na cilju
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kategorijah, odvisno, na kaj se kdo pripravlja, pozimi pa so 
v telovadnici in je drugačen način vadbe. Učijo se pravilnega 
načina teka, delajo vaje za mišice … Trajanje zimskega časa 
je odvisno od vremena. Ko je ugodno, se preselijo v naravo. 
Sedaj, ko se pripravlja na maraton v Radencih, preteče pri-
bližno 60 km tedensko. Teče približno vsaka dva dneva, med 
vikendi pa teče na daljših relacijah. Čas teka si prilagaja, 
glede na turnus in službo. Včasih gre kar iz nočne iz Šoštanja 
na tek okrog velenjskega jezera.

Zlatibor si želi, da bi, če mu bo zdravje dopuščalo, pre-
tekel relacijo od Celja do Banja Luke. To 300-kilometrsko 
relacijo bi seveda pretekel v več etapah. Potreboval bi sprem-
ljavo, dnevno bi pretekel nekako 25 kilometrov. Želi pa si 
tudi, da bi se udeležil maratona v Berlinu. V teku uživa in 
ne gleda samo na rezultat, ki se mu ne zdi najpomembnejši. 

Na malih maratonih ima boljše rezultate kot na velikih. Na 
velikem je dosegel rezultat okrog štirih ur, na polovični raz-
dalji ima rekord eno uro in triinštirideset minut.

Na maratone hodi, ker ima za to motivacijo in cilj. V času, 
ko se pripravlja na tekmo, ga niti slabo vreme ne odtegne 
od treninga. Sicer pravi, da sam laže teče v mrazu, hladnem 
vremenu kot po vročini. Teče preko celotnega leta in tudi 
pozimi nima pokrival preko obraza in pravi, da že dolgo 
časa ni bil prehlajen.

Tako sem v pogovoru z Zlatiborom izvedel marsikaj 
novega in zanimivega. Še veliko zadovoljnih in uspešno 
pretečenih kilometrov ti želim!

Miran Prnaver
Foto: Arhiv Zlatibora Čurkovića

Skupen uspeh in veselje

SAMO ARH

Samo pravi zase, da je povsem navaden, običajen človek, 
ki je pač v določenem trenutku prišel do spoznanja, da bi bil 
tek lahko del njegovega življenja. Rojen je bil leta 1962, je 
prometnik na postaji Bled Jezero in živi na Bohinjski Beli.

Športnik je bil od malega. Že pred osnovno šolo je začel 
z vadbo orodne telovadbe. Njegov oče je treniral ta šport že 
pri predvojnih Sokolih. Ukvarjal pa se je tudi s koreografijo 
in bil trener v gimnastiki tako sinu kot številnim drugim 
mladim. V Gorjah pa je bil v tistem času tudi močan klub v 
smučarskih tekih in prav v tej disciplini se je Samo povzpel 
do državne reprezentance v mladinskih vrstah. Z državnih 
prvenstev ima nekaj medalj, predvsem v štafeti smučarskih 
tekov. »Po srednji šoli so se te športne aktivnosti malo umi-
rile, sicer ne povsem, a s službo in družino se prioritete spre-
menijo. Po prihodu v zrela leta pa človek zopet začne nekako 
na novo iskati sebe,« pripoveduje Samo. Pred desetimi leti 
je začel teči. S svojim napredkom je bil zadovoljen in tako 
je imel voljo, da je pri teku vztrajal. Po približno treh letih 
aktivnega ukvarjanja s tekom se mu je porodila ideja: »Kaj 

Pravi prijatelji

Na gorskem maratonu
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če bi šel na veliki maraton?« In to kar direktno, nič najprej 
na malega ali kaj podobnega!

V dolini Radovne si je izmeril točno 42 km in s kolegom 
sta nekega jutra poskusila in uspela preteči celotno dolžino. 
Takoj nato je oddal prijavo za maraton v Radencih. In nato 
je vsako leto ponovil ta podvig. Samo eno leto vmes se je 
zaradi manjše poškodbe odločil za mali maraton. Pravi, da 
vedno teče za užitek in ne pretirava. Če vidi cilj in smisel 
pred sabo, gre naprej, sicer ne. In tako je sledil še ljubljan-
ski maraton. Z društvom Vitezi dobrega teka se je udeležil 
maratonov v Berlinu, Muenchnu in Rimu, sedaj razmišljajo 
o Atenah. To društvo iz Kranja organizira izlete po Evropi z 
udeležbo na tekih oziroma maratonih. Tako njihova družina 
izkoristi prijetno s koristnim.

Sicer pa trenira sam, in to brez trenerja. Za tek želi, da je 
njegova zadeva in da ni odvisen od drugih. Ko želi, gre teči, 
sicer pa ne, ker želi, da je tek res njegova izbira in dobra volja. 
Vitezi dobrega teka pa želijo organizirati tudi kako posebno, 
drugačno idejo. Pred dobrim mesecem so organizirali skok 
na Pokljuko. Ob šestih zjutraj so štartali s Krnice v Zgornjih 
Gorjah, na Pokljuki pa je bil cilj. Razdalja je 8 kilometrov, 
a kar 1500 metrov višinske razlike. In potem pade popoldne 
ob petih ideja za še en tak podvig. Zjutraj jih je teklo 9, po-
poldne pa 14–15 navdušencev. V preteklosti so imeli akcijo: 
Ali lahko desetkrat tečeš okrog Blejskega jezera? Tečeš brez 
premora, Samo je takrat tekel 9-krat okrog jezera, ampak to 
je neverjetnih 54 km! Sicer ima osebni rekord 56 km. To 
razdaljo je pretekel v Sladki Gori. To je tek, ki je organiziran 
v novembru, ko je konec sezone, in se mu reče Sladki tek. 
Teče se po kraju med bloki, hišami, in sicer šest ur. Kolikor 
pretečeš, pač pretečeš. Takrat je ta osebni rekord dosegel v 
močnem dežju, za katerega pa pravi, da je vseeno lažji kot 
pa huda vročina.

Vsega skupaj ima za sabo 5 maratonov v Radencih, enega 
ljubljanskega in tri evropske. Načeloma ne ponavlja marato-
nov v istem kraju, razen v Radencih, ki je posebno težak, saj 
je na enem izmed njih celo afriški maratonec, ki je navajen 
hude vročine, zaradi visokih temperatur dosegel 15 minut 
slabši rezultat od pričakovanega. V Radencih poteka vse bolj 
spontano, vsi domačini sodelujejo in pomagajo. To je prav 
poseben občutek in čar.

Poseben dosežek pa so trije gorski maratoni, prav tako 
dolgi 42 km. Ti predstavljajo 5800 višinskih metrov razlike. 
Ta maraton ga je zasvojil. Začne se v Podbrdu in se ime-
nuje Maraton štirih občin, po katerih poteka. Dvigne se do 
Črne prsti (1844 m) na bohinjsko stran, nato se spustiš zopet 
proti Podbrdu do vasi Huda južna, tu pristaneš na nadmorski 
višini 400 m in se zopet dvigneš do 1600 m. Najbolj izku-
šeni skoraj ves čas tečejo. Je pa že sama hoja velik napor. 
Časovna meja za uspešno opravljen maraton je 9 ur. Prvo 
leto je bil ta maraton dva kilometra krajši, zadnji dve leti je 
pa »ta pravi«. Predlani je le-tega opravil v 8-ih urah in 40-ih 
minutah, lansko leto pa je bilo že uro bolje. Glede na letošnji 
trening, dvomi, da bo rezultat izboljšal. Ta maraton poteka 
v mesecu juniju.

Med tekom ima zelo različne misli, čuti tudi notranji 
glas in kaj se dogaja s telesom. Pove, da ponavadi pride do 

krize nekako pri 32. kilometru pretečenega maratona. Or-
ganizem ima zalog približno za 21 kilometrov teka, potem 
pa začne zmanjkovat glikogena v telesu in potrebuješ druge 
vire hrane. Po tridesetem kilometru se pokaže, kako je telesu 
uspelo preklopiti na druge vire in tu se lahko pojavi kriza. 
Po svojih izkušnjah mora po dveh urah dobiti pijačo in pri-
grizek. Sicer v majhnih količinah, a vendar. So pa seveda 
izkušnje različne, tako kot smo ljudje različni.

Samo mi pove, da ni tipičen maratonec, ki bi tekel po 
nekem načrtu. Dela tako, kot ima čas in kakor poskuša po-
slušati svoje telo. Pripravljati pa se je potrebno na daljši čas 
in tako se izogneš poškodbam. Pravi sicer, da ni hiter tekač 

Na maratonu, kjer je leta 2014 pretekel 56 kilometrov

V Berlinu 2014
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(maraton preteče v dobrih štirih urah). Na mesec preteče 
povprečno od 150 do 200 kilometrov. Ne teče vsak dan, ko 
pa teče, preteče dnevno od 10 do 20 kilometrov, v času pri-
prav do 30. Za trening ne dela 40 kilometrov, pozimi pa 
nadoknadi tekaške copate s smučarskim tekom. In to tokrat, 
ko pade temperatura zraka pod –2 stopinje. Do te temperatu-
re pa še vedno teče brez pokritega obraza. Ima sicer manjši 
tempo, a se do sedaj ni nikoli prehladil. In tudi druge resne 
poškodbe do sedaj ni doživel. »Pred dvajsetimi leti sem si 
na turni smuki potrgal kolenski vezi. A ker nisem dal operi-
rati kolena, mi je to malo nagajalo. Tudi na začetku tekaške 
kariere me je to motilo. Kasneje pa se je koleno umirilo in 
me pri teku nič več ne moti, s tekom sem si okrepil kolenske 
mišice in imam tako s pomočjo teka manj težav.«

Na vprašanje, kakšne plane ima, pove, da je njegov cilj 
teči, dokler bo v tem videl užitek. Želi si doživeti še kak 
dober maraton, kot je bil na primer v Berlinu. Berlin je eden 
izmed sedmih svetovno najbolj znanih maratonov. Na Ja-
ponskem ima prijatelja in tiha pobožna želja mu je doživeti 
tokijski maraton. Je pa tudi logistično zelo težko pridi na te 
maratone. Če bi bila možnost, bi bil vesel, da bi se kdaj lahko 
v Švici udeležil vsakoletnega 100-kilometrskega cestnega 
teka. Cestni tek je sicer bolj pust, a enostavnejši, gorski tek 
pa ima druge značilnosti in si bolj v »rdečih obratih«, tako da 
moraš bolj poslušati telo, kdaj je potrebno obrate »spustiti«.

Ob vseh športnih aktivnostih mu zmanjkuje časa za kolo. 
Lansko leto se je vpisal še v veslaški klub na Bledu. Kon-
dicijo za tek si tako nabira tudi z drugimi športi. Tako upa, 
da bo lahko še kar nekaj časa tekel. Tudi žena in sin sta že 
pretekla mali maraton.

Na osnovi vsega povedanega Ti, Samo, res želim še veliko 
z užitkom in zadovoljstvom pretečenih kilometrov.

Miran Prnaver
Foto: Arhiv Sama Arha

Spomin na Rim 2014

Ali ste vedeli?
1. Nune – svečenice so poznali že 

stari Rimljani. Imeli so svečenice ves-
talke v templju boginje Veste. Oble-
čene so bile v bele tunike in odete s 
škrlatnimi plašči.

2. Fraza fant od fare – pravi posta-
ven fant, izhaja od Langobardov in 
pomeni: fant iz pravega rodu ali ugle-
dne družine.

3. Meništvo je v krščanstvu nasta-
lo kot posledica iskanja popolnosti. V 
času, ko je minilo preganjanje, in času 
mučeništva so se nekateri umaknili v 
puščavo. Oče meništva je sveti Anton 
Puščavnik, ki se je leta 275 odločil za 

puščavniško življenje. Vsled asketske-
ga življenja je učakal 105 let. Prvi sa-
mostan (blizu Teb v Egiptu) je leta 320 
ustanovil Pahomij.

4. Atenski govorec Demosten (384–
322 pr. n. št.), znan po svojih govorih 
– filipikah, je bil prepričan, da je bolj po-
membno, kako govor poveš, kot njegova 
vsebina. Demostena pogosto upošteva-
jo današnji politiki, čeprav malo izkriv-
ljeno.

5. Naziv šlapi pomeni stare obno-
šene copate brez zadnjega zgornjega 
dela. Narečno pomeni tudi: stari ob-
nošeni čevlji. Šlapa pa je neodločen 

moški (tudi cota). Njen mož je pri hiši 
prava šlapa (cota). Beseda izhaja iz 
nemščine (Schlappe).

6. Miselnost mnogih moških v 
Egiptu je bila, da mora biti žena možu 
brezpogojno zvesta, zanj pa to ne velja. 
Pogosto se zgodi, da mož zaradi tega 
ženo ubije; celo to, da ženin na svadbi 
ubije nevesto, ki na poročno noč ni ne-
dolžna. Sodišča so za takšne primere 
zelo mila, kajti gre za čustveno priza-
detost – čast moškega. (Vir: B. Korun)

7. Izraz jabolko spora – vzrok spora 
izhaja iz latinskega pomum Eridis (ja-
bolko Eride) in ga poznajo v mnogih 
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jezikih. Erida je v grški mitologiji 
boginja prepira. Ker Erida ni bila po-
vabljena na poroko Peleja in Tetide, 
je iz užaljenosti vrgla med bogove 
zlato jabolko in povzročila prepir 
med njimi. Od tod metafora za vzrok 
spora.

8. Vero v enega boga si je umislil že 
faraon Ehnaton (vladal 1365–1349 pr. 

n. št.), pa ni uspel. Po Freudovi teoriji 
je to uspelo šele Mojzesu, začetniku 
židovske vere, ki naj bi izpeljal Ehna-
tonovo idejo.

9. Beseda avantura izhaja iz fran-
coske aventure, izvirno pa iz latinske 
besede adventure – dogodek, ki se bo 
zgodil. Beseda avantura se je pri nas 
pojavila šele v 20. stoletju.

10. Ob potresu na Japonskem se je 
zemeljska os nagnila za okoli deset 
centimetrov, kar pomeni, da lahko 
vpliva na vreme pri nas. To lahko po-
stane nekoliko toplejše ali hladnejše 
z ozirom na to, na katero stran se je 
nagnila Zemlja, in to, vse dokler se 
zemeljska os ne vzpostavi v osnovno 
stanje – lahko pa tako tudi ostane.

Šale
Brki ali brez
V turistični poslovalnici zazvoni tele fon:
 – Lepo prosim, karto za 1. razred, sedež naj bo ob oknu v smeri 
vožnje, v kupeju za nekadilce, pa ne preblizu stranišča in sploh 
ne nad kolesi.

 – Seveda, gospod! Kaj pa strojevodja? Naj ima brke ali ne?

Trikrat
Služkinja in gospa sta se sprli:
 – Kuham trikrat boljše kot vi! To mi je rekel vaš mož! In tudi v 
postelji sem trikrat boljša kot vi!

 – Kaj, kaj, tudi to vam je rekel moj mož?
 – Ne, to mi je rekel sosed!

Planinski
Mlad par gre prvič za več dni v hribe. Ona hodi za njim in ga 
občuduje:
 – Kako široka ramena imaš!
 – Veš, v vojski sem nosil strojnico in nahrbtnik in to ti utrdi 
mišice.

 – In kakšna močna stegna imaš!
 – Seveda, veš, ogromno smo prepešačili.
 – Zvečer pa se mladenič stisne k svoji gospodični in čez nekaj 
časa ona reče:

 – Lulali ste pa v vojski bolj malo, kajne?

Bojler
Mimo policajev se pelje župnik z obve zano glavo.
 – Dober dan gospod, kaj pa se vam je zgodilo, da imate vso 
glavo obvezano?

 – Bojler mi je padel na glavo!
Župnik odpelje naprej, prvi policaj pa se obrne k drugemu:
 – Ti, kaj pa je to bojler?
 – Ne sprašuj mene, jaz ne hodim v cerkev!

Izlet
V mestni porodnišnici ginekolog pre gleduje nosečnice in 
presenečen ugotovi, da bodo kar tri iz istega mesta rodile istega 
dne. Ko se približa četrti postelji, pa se pošali in reče:
 – Ali boste tudi vi rodili 7. maja?
 – Ne, gospod doktor, jaz pa nisem bila na tistem izletu!

Miklavž
Prizadevni sveti Miklavž se na svojem popotovanju od hiše do 
hiše spusti v hišo z zaklenjenimi vrati skozi dimnik. V spalnici 
zagleda na postelji prekrasno dekle, skoraj razgaljeno, ki 
brezskrbno spi. Gle da jo, boža s pogledi, nato pa v zadregi 
povesi oči in zamrmra:
 – Kaj naj storim? Če jo objamem, ne bom več svetnik, če pa jo 
pustim pri miru, pa nazaj skozi dimnik ne bom mogel!

Osel
Avstrijec, Madžar, Američan in Slovenec modrujejo, ko naenkrat 
pride mimo osel.
Avstrijec pravi:
 – Tako zelo me spominja na Franca Jožefa.

Madžar takoj za njim:
 – Oho, poglej, surovina za ogrske salame.

Američan politično:
 – Če pristopi k Natu, bo dobil našo pomoč.

Slovenec pa reče:
 – Mene pa močno spominja na Slovenca, ker ves čas samo 
kima!

Prijatelj
Bolnik stopi v ordinacijo in reče zdravniku:
 – Moj prijatelj je imel razmerje z neznano žensko, zato se boji, 
da se je okužil s kakšno spolno boleznijo.

 – Hm, najbolje bo, da slečete hlače in mi pokažete prijatelja!
 –

E-sporočilo
Pred kratkim poročeni poslovnež je moral na službeno pot v 
Afriko. V njegovem domačem kraju je bilo peklensko mrzlo, on 
pa se je odpravil v vroče kraje. Po vseh formalnostih, ki jih je 
moral opraviti, ko je prispel, se je namestil v hotelu in ženi takoj 
po računalniku poslal sporočilo, vendar se je zmotil in namesto 
ženinega naslova napisal naslov pastorjeve žene, ki pa se je 
ravno vrnila z moževega pogreba. Ko je prebrala sporočilo, jo je 
skoraj zadela kap. Pisalo je:
Prejemnik: Moja ljubljena žena!
Pošiljatelj: Tvoj mož, ki te je proti svoji volji zapustil.
Predmet: Prispel sem.
Besedilo: Pravkar sem prišel in se namestil. Vidim, da je vse 
pripravljeno na tvoj jutrišnji prihod. Veselim se, da te bom kmalu 
videl. Upam, da bo tudi tvoje potovanje potekalo tako uspešno, 
kot je moje.
P. S.: Tu doli je vražje vroče!

Kombajn
Nek možakar je imel zelo debelo ženo. Nikoli je ni nikamor vzel s 
seboj. Nekega
večera so ga povabili na poslovno večerjo.
Doma reče ženi:
 – Ti ne boš šla z menoj, ker si tako debela kot kombajn.

Mož se pozno zvečer vrne s poslovne večerje in zaželi si 
posteljnih radosti. Prijazno stopi k ženi in pove svojo željo. Žena 
mu odgovori:
 – Zaradi ene slamice pa že ne bom prižigala kombajna.

Potem imata tihi teden, nakar žena predlaga malo ljubezni. Mož 
jo zavrne.
 – Ni ti treba zaganjati kombajna, sem že na roke omlatil.
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lanom in lanicam sindikata SŽPS in SVSŽ ter njihovim ožjim 
družinskim lanom se nudijo slede i popusti:

Thermana Laško:
• 10 % popust wellness storitve in zdravstvene storitve,
• 20 % popust za bazen, savno ter kombinacijo teh storitev.

Terme Ptuj:
• 10 % popust na redne programe bivanja v Grand hotelu Primus,
• 30 % popust na redno ceno celodnevne vstopnice za kopanje v Termalnem parku,
• 30 % popust na redno ceno celodnevne vstopnice za kopanje v bazenih 

Vespasianus (Grand hotel Primus).

Rogla:
• 20 % popust na vstop v savno v wellness centru Natura,
• 10 % popust na preostale wellness storitve.

Hotel pod Roglo do 31. 12. 2015 nudi pri naro ilu:
• pizze; brezpla en kozar ek kovaškega piva (0,5l),
• ob naro ilu kosila (juha, glavna jed in solata); brezpla no dnevno sladico in 

kavico. 

lani se pred koriš enjem popustov izkažejo s lansko izkaznico in osebnim 
dokumentom. Ožji družinski lani lahko koristijo ugodnosti samo ob spremstvu 

lana/ lanice sindikata SŽPS oz. sindikata SVSŽ!

Skozi vso leto so vam na voljo apartmaji sindikata SŽPS in SVSŽ:

• apartma v Zre ah
• apartma v Atomskih Toplicah
• apartma v Moravskih Toplicah

Ostale ugodnosti:

• Delavska hranilnica d.d. Ljubljana vam nudi ugodne ban ne storitve in kredite za 
rok vra anja do 36 mesecev,

• Zavarovalnica Maribor vam ponuja zavarovanje po izredno ugodni ceni, v 
zavarovanje pa lahko vklju ite družinske lane, ki živijo na istem naslovu.



Iz Muzeja Južne železnice v Šentjurju
Foto: Robert L. Horvat


