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Končuje se, kot radi rečemo, 
dolgo in vroče poletje. Dolžina 
poletja je verjetno odvisna od 
tega, kje in kako ga preživimo. Da 
je bilo vsaj na trenutke zelo vroče, 
pa se verjetno vsi strinjamo, saj so 
se temperature v drugi polovici 
julija in v prvi polovici avgusta 
približale rekordnim vrednostim 
iz preteklosti.

Sicer pa je poletni počitniško-
-dopustniški čas poleg tega, da je 
namenjen predvsem počivanju, 
dopustovanju, tudi lepa prilo-
žnost, da v bolj umirjenem tempu 
življenja in dogajanja utrdimo in 
znova obudimo stare odnose, se 

srečamo in poklepetamo s prijatelji, znanci, sodelavci in sorodniki. Lahko 
pa tudi spoznamo nove ljudi, spletemo morda nova znanstva in prijateljstva. 
Morda je tudi Vam uspelo kaj od tega. Ali okrepiti stare vezi ali spoznati nove 
ljudi. Morda ste spoznali sorodne duše ali ljudi, zaradi katerih se Vam svet 
zdi lepši in prijaznejši. Sicer pa smo pozitivnih stikov in izkušenj ljudje še 
kako potrebni v današnjem (pre)hitrem načinu življenja. Duhovnik in pisatelj 
pater dr. Karel Gržan pravi v eni izmed svojih knjig med drugim tudi takole: 
»Le sprejeti se lahko sprejmejo in sprejemajo tudi druge; samo ovrednoteni 
se zmorejo ovrednotiti in vrednotijo življenje . . .«. Iz pozitivnega doživljanja 
pa ostanejo prijetni, lepi spomini. In pravijo, da so spomini nebesa na zemlji. 
Nekaj teh Vam, drage bralke in bralci, prinaša tudi tokratna, 106. številka 
Prometnika.

Precej prostora (v sliki in besedi) namenjamo našemu družabnemu srečan-
ju na Rogli v soboto, 20. junija, na katerem smo obeležili 25-letnico – srebrni 
jubilej našega sindikata. Nekaj razmišljanja nam o tem dogodku v besedi od-
govornega urednika že na naslednji strani poda naš predsednik. Družabnega 
srečanja in praznovanja so se udeležile tudi delegacije iz tujine, opisujemo, 
kako smo jih sprejeli in kaj smo se pogovarjali. Nekaj udeležencev pa smo 
kar na kraju samem vprašali, kako so se počutili na Rogli. Preberite, kaj jim 
pomeni tako srečanje in praznovanje.

V intervjujih se bomo ob koncu mandata pogovarjali s predsednikom 
Sveta delavcev in delavsko direktorico SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

Pišemo, kako je potekala letošnja podelitev priznanj za 30 let zvestobe 
našim železnicam. Nekateri jubilanti so nam svoje občutke zaupali kar sami.

V rubriki Postaje so naše ogledalo smo se odpravili v Prekmurje. Bili smo 
na postaji Murska Sobota, bolje rečeno na gradbišču v Murski Soboti.

Predstavljamo vzdrževalce vozne mreže in pišemo o zgodovini elektro-
napajalnih postaj (ENP).

Predstavljamo dve pomembni pridobitvi, tako za cestne prevoznike kot za 
železnico. Nadvoza nad železnico v Grobelnem in v Zgornjem Logu pri Litiji 
odpravljata dve ozki grli v Sloveniji.

Kako je bilo konec maja na mednarodnih športnih igrah pri naših poljskih 
prijateljih, boste tudi lahko prebrali v notranjosti te številke.

Na zgodovinskih straneh boste spoznali postajo Zreče nekoč in danes. 
V isti rubriki pišemo tudi o sestavnih delih elektromehanskih signalno-var-
nostnih naprav.

Verjamem, da bo zanimiv tudi intervju s prometnikom, pesnikom in pre-
vajalcem Željkom Perovičem.

Vabljeni tudi k ogledom člankov, ki govorijo o izletu OO Celje na Norveš-
ko, o tem, kako so se imeli udeleženci izleta v vzhodno Srbijo in o tem, kako 
je izpadlo kolesarjenje OO Maribor na letošnji Dan državnosti.

Še kar nekaj drugih člankov boste našli v tokratni številki, pa naj v tem 
uvodnem delu ostanejo skrivnost oziroma povabilo, da čim prej začnete lista-
ti, brati in si ogledovati novo številko Prometnika.

Miran Prnaver, glavni urednik

Vse, ki bi želeli svoje komentarje, misli, vprašanja, oglase in 
ostale prispevke objaviti v našem časopisu, vabim, da svoja 
besedila v pismeni ali, še bolje, v elektronski obliki, odda-
te na naslov: Sindikat železniškega prometa Slovenije, Trg 
OF 7, 1000 Ljubljana, s pripisom Časopis Prometnik ali na 
e-poštni naslov: sindikat.szps@slo-zeleznice.si, info@sindi-
kat-szps.si ali miran.prnaver@slo-zeleznice.si.
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iz 11. točke tarifne priloge 3. zakona o DDV, po kateri se 
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BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA

Beseda odgovornega urednika
25 let v obdobju človeškega življenja predstavlja nekako 

eno generacijo in zagotovo je to pomembno obdobje tako v 
življenju posameznika kot skupine ljudi, društva, organiza-
cije ali pa sindikata. Tudi naš sindikat je v mesecu januarju 
dopolnil prvo četrtino stoletja svojega delovanja. Veliko je 
bilo že povedanega o tem jubileju, a naj k temu na kratko 
dodam samo še svoj pogled oziroma razmišljanje.

Najprej naj velja zahvala vsem, ki so v tistih prelomnih 
časih zmogli toliko poguma, moči in znanja, da so začeli 
zgodbo našega sindikata, da so mu vdihnili življenje. Omenil 
sem pogum, saj ustanovitev sindikata v takratni še vedno 
komunistični Jugoslaviji ni bilo tako enostavno dejanje. 
To so bili časi, ko je v Evropi padala železna zavesa med 
vzhodom in zahodom, ko so v naši takratni skupni državi 
Jugoslaviji bili časi mitingov in razkazovanja moči takratne 
jugoslovanske vojske in ko so se v Sloveniji ustanavljale 
prve politične stranke in so bile pred nami prve večstran-
karske volitve. To so bili časi, ko se je odločalo, kako, kam 
in s kom bo ta naša lepa dežela postavila temelje za svojo 
prihodnost.

Še enkrat hvala vsem takratnim prvoborcem. Tu mi 
spomin uhaja predvsem k tistim, ki jih danes žal ni več med 
nami. Naj počivajo v miru.

V 25-letnem obdobju je imel naš sindikat številne vzpone 
in tudi padce. Ko smo pri padcih, lahko na široko razvijemo 
razpravo, zakaj in kdo je naredil napako. Verjamem, da se 
je vsak v svojem obdobju trudil po svojih najboljših močeh 
in to je tudi vse oziroma največ, kar lahko človek ali funkci-
onar naredi. Življenje pač piše zgodbe, kot jih piše. Veliko-
krat te niso po naših željah ali pričakovanjih.

Kar pa se mi res zdi pomembno ob našem pogledu nazaj, 
je to, da smo se trudili delovati za pravice naših članic in 
članov ter vseh zaposlenih. Vsakemu lahko pogledamo v oči 
in po peronih naših postaj lahko stopamo z dvignjeno glavo. 
Prepričan sem, da je to tisto, kar šteje na dolgi rok. Čez leta 
bomo po vsej verjetnosti pozabili, kdaj je bilo kakšno povi-
šanje plače, kdaj je bila božičnica, kdo je delal na katerem 
rangu postaje, težko pa bi človek pozabil, če bi bil SŽPS sin-
dikat, kjer bi se član počutil drugorazrednega, kjer si ne bi 

upal ničesar vprašati, povedati svojega mnenja ali pomisle-
ka, kjer si ne bi upal prestopiti v drug sindikat ali izstopiti iz 
njega. Ponosen sem, da smo bili toliko demokratični, zreli, 
človeški, da si teh stvari ne moremo očitati.

Vem, da je marsikdo v preteklosti, v časih, ki nam niso 
bili najbolj naklonjeni, težko vztrajal v naših vrstah. Vsem, 
ki ste kljub vsemu ostali, izrekam hvala za zvestobo.
Časi, ki so pred nami, se ne kažejo ravno najbolj rožnati, 

pri tem imam v mislih predvsem novi plan kadrov, vendar 
je prav to lahko izziv, da tako, kot že četrt stoletja, delamo 
še naprej. Sicer pa smo tega že vajeni. Po drugi strani pa: 
če bi bilo vse lepo in prav, sindikalizem ne bi bil potreben.

Vse povedano naj bo navdih za naše delo vnaprej. Pre-
pričan sem, da je z Vami, našimi predanimi in enkratnimi 
članicami in člani, to možno in še kako uresničljivo.

Matjaž Skutnik, predsednik SŽPS
Foto: Robert L. Horvat

Skupščina SŽPS 2015
Dne 24. 04. 2015 je v konferenčni dvorani hotela City-

hotel v Ljubljani potekala redna letna skupščina Sindikata 
železniškega prometa Slovenije. Letošnje skupščine se je 
udeležilo 26 delegatov, katerih naloga je bila, tako kot pre-
tekla leta, obravnava poročila predsednika SŽPS ter poro-
čila predsednika NO SŽPS, obravnava finančnega poročila 

za leto 2014 in obravnava finančnega plana za leto 2015. 
Za delovno predsedstvo so bili imenovani Jože Skubic kot 
predsednik ter Benjamin Jakopič in Marko Kastelic kot 
člana.

Poročilo predsednika Sindikata železniškega prometa 
Slovenije je podal Matjaž Skutnik. Poročilo je namenjeno 
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seznanitvi članov skupščine o delu sindikata v obdobju med 
skupščinama in zajema pomembnejše dogodke in aktivnosti, 
s katerimi so se ukvarjali vodstvo sindikata, glavni odbor in 
glavna pisarna SŽPS. Vsebina poročila je bila obravnavana 
v treh smiselnih sklopih, in sicer:
 – dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov,
 – aktivnosti, ki jih je vodil SŽPS samostojno,
 – aktivnosti, ki jih je SŽPS vodil skupaj z drugimi sindikati 

na SŽ.

V svojem zaključku je predsednik izrazil svoje prepri-
čanje, da je prepoznavnost SŽPS grajena na poštenem in 
transparentnem delu in da je prav, da taki ostanemo tudi 
v prihodnje. Ob tem se je zahvalil članom GO ter ostalim 
članom ostalih odborov sindikata, da z vso odgovornostjo 
sprejemajo vse odločitve, tudi tiste manj prijetne. Vesel je 
tudi tega, da s svojimi stališči znajo in zmorejo poiskati 
tudi besedo pohvale in zahvale in da smo danes verodostoj-
ni in kompetentni sogovornik z lastnikom, delodajalcem ter 
kolegi ostalih sindikatov.

Poročilo predsednika NO SŽPS je delegatom predstavil 
Boštjan Povše.

Finančno poročilo za leto 2014 zajema prikaz in pojasni-
la prihodkov in odhodkov denarnih sredstev, s katerimi po 
veljavnih aktih sindikata razpolaga Glavni odbor SŽPS in v 
njegovem imenu glavna pisarna s sedežem v Ljubljani. De-
narna sredstva predstavljajo vezana sredstva na poslovnih 
bankah, sredstva, vložena v osnovna sredstva in nepremič-
nine v lasti sindikata, ter sredstva na TRR, prenesena iz leta 
2013 skupaj s prihodki na TRR v letu 2014.

Finančni plan za leto 2015 je razdeljen po kontih, ki, 
glede na pričakovane prihodke, temelji na predpostavkah, 
da se število članov ne bo bistveno spremenilo, da se ne 
bo posegalo v tiste pridobljene pravice iz KPDŽP, ki vpli-
vajo na višino plače itd. Predvideni izdatki v finančnem 
planu temeljijo predvsem na višini stroškov posamezne-
ga konta v preteklih letih, upoštevaje posebnosti za posa-
mezno leto.

Vsa našteta poročila so delegati sprejeli soglasno.
Sekretar sindikata Jože Skubic je pod točko Razno podal 

predlog, da se spremeni 2. a člen Pravilnika o delitvi ter-
minov letovanja in upravljanja s počitniškimi kapacitetami, 
ki jih ima SŽPS v lasti ali v zakupu. Pri tem je predlagal, 
da se v omenjenem členu črta besedilo »poletni in zimski 
počitniški termini«. S tem bi namreč članom SŽPS, ki jim 
preneha delovno razmerje v skupini SŽ zaradi upokojitve 
oz. čakanja na upokojitev na Zavodu za zaposlovanje in 
se odločijo za možnost brezplačnega koriščenja 7-dnev-
nega termina v eni izmed prostih počitniških kapacitet 
sindikata, omogočili, da to izkoristijo v prostih terminih 
med poletnimi ali pa zimskimi počitnicami, česar pa sedaj 
veljavni pravilnik ni omogočal. Predlog spremembe je bil 
sprejet soglasno.

Po končani skupščini se je predsedujoči skupščine zahva-
lil za konstruktivno delo delegatov ter vse prisotne povabil 
na skupno kosilo.

Jože Skubic, sekretar SŽPS
Foto: Arhiv SŽPS

Delegati skupščine

Delovno predsedstvo

Zahvala za vodenje Območnega 
odbora Vodstvo postaj
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Sklad obveznega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja (SODPZ)

10. 6. 2015 je v stekleni dvorani SŽ potekala predsta-
vitev Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavaro-
vanja (SODPZ). Predstavniki Kapitalske družbe (KAD) 
kot upravljalca sklada so podobno predstavitev imeli 
že v preteklosti, zato je bil sedaj poudarek predvsem na 
določenih izkušnjah ali ugotovitvah, ki so se pokaza-
le potom samega upravljanja. Pri tem imam v mislih do-
ločene nedorečenosti samega Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ 1 in ZPIZ 2), ki ureja to 
področje, kot tudi ostale spremljajoče obveznosti oz. ob-
veznosti KADA v zvezi s poklicnim upokojevanjem. Po 
besedah gostov so v pripravi že spremembe ZPIZ 2, prav 
tako so že urejene ali so v fazi urejanja tudi druge zadeve, 
kot npr.:
 – vzpostavitev KS SODPZ,
 – ureditev izmenjave podatkov z ZPIZ,
 – podpisan je Sporazum o izmenjavi podatkov med KAD 

in ZPIZ,
 – vzpostavljen je spletni portal BiZPIZ za izmenjavo po-

datkov z ZPIZ,
 – vzpostavljen je sistem obveznega zdravstvenega zavaro-

vanja za poklicne upokojence,
 – podpisan je protokol o sodelovanju glede izmenjave po-

datkov med KAD in ZZZS,
 – pripravljena so navodila za zavarovance, ki vsebujejo na-

potke, kako se zavarovanec prijavi v obvezno zdravstveno 
zavarovanje ob poklicni upokojitvi,

 – zavezanec se prijavi sam, KAD mesečno v njegovem 
imenu in za njegov račun plačuje prispevke za zavaro-
vanje,

 – julija 2013 ustanovljeni Odbor SODPZ: 5 predstavnikov 
zavarovancev, 3 predstavniki delodajalcev, 4 predstavniki 
Vlade RS,

 – spremenjen je Zakon o dohodnini: izenačitev obdavčitve 
s starostnimi upokojenci,

 – spremenjen je PN poklicnega zavarovanja in sprejet novi 
PN za izplačevanje poklicnih pokojnin; odobrilo MDDSZ 
– 28. 11. 2013 (uporabljata se od 30. 12. 2013 oz. 1. 1. 
2014),

 – inšpektorat RS za delo in FURS sta obveščena o zave-
zancih, ki ne plačujejo prispevkov za poklicno zavaro-
vanje.

Novosti po ZPIZ-2:

 – poklicna pokojnina: določi se najmanj v višini starost-
ne pokojnine, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo 
brez dodane dobe (novost: ni več znižane poklicne 
pokojnine),

 – dodana doba: zavarovancu SODPZ se k dejanski zavaro-
valni dobi za pridobitev pravice do predčasne ali starostne 
pokojnine iz obveznega zavarovanja doda ¼ obdobja, če 
so prispevki v celoti plačani,

 – enkratno izplačilo sredstev ob upokojitvi v obveznem za-
varovanju za zavarovance, ki še pred uveljavitvijo pravice 
do poklicne pokojnine izpolnijo pogoje za starostno, pred-
časno, vdovsko ali invalidsko pokojnino:
• brez omejitve: sredstva, vplačana po ZPIZ-1,
• omejitev: sredstva, vplačana po ZPIZ-2, če ne prese-

gajo 5.000,00 EUR (v primeru preseganja te vrednosti 
pravica do brezplačnega prenosa v prostovoljno dodat-
no zavarovanje),

 – v primeru smrti zavarovanca upravičencem za primer 
smrti (novost) ali dedičem,

 – ureditev zdravstvenega zavarovanja za uživalce poklicne 
pokojnine (določen je obseg pravic, stopnja prispevka, 
osnova za plačilo prispevka ter zavezanec za plačilo pri-
spevka),

 – prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje v času 
prejemanja poklicne pokojnine,

 – ugodnejši dokup pokojninske dobe za razliko med prido-
bljeno dobo in obdobjem prejemanja poklicne pokojnine 
(osnova 80 % povprečne letne plače v RS),

 – brezplačen prenos sredstev v dodatno pokojninsko za-
varovanje ob starostni upokojitvi, če zavarovanci niso 
uveljavili poklicne pokojnine,

 – za zavarovanca, ki je najmanj 16 let (moški) ali 15 let 
(ženska) vključen v poklicno zavarovanje, ob uveljavitvi 
pravice do predčasne pokojnine ni malusov zaradi nedo-
seganja starosti 65 let,

 – prisilna izterjava neplačanih prispevkov preko davčnega 
organa.

Novosti po ZPIZ-2, ki se še ne izvajajo:

 – zagotovitev manjkajočih sredstev za poklicne pokojnine 
za tiste zavarovance, katerim se je štela zavarovalna doba 
s povečanjem po prejšnjih predpisih (t. i. »beneficirana 
doba«) s strani RS, pod pogoji, določenimi iz ZPIZ-2,

 – sofinanciranje poklicne pokojnine.
 – Vlada RS bo v soglasju s socialnimi partnerji določila 

merila in kriterije za določitev delovnih mest, na katerih 
je obvezna vključitev v poklicno zavarovanje.

Več o  tem si lahko preberete na spletni strani:
 www.kapitalska-druzba.si.

Jože Skubic, sekretar SŽPS
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Podelitev jubilejnih priznanj za 30 let dela 
na železnici

Že dneve in tedne in leta 
stojim na postaji 

in čakam, kot toliko drugih, 
na vlak, ki prihaja.

S temi besedami nas je v pesmi nagovoril Oto Pestner, 
ki je skupaj z Godbo SŽ popestril letošnjo svečano pode-
litev jubilejnih priznanj ob 30-letni zvestobi Slovenskim 
železnicam.

Posebni vlak je odpeljal z ljubljanske železniške postaje 
do Železniškega muzeja, kjer je bilo zelo živahno, saj se 
je rotunda hitro napolnila z nasmejanimi obrazi ponosnih 
delavcev.

Po krajšem kulturnem programu, kjer nas je nadvse očaral 
predvsem zveneči glas Ota Pestnerja, je navzoče nagovoril 
še generalni direktor SŽ Dušan Mes.

Sledila je krajša pogostitev in priložnost za klepet ter obu-
janje spominov na šolske klopi, na prejšnja delovna mesta in 
sodelavce, na bivše šefe, na nekdanje . . .

Pestner se v svoji pesmi zave, da sanja že trideset let, 
vi, spoštovani jubilanti, pa ste v tem času s svojim marlji-
vim delom postavili vsak svoj košček v mozaik poslovnega 

uspeha našega podjetja. Nekateri med vami ste v sklopu služ-
benih obveznosti v resnici imeli tudi oči pripete na okna in 
vrata vagona, spet drugi 
na progo in objekte ali 
različne naprave, tretji 
na papirje in dokumen-
tacijo, skratka, v tem 
obdobju je vašo pozor-
nost, znanje in strokov-
nost zahtevala različna 
delovna obveznost.

Verjamem, da ste 
ponosni na svoje delo, 
in želim vam, da svoj 
ponos z veseljem hra-
nite v svojem srcu.

Iskrena zahvala za vsak košček, ki ste ga in ga še boste 
dodali v skupni mozaik, ob tem častitljivem jubileju pa vam 
iskreno čestitam!

Silva Kristan 
Delavska direktorica

SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

Generalni direktor SŽ Dušan Mes in ravnatelj Železniškega 
muzeja Mladen Bogić

Ura za 30 let zvestobe železnici

Prejemnica priznanja Tatjana Žuna

Oto Pestner ob spremljavi godbe SŽ
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Nekatere dobitnike priznanj smo vprašali, kako so doživljali slovesnost ob podelitvi priznanj za 
30 let dela na železnici.

Glen 
Cassol

Zame je to lepo 
presenečenje. Po 
toliko letih vidiš 
stare sošolce. Kot 
da smo včeraj bi-
li v šolskih klo-
peh, a je minilo 
že 30 let. In tudi 

današnja proslava z gostom Otom Pestnerjem je bila nekaj 
čudovitega.

Franc 
Kolarič

Današnji do-
godek mi veliko 
pomeni. 30 let 
dela na železnici 
je potrebno pro-
slaviti in da se 
zbere toliko ljudi, 
je res lepo. Če pa 

malo bolje pogledam okoli sebe, mi je res jasno, kakšna je 
starostna struktura na železnici. Včasih je bil za 10 let dela 
na železnici dolg seznam, danes je pa obratno, saj za deset 
let skoraj ni kandidatov, za trideset pa se nas je zbralo tako 
veliko število.

Zlatibor 
Čurković

Tako kot je Oto 
Pestner pel, kako 
čaka na vlak, tako 
je nekako tudi 
nam minilo teh 
trideset let. Kot 
da ne opaziš, kdaj 
to preteče. Le ko 

pogledaš nazaj, ugotoviš, da je res preteklo. Ob današnji 
slovesnosti sem dobil lepe občutke, da sem na delovnem 
mestu toliko časa vztrajal kljub vsem težavam, vzponom in 
padcem. To je lep in zanimiv dogodek, na katerem srečaš 
svoje sošolce, kolege, sodelavce.

Ivan Pohar - 
Johan

Trideset let na 
železnici je mo-
ralo preteči, da sem 
obiskal Železniški 
muzej. Razlog je 
bil več kot očiten. 
Sama prireditev je 
bila na visokem 

nivoju. Pohvalno! Starejši smo, hitreje teče čas. Tako je tudi 
teh trideset let minilo res hitro. Ker rad opravljam službo 
prometnika, pozabim na vse slabe dogodke in izkušnje in se 
spominjam dobrih. Motijo me le slabši odnosi med ljudmi 
kot pred leti. Z veseljem naprej še nadaljnjih . . . let.

Jure 
Aškerc

Še ni »dolgo« 
tega, ko sem začel 
svojo pot na želez-
nici, spoznavati 
zanimivo, včasih 
tudi naporno delo, 
zdi se, da je bilo 
včeraj . . . Ko so 

takrat starejši kolegi železničarji odhajali v Ljubljano po 
zasluženo uro po 30-ih letih dela, se mi je zdelo, da je ta 
trenutek zame daleč, daleč . . .

Bil je petek, 5. 6. 2015, gotovo eden najlepših dni v 
mojem življenju. S kolegi in kolegicami smo se odpravljali 
na vlak proti Ljubljani, vzdušje je bilo prijetno in moram 
priznati, da sem bil kar malce presenečen, ko smo se v tako 
velikem številu zbrali v Železniškem muzeju v Ljubljani, 
kjer je ob zvokih železničarske godbe Slovenskih Železnic iz 
Zidanega Mosta in petju legendarnega Ota Pestnerja kulturni 
program res zvenel veličastno in vreden tega trenutka. Tudi 
govori vodilnih železničarjev na čelu z generalnim direktor-
jem Dušanom Mesom so bili vzpodbudni in sproščeni in v 
takem vzdušju je ura za trideset let dela na železnici še toliko 
več vredna. Seveda je sledilo veselo druženje ob zvokih žara 
ter spremljavi raznih sokov, pa tudi žlahtne kapljice ni manj-
kalo. Če se slučajno kdo ni dobro počutil, si je verjetno sam 
kriv. Bilo je lepo in neponovljivo.

Pogovarjal se je Miran Prnaver, tudi sam prejemnik 
letošnjega priznanja. Foto: Arhiv SŽPS
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Vzdrževalci vozne mreže
Vzdrževalci vozne mreže so izvršilni železniški delav-

ci, ki izvajajo dela pri rednem, izrednem in investicijskem 
vzdrževanju na stabilnih napravah električne vleke (SNEV), 
izvajajo kontrolne obhode, preglede in meritev vozne mreže 
ter opravljajo druga dela po naročilu nadrejenega.

Delo na vozni mreži je večinoma višinsko. Skupina vzdr-
ževalcev se na odrejeno mesto izrednega dogodka odpra-
vi z motornim vozilom za posebne namene, izjemoma s 
cestnim motornim vozilom. V ta namen mora biti pripra-
vljeno najmanj eno motorno vozilo za posebne namene, 
stalno opremljeno s potrebnimi rezervnimi deli, varoval-
nimi sredstvi, varovalno opremo, signalnimi sredstvi ter 
ekipo za intervencijo. Danes se pri vzdrževanju vozne mreže 
uporabljajo predvsem drezine TMD 911 serije z dvižno 
ploščadjo. Podserija 911 302 ima vgrajen še odjemnik 
toka, s katerim se opravlja meritev poligonacije in višine 
vozne mreže.

Vzdrževalci VM izvajajo kontrole ozemljilnih palic, pre-
glede stikal ter pod prisotnostjo vzdrževalcev ENP vzdržu-
jejo SNEV znotraj ograje elektronapajalnih postaj.

Kontrolni pregledi in meritve obsegajo vizualne preglede, 
preizkuse, merjenje, kontrolo in preizkave na posameznih 
delih naprav, priprav in aparatur, ki se opravljajo v določe-
nih časovnih razmikih, z namenom, da se zbirajo podatki 
o stanju naprav ter da se pravočasno odkrijejo in ugotovijo 
nepravilnosti.

Investicijska popravila obsegajo dela oziroma zamenjavo 
določenih delov v večjem obsegu, tako da popravljene na-
prave vzdržijo do remonta.

Remont ali obnova SNEV se izvede, kadar so te tako do-
trajane, da napak z vzdrževanjem ni mogoče racionalno od-
praviti ali pa bi bilo to ekonomsko neopravičljivo.

Izredna dela na SNEV se delijo na intervencije, izredna 
popravila ter dela po naročilu.

Intervencije se opravljajo takrat, ko je zaradi izrednega 
dogodka čim prej potrebno organizirati opravljanje želez-
niškega prometa, zavarovati delovišče na mestu izrednega 
dogodka ali ko obstaja potencialna nevarnost nastanka še 
večjih poškodb na SNEV ali elektrovlečnih vozilih.

Pred pričetkom vzdrževalnih del se morajo opraviti vsi 
potrebni varnostni ukrepi, med katere spada tudi zavarovanje 

delovišča pred previsoko napetostjo dotika ter zavarovanje 
pred nevarnostjo dela na višini.

Konec januarja 2014 sta žled in sneg na železniški progi 
proti Primorski povzročila ogromno materialno škodo 
na voznem omrežju. Dodatna obtežitev voznega omrežja 
zaradi ledu je povzročila lome in zvijanje nosilnih konstruk-
cij, drogov in konzol, poškodbe izolatorjev ter mehanske 
poškodbe na voznih vodih, saj so bili vodniki na več odse-
kih pretrgani. Da bi se posledice žledu čim prej odpravile, 
so vzdrževalci vozne mreže iz vse Slovenije delali noč in 
dan. Kljub njihovim takratnim nadčloveškim naporom se 
bo zaradi obsežnosti posledic žledu sanacija zaključila šele 
konec letošnjega leta.

Največji projekt elektrifikacije na SŽ se trenutno izvaja na 
progi Pragersko–Hodoš. Elektrificirajo se vsi odseki odprte 
proge ter vsi pomembnejši postajni tiri. Vozni vodi postaj-
nih tirov se bodo napajali preko stikal, ki so opremljena z 
elektromotornimi pogoni in vključena v lokalno in daljinsko 
vodenje z železniških postaj, ENP oziroma iz Centra vodenja 
prometa Maribor.

Zaradi odpravljanja posledic žledu ter odhoda delavcev 
v pokoj se v tem času še posebej čuti pomanjkanje delav-
cev v vzdrževanju vozne mreže. Poleg tega bi bilo potrebno 
v prihodnosti načrtovati nove zaposlitve vzdrževalcev za 
vzdrževanje novih SNEV na progi Pragersko–Hodoš.

Besedilo in foto: Edvard Veber

Vozna mreža

Zgodovina elektronapajalnih postaj
Večina elektronapajalnih postaj (ENP) je bila zgrajena v 

dobi elektrifikacije glavnih prog v letih od 1964 do 1976, z 
izjemo ENP Pivka, ki je bila zgrajena že leta 1936. S pripra-
vami na elektrifikacijo proge Pivka–Reka so pričeli kmalu 
po letu 1930. Dela je vodil Urad za elektrifikacijo v Gorici, 
načrti za vozno mrežo pa so bili izdelani že leta 1933.

Za potrebe električne proge Trst–Sežana–Postojna in 
Pivka–Reka je bila prva dobaviteljica električne energije 
družba SELVEG iz Benetk. Električna energija je prihajala 
po 113 km dolgem daljnovodu iz elektrarne Caneve v se-
verni Italiji do razdelilne transformatorske postaje Opčine. 
Od tam pa so sistem povezali z ENP v Pivki in na Matuljah. 
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Prvotna napetost daljnovoda je bila 50000 V, frekvenca elek-
trične napetosti pa 42 Hz.

Zaradi povečanega obsega prevozov in  zagotavljanja sta-
bilne napetosti v voznem vodu so med leti 1955 in 1960 na 
Mali Bukovici uredili pomožno napajanje s prevozno ENP.

V letu 1998 se je na progi Divača–Koper med obema ob-
stoječima ENP dogradila še vmesna ENP Črnotiče, saj so na 
tej progi obremenitve vleke še posebej visoke.

Na izbiro krajev, kamor so takrat postavljali elektronapa-
jalne postaje, je vplivalo dejstvo, da se napetost v voznem 
vodu izgublja s povečevanjem razdalje med postajama. Tako 
so te postaje postavljali v medsebojni oddaljenosti do 30 km.

ENP je skupek električnih strojev, odklopnikov, ločilni-
kov ter ostalih naprav za razdeljevanje električne energije 
električnim vlečnim vozilom na voznem omrežju. Električ-

na energija se iz napetostnega omrežja preko daljnovodov 
oziroma kablovodov prenaša do ENP, kjer se transformira in 
usmeri ter razdeli po odsekih voznega omrežja. Prenos elek-
trične energije do električnih lokomotiv je izveden preko 
voznega omrežja, ki je električno razdeljeno na vzdolžne in 

prečne odseke s stikali. Električne lokomotive črpajo elek-
trično energijo istočasno iz dveh ENP, lokomotiva dobi več 
moči iz tiste postaje, ki ji je bližja.

Do leta 2009 se je večina ENP vodila lokalno iz komand-
nega prostora, v katerem se je nahajal operater, tako ime-
novani stikalničar. Naloga stikalničarjev je bila predvsem 
stalen nadzor nad delovanjem naprav in neposredno ali po-
sredno upravljanje s stikalnimi napravami. V ta namen je 
bil v ENP izveden komandni prostor s krmilnimi omara-
mi, v katerih so bili nameščeni elementi za prikaz meritev, 
signalizacijo položaja stikalnih naprav in krmilna stikala za 
spremembo položajev določenih stikalnih elementov, pred-
vsem vseh odklopnikov, s katerimi se vklopi ali izklopi vse 
bremenske tokove, vključno s tokom kratkega stika. Stikal-
ničar je poleg nadzora in vodenja evidence vršil še ponovne 
vklope, kadar je prišlo do izpada napetosti v vozni mreži na 
njegovem odseku, ter opravil izklop, če je bilo potrebno. 
Stikalničarji so fizično ravnali s stikali vozne mreže samo 
na postaji, kjer se nahaja ENP. Na postajah, kjer ni ENP, 
je po navodilih stikalničarja s stikali vozne mreže ravnal 
prometnik.

V jesenskem času 2009 so se ENP začele povezovati v 
daljinsko vodenje, zato je bilo potrebno določen del obsto-
ječih naprav zamenjati ali nadgraditi. Razlog je bil predvsem 
v tehnološki zastarelosti in neprimernosti opreme.

V letošnjem letu je bila zgrajena nova ENP Dekani, re-
konstruirana ENP Divača in postavljena prevozna ENP po-
staja Hrpelje-Kozina.

Z elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge od 
Pragerskega do Hodoša pa se bo pridobilo še pet ENP, in 
sicer ENP Ptuj, ENP Pavlovci, ENP Ljutomer, ENP Murska 
Sobota in ENP Gornji Petrovci.

Besedilo in foto: Edvard Veber

ENP Celje Čret

Nadvoz nad železniško progo Zidani Most–
Ljubljana v naselju Zgornji Log pri Litiji

Številni potni prehodi na železniškem omrežju na SŽ so 
nevarna mesta tako za cestne uporabnike kot za same Slo-
venske železnice. Zato je vsaka rešitev v tej smeri vredna 
pohvale in omembe. Proga Zidani Most–Ljubljana je najbolj 
obremenjena proga na SŽ. In tudi cestne povezave v tem pre-
delu Slovenije so močno obremenjene, ker tu ni avtoceste in 
veliko število prebivalcev iz Zasavja in višje proti Ljubljani 
se dnevno redno vozi na delo v Ljubljano, bodisi z vlakom 
ali osebnim avtom. In potni prehod v naselju Zgornji Log 
med postajama Litija–Kresnice je bilo tako stičišče ceste in 
železnice in je predstavljalo ozko grlo v prometu. Dnevno 
je ta potni prehod povprečno prevozilo 768 tovornih in 7359 
osebnih vozil.Nov nadvoz
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Rešitev te težave je predstavljal projekt, v sklopu katerega 
je bila predvidena preložitev glavne ceste in prilagoditev ob-
stoječe ceste v dolžini 1600 m, nadvoz nad železniško progo 
v dolžini 164 m, izgradnja križišča za naselje Zgornji Log, 
javne razsvetljave itd. In posledica vsega tega je bila uki-
nitev – fizična odstranitev potnega prehoda na tem odseku 
železniške proge.

Vrednost projekta je bila ocenjena na 9,6 mio €. Inve-
sticija se je financirala tudi iz sredstev Evropske zveze, 
in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v vre-
dnosti 7,6 mio €. Dela je izvajalo novomeško podjetje 
CGP. Rok za dokončanje del je bil avgust 2015. Projekt 

je bil uspešno izpeljan, saj so po novi cestni povezavi in 
železniškem nadvozu prvi avtomobili zapeljali v maju 
2015. V soboto, 6. junija, pa je bil tudi fizično cestni potni 
prehod med postajama Litija–Kresnice v naselju Zgornji 
Log odstranjen. Ko se sedaj človek z vlakom pelje mimo 
te lokacije, ostaja le še spomin na dolge vrste avtomobi-
lov pred zapornicami. Tako si sedaj z avtom hitreje na poti 
proti prestolnici, pa tudi vožnja z vlakom je, ne glede na 
vso varnost in zavarovanje, varnejša, če ni srečanja – stika s 
cestno povezavo.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Cesta in železnica se več ne križata in gresta vsaka svojo pot. Potni prehod – le še bled spomin

Grobelno – gradnja nadvoza
V letu 2014 se je pričelo z deli za izgradnjo nadvoza, 

podhoda in ukinitve treh nivojskih prehodov na postaji Gro-
belno.

Postaja Grobelno je cepna postaja na magistralni progi 
Zidani Most–Maribor, kjer se proga odcepi proti posta-
ji Stranje. Delo na postaji je zelo dinamično, saj se na 
progi nahajajo trije NPR-i, vključeni v ERSVN. Zaradi 
zelo povečanega prometa na cesti Šentjur–Mestinje ter ve-
likega števila tovornjakov v tranzitu za Hrvaško in iz nje 

je prihajalo do velikih zastojev na cesti in čakanja pred 
spuščenimi zapornicami. Še posebej je bilo veselo, ko je 
prišlo do napake ali zloma zapornic. Postajo dnevno pre-
vozi tudi do 140 vlakov, zato so bile zapornice res veliko 
zaprte.Pogled na nov nadvoz z železniške postaje Grobelno

Novi nadvoz je dolg 216 metrov!
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Sedaj, v juliju, potekajo že zaključna dela na projektu. 
Cestni promet že teče po novozgrajenem nadvozu, izgra-
jujejo se naprave za zavarovanje NPR-ov, kolesarji pa že 
uporabljajo podhod, ker vožnja s kolesi po nadvozu ni do-
voljena. Izgrajen je NPR-541.2 na magistralni progi Zidani 
Most–Maribor, NPR-62.6 (Metličar), NPR-62.8, zavarovan 
z Andrejevim križem na progi Grobelno–Stranje.

Prebivalci Grobelnega, še posebej pa prometniki, ki opra-
vljamo delo na postaji, smo z izvedbo tega projekta veliko 
pridobili. Čakali smo celih 40 let, kajti načrti iz 70-ih let že 
vsebujejo traso nadvoza čez progo.

Besedilo in foto: Matjaž Križan Čudovit pogled na gradbišče iz zraka

Na vlaku iz Rogatca preko hrvaške meje
V prejšnji številki smo pisali o ponovni železniški pove-

zavi med Slovenijo in Hrvaško. Preko Rogatca do hrvaške-
ga Đurmanca oziroma s prestopi in zvezami je bilo Celje v 
tej smeri povezano z Zagrebom. Ta povezava, ki je začela 
veljati z novim voznem redom v sredini lanskega decembra, 
je bila zelo toplo pozdravljena na obeh straneh državne meje. 
Sama slovesnost ob ponovni vzpostavitvi tega dela proge je 
bila zelo dobro obiskana in navzoči so bili visoki predstav-
niki državne in lokalne slovenske in hrvaške oblasti.

Po pol leta me je zanimalo, kakšne so sedaj stvari videti v 
praksi. Zato sem se vročega julijskega dne odpravil z vlakom 
od Rogatca do Đurmanca in nazaj. V pogovoru z udeleženci 
sem hotel tudi iz prve roke izvedeti, kako se je projekt ozi-
roma nova dva para vlakov »prijel«.

Na postaji Rogatec sem kupil karto za Đurmanec, ki je 
stala le dva evra, kar se mi je zdelo zelo ugodno. Na postaji 
Rogatec sem navezal pogovor s prometnikom Jožetom Ko-
ciprom, ki mi je uvodoma povedal, da se pogreša povezava 
v jutranjih urah, ki bi omogočila, da bi potniki že v jutranjih 
urah lahko potovali proti oziroma iz Zagreba v Slovenijo. 
Pove mi, da je ta povezava tudi dobra pridobitev za študente 

v teh krajih, ki študirajo tudi v Zagrebu in uporabijo to po-
vezavo v nedeljo popoldne za odhod in v petek popoldne 
za prihod nazaj domov. »Zjutraj imamo garnituro in stroje-
vodjo, a vlak pelje le do Svetega Roka in res je škoda, da 
ni jutranje povezave čez mejo. Še bolje bi bilo, da bi bila ta 
jutranja povezava vse iz Celja in naprej preko meje. Upamo, 
da bo z novim voznim redom prišlo do spremembe. Tu je 
tudi precej mešanih zakonov na obeh straneh meje in bi bila 
bolj ustrezna povezava zelo dobrodošla tudi za obiske, ko bi 
lahko koristili vlakovno povezavo,« še pove prometnik Jože.

V nadaljevanju pogovora mi pove še konkretne probleme, 
ki sicer niso vsi direktno povezani z vožnjo preko meje. Je 
pa težava oziroma ponujena rešitev, za katero je potrebno, 
da jo omenimo tudi v tem članku. Ob nedeljah vozi vlak 
številka 7812 kot dvojna garnitura iz Rogatca za Celje in 
potem se ena garnitura vrne kot vlak 3707. Predlagajo, da 
tudi ob nedeljah vozi vlak 3710, tako da vlak 7812 ne bi 
bil dvojnik in bi s tem omogočili opoldansko povezavo s 
Celjem. Kretnik in prometnik bi v tem primeru morala na-
stopiti službo uro poprej, vendar bi s tem omogočili pre-
potrebno povezavo s Celjem. Jože me ponovno opozori na Prihod vlaka v Đurmanec

Prihod vlaka v Rogatec
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nujno jutranjo povezavo z Đurmancem in na koncu najinega 
pogovora pove še to, da potniki v soboto nimajo nobenega 
vlaka (pa tudi avtobusa ne) v smeri proti Zagrebu in Celju.

Po tem pogovoru sem stopil na vlak, ki je pripeljal iz 
Celja in je nadaljeval vožnjo do Đurmanca. Ker je bilo to 
sredi počitnic, sem, po pričakovanju, ugotovil, da vlak res 
ni posebno dobro zaseden. Vendar sem že napisal, da je bil 
to letni čas, ko je navadno na večini relacij potnikov manj. 
Vožnja do 14 kilometrov oddaljenega Đurmanca traja pol 
ure oziroma, če odštejemo 5 minut za postanek na meji za 
opravljanje mejne kontrole, pač teh pet minut manj.

V Đurmancu sem izkoristil deset minut časa pred povrat-
kom nazaj za pogovor s tamkajšnjim prometnikom Dami-
rom Krsnikom. Vprašam ga, kako na hrvaški strani gledajo 
na uvedbo teh dveh parov popoldanskih vlakov. Pove mi, da 
je bila to zelo dobra odločitev, da pa res pogrešajo vsaj en par 
vlakov v jutranjem času. Nekako normalno je, da imaš do-
poldne zvezo v odhodu in potem popoldne v povratku. Pravi, 
da bi bilo potrebno narediti še malo več promocije, reklame 
za te vlake, pa bi bila zasedenost še boljša. Torej – na obeh 
straneh meje slišim isti odmev – manjka jutranja povezava.

Sicer pa je bila v Đurmancu zveza iz in v smeri proti 
Zagrebu.

Na vožnji v povratku navežem pogovor še s sprevodni-
kom vlaka Alojzem Orešičem. Pove mi, da so domačini zelo 
zadovoljni s ponovno vzpostavitvijo prometa na tej relaciji. 
Včasih se na vlaku pridružijo tudi kaki turisti, ki potuje-
jo predvsem v Rogaško Slatino. Tudi od tega sogovornika 
izvem za isti problem – manjka jutranja povezava. Sicer pa 
vlake v Đurmanec spremljajo celjski sprevodniki.

In tako sem prispel nazaj v Rogatec, kjer pa bi bilo pot-
rebno čakati približno uro za nadaljnjo zvezo proti Celju.

Ob koncu mojega obiska postaj in vlaka sem lahko ugo-
tovil, da se je nova povezava sicer dobra obnesla in je zelo 
dobrodošla, da pa projekt še ni dokončan, saj bi ustreznejši 
vozni red (jutranji par vlakov) zadevo postavil v povsem 
drugo luč. Mislim v svetlejšo in pravilnejšo. Če ne prej, 
upam, da bomo lahko o tej pozitivni spremembi pisali po 
uvedbi novega voznega reda 2015/2016. Železničarji smo 
navajeni čakati, upam, da bodo tudi potniki.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Slovenska in hrvaška garnituraMejna kontrolna točka na postajališču

Nova pridobitev na Ljubljanski železniški postaji – 
za koliko časa?

Da je ljubljanska železniška postaja dobra lokacija tudi 
za filmarje iz drugih držav, smo že bili priča nekajkrat, tako 
je tudi ta ponedeljek, 3. avgusta, del novega filma snemala 
ekipa iz Belgije. Poleg videne številčne filmske zasedbe, šte-
vila kamer in vsega ostalega potrebnega, smo bili tudi priča 
nameščanju novega napisa »Ljubljana«, kar je pohvalno in 
zelo domiselno, so pa same črke pripeljali kar s seboj, saj so 
po predhodnem preverjanju ugotovili, kaj manjka na sami 
lokaciji snemanja.

Osebno se zelo strinjam, da je bil napis več kot potreben, 
da se bo tudi v filmu videlo, kje se dogaja ta del filma, in če Filmska ekipa na delu
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Letos so kolegi iz poljskega sindikata prometnikov ZZDR 
PKP organizirali že XII. Mednarodne športne igre. Iger, ki 
so potekale od 25. do 29. maja, se je udeležilo 35 ekip. So-
delovali smo predstavniki sindikatov iz Slovenije, Hrvaške, 
Bosne in Hercegovine in letos prvič tudi ekipa iz Srbije. 
Igre so potekale v Varminsko-Mazurskem vojvodstvu, v vasi 
Mierki blizu mesta Olsztynek.

Poljska je razdeljena na vojvodstva kot administrativne 
enote in ta način upravne razdelitve države izhaja že iz 14. 
stoletja. Glavno mesto Varminsko-Mazurskega vojvodstva 
je Olsztyn. Površina vojvodstva je 24.173 km² (Slovenija 
20.273 km²). Mazurija leži na severu Poljske, na velikem 
jezernem območju, ki so ga izoblikovali pleistocenski le-
deniki. Tudi počitniško naselje Kolotek, v katerem smo bili 
nastanjeni v času športnih iger, leži ob enem takšnih jezer. Za 
sever dežele je značilen jantar – okamenela smola iglavcev, 
za katerega je naša prevajalka Gaga rekla, da je zanje, za 
Poljake, zaklad, zlato severa.

Prvega dne iger je bil najprej na vrsti štafetni tek z žogo, 
v katerem so sodelovali po štirje tekmovalci iz vsake ekipe. 

Žoge so bile različnih velikosti in seveda tudi teže. Na naj-
težji žogi je pisalo 5 kg, najlažja pa je bila žogica za namizni 
tenis. Slišati je precej enostavno in zabavno, vendar ni bilo 
tako lahko teči po precej neravnem terenu z žogo v rokah. 
Sledilo je tekmovanje v metanju cokle. Najboljša med tek-
movalkami je coklo vrgla 8,74 metrov daleč, najboljši med 
moškimi pa 15,04 metra. Oba sta bila predstavnika ene od 
ekip iz Poljske. Po mojem mnenju je za take dosežke pot-
rebno vsaj nekaj treninga.

Gostitelji so nam naslednjega dne pokazali delček svoje 
bogate zgodovine in resnično lepe ter posebne dežele, od-
peljali so nas namreč na ogled gradu Malbork. Grad stoji 
na desnem bregu reke Nogat in po njem je svoje ime pre-
vzelo tudi mesto, ki je nastalo okoli njega. Stavba gradu 
velja za največjo opečnato stavbo na svetu in je eden naj-
večjih gotskih gradov v Evropi. Zgradili so ga križevniški 
vitezi, katerim je najprej služil kot trdnjava, kasneje pa je 
postal rezidenca velikega mojstra tevtonskega reda. Po raz-
padu viteškega reda je postal rezidenca poljskih kraljev. V 

Tradicionalno športno-družabno srečanje 
na Poljskem

so za to morali poskrbeti kar sami filmarji, jim lahko rečemo 
samo hvala, pa čeprav bo napis stal en dan ali pa, dokler ne 
odpade kakšna njegova črka, zato dobrodošli na snemanju 
še kje drugje v Sloveniji.

Je pa tudi res, da bi tak napis na tem delu moral viseti 
že davno pred snemanjem za vse tiste, ki vsak dan prihaja-
jo v to naše lepo glavno mesto, zato upam, da tam ostane 
čim dlje.

Besedilo in foto: Matjaž Skutnik Lep napis le za kratek čas?

Ogled gradu Malbork

Na startu štafetnega teka
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II. svetovni vojni je bila stavba precej poškodovana, vendar 
so jo, kljub temu da je grad simboliziral nemško okupacijo 
in bi ga marsikdo najraje zravnal z zemljo, skrbno obnovili. 
Danes so v njem številne zbirke, za ogled pa je vsakokrat 
odprtih le nekaj prostorov, ker si je v enem dnevu nemogoče 
vse ogledati.

Športne igre so se naslednjega dne nadaljevale z odboj-
karskim turnirjem, zmagovalci so bili Poljaki. Nasploh je 
potrebno povedati, da so Poljaki ljudje z neverjetno veliko 
energije, zelo prijazni in zelo gostoljubni. Igre so za njih 
igre, z zdravo mero tekmovalnosti in ne potrebe zmagati za 
vsako ceno. Tudi požrtvovalni so zelo, če samo pomislim, 
kako je ena od tekmovalk izginila pod nabrežjem, ko je 
želela ujeti žogo.

Športne igre pa so imele tudi dobrodelno noto. Vsako 
leto tradicionalno namenijo sredstva nekomu, ki potrebuje 

pomoč in prihaja iz regije, ki gosti športno druženje ZZDR 
PKP. Tokrat so bila sredstva namenjena za zdravljenje de-
klice Patricije, ki prihaja iz iste šole kot otroška folklorna 
skupina, ki je nastopila v uvodnem dnevu. Otroci so poželi 
velik aplavz za svoj nastop.

Poljski gostitelji so se resnično potrudili, da smo se po-
čutili karseda najbolje. Poljska pa je dežela s čarom in pri-
dihom odprtosti in neskončnosti. Morda na začetku nisem 
razumela prav dosti, kaj mi pripovedujejo Poljaki v svojem 
jeziku, vendar mi je ostala v spominu beseda, ki jo poznam 
na novo in mi lepo zveni . . . witamy – dobrodošli. Pravijo, 
da ni tujcev, le prijatelji, ki jih še nismo spoznali.

Tatjana Petek
Foto: Miran Prnaver

Letošnja ekipa SŽPSNastop otroške folklorne skupine

Promocija zdravja
Dne 24. 7. 2015 je na intranetu SŽ (Promocija zdravja) 

objavljen članek: Dolgotrajno sedenje – priporočila o načinu 
sedenja, izbiri stola in preventivnih ukrepih, predhodno pa 
še članka: Delo sede in njegove posledice ter Osnovni na-
sveti za delo s slikovnim zaslonom.

Zelo pohvalno, da pridejo take vsebine v objavo. Spra-
šujem: komu je takšna objava namenjena? Zaposlenim, ki 
morajo – moramo delati v razmerah in na sredstvih, ali de-
lodajalcu, ki opremi delovne prostore s sredstvi in opremo. 
Si je pred tem taisti v strokovnih virih prebral, kako mora 
biti delovno mesto opremljeno in zasnovano? Važno je, da 
bralci vemo, od kod izvira vsebina teh člankov ter da ni to 
nič danes dognanega.

To objavljanje mi deluje nekako tako, kot da bi kmet ves 
dan konje gnal na kmetiji, zvečer pa jim naročil, naj se lepo 

napasejo na travniku in si odpočijejo, da bodo zjutraj zopet 
nared za delo. Pri tem pa se ne bi zavedal, da jim mora dati 
tudi streho in krmo, saj so že vse popasli. Pa bo kdo rekel, 
glej ga, kaj piše, kje pa je videl, da ima kak kmet še konje 
za delo. Saj res, tako se je delalo v prejšnjem tisočletju, pa 
tudi strokovni viri, iz katerih črpa pisec vsebino objavljenih 
člankov, so iz prejšnjega tisočletja. Pa nič zato, važno je, 
da vemo, kako moramo izkoristiti odmor, kako se zdravo 
prehranjevati in podobno.

Ja, saj res danes na kmetih delajo traktorji namesto 
konjev, nam pa ne preostane drugega, kot da beremo članke 
o promociji zdravja ter upamo, da nam zdravje služi do 
konca . . .!

Karel Muster
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V sklopu evropskega projekta modernizacije na Sloven-
skih železnicah so se v letu 2013 pričela obsežna gradbena 
dela na postaji Divača. Zajemala so rekonstrukcijo infra-
strukturnih elementov, komunalne ureditve in dejavnikov, 
ki vplivajo na varnost lokalnega prebivalstva.

Zamenjana je bila večina tirov in kretnic ter na novo ure-
jena povezava le-teh. V smeri proti Kopru tiri omogočajo 
višje hitrosti in navezavo na bodoči drugi tir. Na novo so 
izgrajene instalacije in komunalna ureditev. Novi postajni 
peroni s podhodi in dvigali, z nameščenim videonadzorom 
dajo mestu in postaji varnejši značaj. Uredili so prostore 
prometnega urada, kar zaposlenim omogoča lažje delo in 
boljše počutje pri stresnem opravljanju prometne službe.

Ker je bila Divača od nekdaj železničarsko mesto, so v ta 
namen uredili tudi novo krožišče . . . divaški »minimundus«. 
Železniška kretnica, s kolesno dvojico simbolizira Divačo, 
kot kraj z dolgo železniško tradicijo. Otvoritev le-tega je 
potekala ob desetem občinskem prazniku Divače.

Žal vandalizem nima meja. Še pred dokončanjem in 
uradno otvoritvijo je bil z grafiti že ožigosan novi podhod. 
Upajmo, da bo v bodoče tega čim manj ter da bodo pred-
vsem mladi z druge perspektive uporabljali na novo zgrajene 
objekte.

Besedilo in foto: Bojana Kocjančič

Divača

Postaja Divača

Nova preobleka

Lepo novo krožišče

AKTUALNO

15AVGUST 2015



Intervju s člani sveta delavcev – Infrastruktura
SILVA 
KRISTAN, 
DELAVSKA 
DIREKTORICA 
SŽ-INFRASTRUK-
TURA, d. o. o.

Silvo sem spoznala pred kar nekaj leti, ko je bila na delovnem 
mestu tehnologa v sekciji za promet Postojna. Pri rednem meseč-
nem šolanju je bila zadolžena za prometni del. Takoj mi je bil všeč 
njen pristop, ker je poznala težave s terena. Znala je svetovati in 
prisluhniti vsakemu izmed nas. Vedno se je trudila priti zadevi 
do dna. Prav zato me je novica o predlogu, da postane delavska 
direktorica, razveselila. Ker je ženska, strokovna, sposobna, ko-
munikativna, predvsem pa preprosta in dostopna.
Funkcijo delavske direktorice je prevzela, ker se je tedanji delav-
ski direktor gospod Roman Piletič iz osebnih razlogov odločil od-
stopiti. Bliža se torej konec njenega dvo in pol letnega mandata. 
Nemalokrat v službenih krogih slišim očitke, kaj sploh delavski di-
rektor počne? Umetno izmišljeno delovno mesto, dobra plača . . . 
in podobna ugibanja. Da bo teh čim manj, nam je gospa Silva 
Kristan svoje poslanstvo na kratko predstavila.

Opiši na kratko našim bralcem dela in naloge delavske 
direktorice.

Lep pozdrav vsem, ki prebirate te vrstice. Težko je opisati na kratko, saj 
je to delovno mesto zelo zahtevno, odgovorno, zajema praktično vsa 
področja in vse zaposlene. Poznati moram, kolikor se le da podrobno, 
delo in delovne procese in šele nato se lahko korektno in strokovno ter 
ustrezno spoštljivo, tako do delavcev kot do podjetja, lotim vseh nalog, 
ki pa jih ne manjka. Biti delavska direktorica prinaša tudi zakonske 
odgovornosti, vezane na poslovanje podjetja, delo v poslovodstvu pri 
obravnavi in sprejemanju vseh pomembnih odločitev, povezanih tako 
s preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo zaposlenih.
Kadrovske zadeve vseh vrst, socialni problemi, pogodbe o zaposlitvi, 
delovna mesta in zaposleni, pogoji dela, predpisi, interne razmere v 
nekem ožjem delovnem okolju, vse skupaj zahteva temeljito delo, po-
globljenost v vsako zadevo in veliko komunikacije. 
Seveda pa je vse pogojeno s tem, v kolikšni meri in s kakšnim name-
nom se že v začetku odločiš za to delo. To je stvar osebnega pristopa 
in pogleda ter tudi drugih okoliščin, kar je več kot očitno v podjetju, ki 
je sestavni del skupine Slovenskih železnic.

Kot prva ženska predstavnica na tem delovnem mestu 
zaključuješ polovični mandat. Kakšni so tvoji občutki ob izteku?

Ker izhajam iz vodenja prometa, čeprav sem pri svojem delu zelo 
veliko sodelovala v mnogih projektih s sodelavci v vzdrževalnem 

delu podjetja, sem se potrudila, da so bojazni ali morda pomisleki, 
češ ženska, pa še »prometarka« . . . hitro zvodeneli. Upam, da mi to 
uspeva. Potrebno se je pogovarjati, prisluhniti in doseči, da si slišan. 
To je najtežje, vsi so vnaprej prepričani v svoj prav. Stroka je žal vedno 
bolj in bolj zapostavljena. Tako kadrovsko kot pri upoštevanju njenih 
mnenj, sistem vse preveč funkcionira po nekih »višjih odločitvah«, ko 
pa se pojavijo problemi, pa vse pade najprej na ramena zaposlenih. 
Predvsem ta del, strokovna obravnava pred sprejemanjem odločitev, 
je eden od mojih temeljnih ciljev. 
Žal pa moram priznati, da je vse preveč ignorance strokovno uteme-
ljenih zadev. To seveda ne pelje drugam kot v neke vrste razhajanje s 
pravili, predpisi, zakoni. Reči v anarhijo je pretežka beseda, predvsem 
zahvaljujoč zaposlenim, ki, ne glede na vse, opravijo svoje osnovno 
delo, da vlaki vozijo, in to varno.

Se ti zdi, da si bila pri svojem delu uspešna?

Uspešna – če bi lahko to zatrdila, bi ali zgrešila poklic ali pa delala v 
idealnem podjetju, kjer ni nobenega problema in se zaposlene obrav-
nava kot kralje, pa seveda ni tako.
Vsi vemo, kakšno je stanje infrastrukture, določeni projekti se za-
ključujejo, vključevale se bodo nove naprave, na vseh segmen-
tih pa nam primanjkuje strokovnega kadra. Vprašanje je tudi, 
kako sploh izmeriti uspešnost, še posebno, ko deluješ v odvisni 
družbi, ki za vsako odločitev na področju kadrov potrebuje soglas-
je obvladujoče družbe? Posebno poglavje je tudi plan kadrov, ki je 
osnova na področju obravnave kadrov, pa vseeno še vedno ni za-
ključen, čeprav je bilo izdelanih že nekaj predlogov, ki pa so bili vsi 
zavrnjeni.
Včasih dobim očitek, da se premalo ve o podrobnostih mojega dela, 
vendar je tak način mojega dela, ki ga nimam namena spreminjati. O 
dosežkih se ne hvalim in jih ne obešam na oglasno desko, še posebej, 
ko gre za posameznike in njihove težave, saj bi na tak način ogrozila 
njihovo integriteto, kar bi štela za velik neuspeh.

So bila tvoja pričakovanja glede reševanja težav delavcev 
infrastrukture realna?

Bilo bi preveč samovšečno, če bi trdila, da sem takoj vedela, kaj vse 
bodo moje obveznosti. Lokalne težave iz prejšnjega okolja, primorska 
proga na več področjih so mi bile poznane,
ostala malo manj. Predvsem nisem poznala administrativnih, zbiro-
kratiziranih zadev. Čeprav imamo vsi negativen odnos do tega dela v 
življenju, je vendarle potrebno povedati, da v našem podjetju ta tako 
imenovani administrativni aparat, ki je marsikje podcenjen, deluje zelo 
strokovno. Obveznosti podjetja do države oz. lastnika so vezane na 
pogodbo o obvezni gospodarski javni službi, ki zajema vzdrževanje 
vseh prog in vodenje prometa, za kar pa je neizbežna gora doku-
mentacije, ki mora biti pregledna, transparentna, jasna, nedvoumna, 
tekoča in dolgoročno predvidljiva, ne glede na trenutno stanje v državi.
Za vse to so odgovorni delavci na režijskih delovnih mestih, ki so po 
mnenju mnogih nepotrebni, kar je očitno zelo zmotno posploševanje. 
Na vseh področjih se je v podjetju krčilo kadrovske »resourse« do 
minimuma, veliko delavcev se bo še do konca leta vključilo v pro-
gram reševanja presežnih delavcev oziroma upokojilo, vseh pa se 
jih ne bo dalo nadomestiti, kar predstavlja skoraj nerešljiv kadrovski 
problem.
Veliko težav rešujemo sproti, individualno in ko morda neznaten pro-
blem z vidika podjetja, pa ogromen za posameznika, uspem ob pomoči 
kolegov in velikokrat tudi korektnega odnosa vodstvenih delavcev 
rešiti, je trud poplačan.
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BOJAN 
GAJŠEK, 
PREDSEDNIK 
SVETA 
DELAVCEV 
SŽ-INFRASTRUK-
TURA, d. o. o.

Kako bi ocenil začetek dela na funkciji predsednika SD-I?

Začetek dela na funkciji predsednika SD-I je bil zame nepričakovan, 
saj sem z odhodom mojega predhodnika naenkrat prevzel obveznosti 
in delo, ki sem jih prej poznal le v manjšem obsegu. Sam začetek je 
bil zame osebno dokaj naporen, na trenutke celo stresen. Vložiti sem 
moral dosti energije in časa, da sem spoznal delo in procese, ki jih 
prej nisem poznal.

Kako bi ocenil delovanje SD-I ob koncu svojega mandata?

Delovanje SD-I je po moji oceni prešlo v fazo, v kateri se ukvarjamo z 
reševanjem problemov, ki se pojavljajo v okviru družbe SŽ-Infrastruk-
tura, d. o. o., in tudi širše, v skupini SŽ, seveda v okviru pristojnosti, 
ki jih imamo.  Ocenjujem, da je takšna usmeritev delovanja  pravilna, 
saj je bilo delovanje SD-I v začetku mandata dostikrat usmerjeno k re-
ševanju osnovnih problemov, kot je zagotovitev pogojev za delovanje, 
vključno s prostori, opremo, komunikacijami in statusom samega SD-I 
v družbi SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

Ali so bili cilji, ki si si jih zadal v času predsedovanja, 
realizirani?

Precej ciljev smo uspešno realizirali, nekatere tudi ne. Na uspeh pač 
vpliva precej dejavnikov. Včasih si postavimo cilj, ki ga ne moremo 
doseči, saj ne moremo delovati mimo določil ZSDU in mimo določil 
Dogovora o sodelovanju delavcev pri upravljanju družbe.

Katere uspehe bi lahko izpostavil v času predsedovanja SD-I?

Uspešni smo na več področjih, izpostavil pa bi ustanovitev arbitraž-
ne komisije, ki nam omogoča hitrejše reševanje morebitnih sporov z 
delodajalcem. Trenutno smo edina odvisna družba v sistemu, ki ima 
svojo arbitražno komisijo. Izpostavil bi tudi boljši nivo komunikacije s 
poslovodstvom družbe, saj se je, v primerjavi z začetkom mandata, 
nivo komuniciranja bistveno izboljšal.

Kaj bi bilo potrebno v okviru delovanja SD-I v prihodnje še 
realizirati?

Čaka nas veliko dela, predvsem zaradi predvidenih upokojitev, pred-
videnih posodobitev tehnologij v železniškem prometu in na infra-
strukturi. Nujna bo realizacija še boljše komunikacije z zaposlenimi na 
terenu, sledenje spremembam in uvajanje novih tehnologij. Zelo pereč 
problem pa je že sedaj pomanjkanje števila zaposlenih v posameznih 
dejavnostih in posledično pogosta preobremenjenost delavcev, celo s 
primeri kršenja določil o zagotovljenih počitkih. Realizirati je potrebno 
zagotavljanje pravic zaposlenim, tudi s še tesnejšim sodelovanjem s 
sindikati.

Kako vidiš vlogo SD-I v družbi v prihodnosti?

Svet delavcev mora aktivno predstavljati zaposlene v družbi, tako s 
spremljanjem dogajanja kot z ustrezno reakcijo na dogajanje v dani 
situaciji. Smo predstavniki zaposlenih in smisel našega dela je vzpo-
staviti dialog med zaposlenimi ter poslovodstvom, z namenom skupne-
ga konsenza za dobro zaposlenih in družbe. Le tako bomo uspešno 
reševali aktualne probleme in tu je mesto SD-I.

Stalno si v stiku s sindikati. V kakšnem odnosu si z njimi?

Odnos s sindikati je dober, stiki so bili in so zelo korektni. S svojimi pre-
dlogi in opozarjanjem na določene situacije so sindikati zelo pomembni 
za uspešno delovanje SD-I.

Kakšno je tvoje sporočilo kandidatom za prihajajoče volitve v 
SD-I?

Zadovoljen in motiviran delavec je tudi dober delavec. Naredimo vse, 
kar je v naših močeh, da pomagamo to doseči vsem zaposlenim v 
družbi. Ne prepustimo se pasivnosti in malodušnosti, sodelujmo aktiv-
no, saj tudi najmanjši trud prispeva k skupnemu uspehu.

Pogovarjal se je Edvard Veber.
Foto: Zasebni arhiv Bojana Gajška

Kakšni so tvoji načrti za nadaljnje delo? Boš kandidirala za 
naslednji mandat?

Osebno sem prepričana, da so zaposleni v našem podjetju od zadnje-
ga do prvega neprecenljiv potencial. So bistvo vsega. Primeren odnos 
vseh, spoštovanje sočloveka, več iskrenosti in razumevanja aktual-
nega trenutka, to pa zahteva veliko truda in energije. Zato od tega 
svojega pogleda in pristopa do dela ne odstopam. Spoznala sem vse 
plati tega delovnega mesta, če bi kandidirala, pa je v prvi vrsti odvisno 
od tistih, ki so me do sedaj v svoji sredini spremljali in s katerimi sem 
sodelovala, upam, da me tako vidijo tudi oni, korektno. Če mi bo dana 
priložnost, da se o tem odločam, se bom o tem odločala, ko bo čas za 

to. Do takrat pa imam še veliko za narediti, ne glede na prihodnost, po 
svojih najboljših močeh in znanju.
Vsem zaposlenim želim, da bi pri svojem delu vendarle vedeli, da se 
delo slehernega posameznika odraža na celotnem podjetju in da vsak 
posameznik prispeva svoj košček v mozaik uspešnega podjetja. Na 
kadrovskem področju nas čakajo nezavidljivi časi, vendar verjamem, 
da nam bo s skupnimi močmi uspelo.

Intervju je pripravila Bojana Kocjančič.
Foto: Zasebni arhiv Silve Kristan
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Ali ste vedeli?
1.  Ameriškemu generalu Douglasu MacArthurju so kar dvakrat 

zavrnili prošnjo za sprejem na vojaško akademijo West Point 
in ga sprejeli šele, ko je poskusil v tretje. Danes pa o njem piše 
zgodovina!

2.  Domače poimenovanje denarja jurij,  za tisoč dinarjev, izhaja 
po podobi  sv. Jurija na bankovcu, kovač (desetak) pa po sliki 
kovača na starem denarju.

3.  Prve olimpijske igre so bile leta 776 pred našim štetjem v 
grški Olimpiji. Trajale so le en dan z edino disciplino – tekom. 
Pretekli so le dolžino stadiona, okrog 200 metrov. Prvi 
zmagovalec je bil Koroibos.

4.  Razhajanja politike jugoslovanskih republik so se začela že 
leta 1958, ko je bila v Trbovljah prva stavka rudarjev po vojni. 
Razhajanja so potem trajala vse do razpada Jugoslavije. (D. 
Bilandžič)

5.  V Stari Jugoslaviji (SHS) je bila Slovenija razdeljena na 
Ljubljansko oblast s 537000 prebivalci in Mariborsko oblast s 
624000 prebivalci.

6.  Paradižnik je z botaničnega vidika sadje, in ne zelenjava. 
Letno se ga pridela okoli 60 milijonov ton, kar je trikrat več od 
najbolj priljubljenega sadja – banan.

7.  Grški slikar Zeuksis je leta 400 pr. n. št. v Kalabriji iskal 
najlepšo žensko, da bi v templju v Krotonu upodobil lik gole 
Helene, ženske, ki je povzročila trojansko vojno. Pozirala mu 
je najlepša izmed desetih izbranih devic.

8.  Pogovorna fraza: Ni rekel ne bev ne mev.  pomeni, da je 
molčal oziroma, da ni rekel ne dobre in ne slabe besede. 
Podobno je: Ne reče ne črne ne bele. Mnogokrat pa ta molk 
pomeni potrditev zastavljenega vprašanja.  

9.  Manj znano je, da je sloviti krščanski teolog in filozof sv. 
Avguštin (354–430) izjemen primer svojega časa, saj je 
dosegel vrhunsko izobrazbo kot sin uradnika. Takrat je bil 
študij le v domeni otrok višjih slojev tedanje družbe. Zanimivo 
je, da je bil v filozofiji samouk.

10.  Svojo pripoved nekateri potrdijo z zaklinjanjem, drugi s 
trkanjem na les. Večina to počne kar iz navade. V resnici 
pa je bil les vraža naših daljnjih prednikov, ki so častili sveta 
drevesa. Verjeli so, da je v lesu  duh z magično močjo, ki so 
ga s trkanjem prebudili.

Pripravil: Marjan Mally

Za dobro voljo
Kaj pa otrok ve
Policaj pride v cigansko naselje v kontrolo. Nekaj časa opazuje 
in kmalu za neko barako najde skladovnico železniških tračnic. 
Pokliče glavnega v taboru in ga vpraša:
 – Ja, kje ste pa to pobrali? Kaj če bi kakšen vlak iztiril? To je pa 
malo preveč!

Glavar tabora odgovori:
 – Nič ne vem o tem. Mogoče so to otroci prinesli.

Policaj jezno:
 – Ne govori neumnosti. Vsaka tračnica ima vsaj tisoč kilogramov. 
Kako naj bi otroci to prinesli?

Cigan pa:
 – Kaj pa otrok ve, kaj je to tisoč kilogramov, enostavno vzame in 
odnese.

  
Sindikalni  izlet
V mestni porodnišnici pregleduje ginekolog nosečnice in 
presenečen ugotovi, da bodo tri bodoče mamice, ki ležijo na 
sosednjih posteljah, rodile petega januarja. Ko se približa 
naslednji, četrti postelji, se hoče malo pošaliti in vpraša bodočo 
mamico:
 – Ali boste tudi vi rodili petega januarja?

Bodoča mamica se nasmehne in odgovori:
 – Ne, jaz pa nisem bila na tistem sindikalnem izletu!

Smrt politika
Znani politik je umiral in poklical k smrtni postelji Toneta. Rekel 
mu je:
 – Prosim te, izpolni mi mojo zadnjo željo.
 – Ni problema. Povej, kaj si želiš?
 – Pojdi na sedež svoje stranke in me vpiši vanjo.

Tone začudeno:
 – Le zakaj želiš vstopiti v mojo stranko tik pred smrtjo?
 – Ker je še vedno bolje, da umre eden vaših kot eden naših.

Papiga
Možakar je imel dve papigi, samico in samčka, a ju ni ločil. Tako 
je čakal in čakal, da bo samček naskočil samičko. Ko se je to 
zgodilo, ga je hitro ujel in mu obril glavo. Kmalu zatem pride k 
možakarju nekdo na obisk, ki je bil plešast: Papiga se mu zasmeji 
in mu reče:
 – A so tebe tudi dobili pri seksu?

 
 
Luč
Gorenjec je umiral in tako leži na smrtni postelji, okoli njega pa je 
zbrana celotna družina. Umirajoči vpraša:
 – Žena, ali si tukaj?
 – Tukaj sem, pri tebi!
 – Otroci, ali ste pri meni?
 – Tukaj smo pri tebi, oče!
 – Kje so pa vnuki?

Vsi odgovorijo:
 – Tukaj so, pri tebi!

Gorenjec jezno:
 – Zakaj pa potem v dnevni sobi gori luč?

 
Prvi komunisti
Tine vpraša prijatelja:
 – A veš, kdo so bili prvi komunisti na svetu?
 – Ne!
 – Adam in Eva, Kajn in Abel, Mojzes, sveti trije kralji in dvanajst 
apostolov.

 – Zakaj?
 – Adam in Eva sta bila bosa in gola, pa sta živela v raju. Kajn 
in Abel zato, ker je brat ubil brata. Mojzes, ker je žejen narod 
prepeljal preko vode. Sveti trije kralji, ker so sledili zvezdam in 
prišli v hlev, in dvanajst apostolov, ker so bili nepismeni, pa so 
učili narod.

 Pripravil: Marjan Mally
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Družabno srečanje na Rogli
V času, ko smo ljudje zaprti vase, ko imamo prijatelje 

prek družabnih omrežij, ko je kino in gledališče le še spomin 
na stare čase, je druženje s prijatelji, znanci, sodelavci še 
kako prijetno. Po kar nekajletni lokaciji v Ljubljani smo se 
letos odpravili na Štajersko . . . na Roglo. Poleg SVSŽ so bili 
z nami tudi naši prijatelji iz Poljske, Hrvaške, Srbije in BiH.

Ker smo letos obeležili 25-letni jubilej našega sindikata, 
je bil program temu primerno nekoliko drugačen. Povezova-
la ga je ga. Maja Oderlap, ki je pozneje nastopila kot pevka. 
Na kratko je povzela življenjsko pot sindikata od ustanovi-
tve do danes. Predsednik gospod Matjaž Skutnik je zbranim 
v pozdravnem govoru izrazil naklonjenost in zahvalo za 
članstvo. Omenil je uspehe in neuspehe v vsej 25-letni dobi 
delovanja. V kratkem nagovoru nas je pozdravil tudi direktor 
SŽ-Infrastruktura, d. o. o., gospod Matjaž Kranjc.

Kulturni program je zapolnila folklorna skupina Skomarje 
ter pripovednik, pesnik in humorist gospod Jurij Vodovnik.

Sledil je družabni del. Za naše člane je bilo odprto letno 
sankališče, kjer so si najbolj pogumni sproščali adrenalin. 
Pomerili smo se v dveh družabno-športnih disciplinah, po-
zneje pa pretegnili ude ob zvokih ansambla Nalet. Za okre-
pitev želodcev je poskrbelo gostinsko osebje.

Tovrstna srečanja so meni osebno zelo pri srcu. Ker se 
srečamo, vidimo in kakšno rečemo z ljudmi iz vseh koncev 
naše dežele in tudi tujine. Stkemo nova poznanstva in prija-
teljstva, ki se nemalokrat obdržijo za vedno.

Za organizacijo take prireditve je potrebnih precej ur 
predanosti, vestnosti in tudi svojega prostega časa. Zato 
pohvala in zahvala organizatorjem. Vam, udeležencem, pa 
v bodoče le kanček več strpnosti in poslušnosti, saj s tem 
izkažete spoštovanje do ljudi, ki se trudijo, da nam je lepo.

Preživeli smo čudovit snežno-deževni dan! Nekaj mnenj 
naših članov in drugih udeležencev, si lahko preberete v na-
daljevanju.

Bojana Kocjančič

Zahvala sponzorjem

Za uspešno izvedbo letošnjega družabnega 
srečanja članic in članov SŽPS in SVSŽ in  
praznovanja 25. obletnice ustanovitve SŽPS 
se moramo zahvaliti sponzorjem. Zato hvala:

generalnemu sponzorju 
Zavarovalnici Maribor, d. d.,

Delavski hranilnici, d. d.,

računovodskemu servisu Aranea, d. o. o.

ter podjetju Navare, d. o. o.
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Družabno srečanje na Rogli: kratka razmišljanja nekaterih udeležencev srečanja
Na družabnem srečanju članic in članov Sindikata železniškega prometa Slovenije (SŽPS) in Sindikata 
vzdrževalcev Slovenskih železnic (SVSŽ) ter gostov iz tujine, na katerem je bila slavnostno obeležena 
tudi 25-letnica Sindikata železniškega prometa Slovenije, smo nekaterim udeležencem postavili vpra-
šanje, kako so doživljali srečanje, kakšni so njihovi prvi vtisi in ali je slabše vreme motilo praznovanje. 
Zanimalo nas je tudi, kako jim je bil všeč uradni in družabni program oziroma celodnevno dogajanje. 
Njihova kratka razmišljanja lahko preberete v nadaljevanju.

Marko Deželak (SVSŽ), 
elektromehanik, 
SV Celje

»Srečanje mi je zelo všeč. 
Sicer sem že bil na vaših 
športno-družabnih srečanjih. 
Dobro je, da se tako srečamo 
delavci različnih poklicev in 
dejavnosti in izmenjamo iz-
kušnje ter se poveselimo. Na 
celodnevni program nimam 
nobenih pripomb. Vse je v 
redu.«

Zlatko Županić (SVSŽ), 
skupinovodja TK Celje

»Organizacija srečanja je zelo 
na nivoju, lahko jo samo po-
hvalim in upam, da bo tako 
ostalo do večera. Všeč mi je, 
da se sodelavci, ki v službi 
preživimo dosti časa skupaj, 
srečamo tako kot danes, v 
sproščenem vzdušju. To pod-
piram in si želim, da bi tudi v 

prihodnje še tako sodelovali.«

Anton Pavle 
Pešec (SVSŽ), 
elektromehanik, 
SV Sevnica

»Mislim, da bi bilo zelo dobro, 
da se takšna srečanja nadal-
jujejo tudi v prihodnje. Srečaš 
širši krog ljudi, vzdušje je zelo 
dobro, veliko stvari se dogaja. 
Želim si, da to postane in 
ostane praksa tudi v prihod-
nje.«

Jože Plazar (SŽPS), 
prometnik na postaji 
Trbovlje

»Praznovanje je v redu orga-
nizirano, res na nivoju. Nimam 
pripomb, imamo tudi zelo lepo 
udeležbo tujih gostov, vse naj-
lepše. Tako druženje je smi-
selno in pomembno. Morda bi 
bilo v prihodnje dobro razmis-
liti, da bi bil uradni del takoj na 

začetku, ko je nekako še bolj umirjeno vzdušje in je laže spremljati 
sicer zelo dobro pripravljen uradni del srečanja.«

Rok Tesner, 
član in pevec 
ansambla Nalet

»Super je. Glede na to, da je 
to sindikalni zbor, srečanje, je 
vzdušje zelo sproščeno. Igrali 
smo že tudi na podobnih sre-
čanjih, pa je bilo vzdušje bolj 
zadržano. Vidi se, da ste tukaj 
med sabo prijatelji. Člani an-
sambla Nalet se zelo dobro 

počutimo med vami.«

Grozdana Krstić 
(SŽPS), prodajalka v 
PIC-u Koper

»Današnje srečanje je bilo 
kljub slabemu vremenu zelo 
prijetno. Ob dobrem vzdušju 
smo se srečali, družili in po-
veselili s sodelavci in prijatelji 
iz cele Slovenije. Pohvale or-
ganizatorju.«
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Ludvik Goričan, 
upokojeni član SŽPŠ, 
nekdanji šef postaje 
Celje

»Sem zadovoljen in srečen, 
da je sindikat dočakal 25-let-
nico. Mislim, da je do sedaj 
lepo in uspešno zvozil vse 
poti, potrebno pa bo še naprej 
voziti. Sam sem že štiri leta 
upokojen in bi rekel, da same 

železnice ne pogrešam, pogrešam pa sodelavce in te sem danes v 
veliki meri srečal na Rogli. Ko sem na vaši spletni strani videl vabilo 
na srečanje, sem si rekel, da tja pa moram iti, da srečam ljudi, s 
katerimi smo skupaj gradili in ustvarjali ta naš sindikat.«

Maja Oderlap, 
pevka in voditeljica 
srečanja

»Sem res zelo vesela, da 
sem danes v družbi prijetnih, 
zabavnih in veselih ljudi. Lepo 
je, da so v Sloveniji še podjetja 
in sindikati, ki pripravljajo take 
dogodke in poskrbijo za dru-
žabno, sproščeno dogajanje 
za svoje člane. To je edino, 

kar nam ostane v tem velikokrat kar norem svetu. Povabila sem 
bila res vesela in sem napeto pričakovala današnji dan. Vreme je 
malo nagajalo, pa se sedaj že lepo popravlja. Prepričana sem, da 
bo veselo do konca dneva in še kdaj v prihodnje tudi.«

Toplica Milutinović 
(Srbija)

»To je res lepo turistično 
mesto. Tukaj mi je zelo všeč, 
ambient je lep, prireditev je 
zelo dobro pripravljena. Malo 
je sicer ponagajalo vreme. 
Zelo smo bili počaščeni, da 
smo bili povabljeni na vaš 
jubilej. V našem sindikatu si 
tudi želimo takega jubileja. 

Smo šele na polovici vaše poti (12 let). Marsičesa se lahko nauči-
mo od vas. Upam, da bomo tudi mi uspeli izboriti take pravice za 
svoje člane, kot ste jih vi. Res iskrene čestitke in hvala za vso vašo 
pomoč.«

Tatjana Petek (SŽPS), 
prometnica na postaji 
Dravograd

»Vreme je takšno, kot je, 
slabega vremena ni. In prav 
gotovo ne kvari vzdušja ob 
praznovanju 25-obletnice de-
lovanja SŽPS. Članica tega 
sindikata sem vseh teh 25 let. 
In v vseh teh letih sem bila 
vedno ponosna, da sem člani-

ca sindikata, ki je sledil svojim načelom. To pa ni vedno najlažja pot. 
Edino, kar me je morda danes motilo, je bila premajhna pozornost 
in koncentracija med uradnim programom, ki je bil res lepo in kvali-
tetno pripravljen. Morda v razmislek še tole. Kadar se sprašujemo, 
zakaj je nekaj tako, kot je, se raje vprašajmo, kaj in kako bi lahko 
naredili, da bi bilo drugače. Ne bodimo samo kritiki, ampak aktivno 
prispevajmo k izboljšanju situacije. SŽPS smo vsi, ki smo njegovi 
člani, in ne samo nekaj posameznikov.«

Igor Boban 
(Bosna in Hercegovina)

»Verjemite mi, da se počutim 
kot doma. 25 let napornega 
dela ni majhna stvar. Posebno 
še, če gre za sindikalno dejav-
nost, kjer se vedno pojavljajo 
kršitve na račun delavcev. 
Sindikalni boj je vedno težak 
in voditi sindikat ni enostavna 
stvar. To še posebej velja za 

današnji čas. Sindikat je edini, ki lahko ohranja delavske pravice, 
in zato vam želim, da vztrajate v tem boju, in upam, da bo sindikat 
vedno zmagoval v boju za pravice delavcev.«

Aleksander Motyka 
(Poljska)

»Zelo mi je všeč vaše družab-
no srečanje, ki ga ni moglo 
pokvariti niti malo slabše 
vreme. Pri izvedbi tako ve-
likega dogodka je potrebno 
veliko organizacije in priprav. 
Kot je že prej na odru pove-
dal predsednik sindikata, delo 
sindikata ni samo boj za pra-

vice delavcev, ampak v današnjih časih tudi boj za lasten obstoj 
v družbi. To je velika priložnost za sindikalizem, saj se politika 
marsikdaj ne zaveda svoje odgovornosti v družbi, in zato mora 
biti vloga sindikalizma še močnejša in pomembnejša za normalen 
razvoj neke sredine – države.«

Pogovarjal se je in fotografiral Miran Prnaver.
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Mednarodno srečanje sindikatov na Rogli
Družabnega srečanja našega sindikata na Rogli so se 

udeležile tudi delegacije železniških sindikatov iz Poljske, 
Srbije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Druženje teh sin-
dikatov je postalo že tradicionalno. Poleg družabnosti je bil 
poudarek tudi na strokovnem delu. Tako smo se v petek, 19. 
6., popoldne na delovnem sestanku sestali predstavniki vseh 
zgoraj omenjenih sindikatov.

Uvodoma je naš predsednik Matjaž Skutnik pozdravil 
vse prisotne in podal okvirni program srečanja. Predstavil 
je nekaj statističnih podatkov o Slovenskih železnicah in se 
nato dotaknil problematike nadurnega dela, ki je trenutno 
zelo pereča v našem podjetju. Po razpravi na to temo je bilo 
postavljenih kar nekaj vprašanj. Svoj pogled na to problema-
tiko na poljskih železnicah je predstavil predsednik sindikata 
Zawodowy Dyžurnych ruchu PKP Aleksander Motyka. Pri 
Poljakih se je pojavil celo predlog, da bi se ta problem re-
ševal s ponovnim zaposlovanjem že upokojenih delavcev. 
V Bosni, kot je dejal Igor Boban, predsednik Samostalnega 
sindikata izvršnog osoblja područja Infrastrukture Železniš-
ke federacije BiH, se nadure koristijo in nikoli ne plačujejo. 
Na hrvaških železnicah so se po besedah Anta Iličića, tajnika 
Sindikata prometnika vlakova Hrvatske, odločili za to, da so 
se odpovedali plačilu nadur, da bi ohranili delovna mesta. 
Toplica Milutinović, namestnik predsednika Sindikata izvr-
šnih službi – Srbskih železnica, je povedal, da se pri njih 
ta problematika rešuje na različne načine, glede na število 
nadur – delno s koriščenjem in delno s plačilom nadur.

V Srbiji in v Bosni in Hercegovini velja uredba vlad, ki 
prepoveduje zaposlovanje v državnih podjetjih.

Aleksander Šmit, predsednik našega partnerskega Sindi-
kata vzdrževalcev Slovenskih železnic, se je dotaknil težav, 
ki jih imamo pri izvajanju zakonskega počitka med posa-
meznimi smenami pri izvršilnih delavcih.

Na Poljskem velja, da izvršilnemu delavcu pripada toliko 
odmora, kolikor je prej opravil delovnih ur. Po potrebi mora 
delati tudi do 16 ur.

V Bosni se plača le intervencija, da se na ta način zmanjša 
stroške.

V nadaljevanju smo se dotaknili tudi koriščenja odmora 
med delom. Na to temo je potekala živahna razprava o raz-
lični praksi v vsaki državi. Nekaj pozornosti smo namenili 
tudi izmenjavi mnenj glede statusa voznikov TMD-jev.

Na koncu večurnega sestanka smo bili obogateni z novimi 
izkušnjami, ki nam bodo lahko pomagale pri nadaljnjem 
delu.

Soboto so gostje preživeli z nami na družabnem srečanju 
na Rogli. V nedeljo pa smo si pred odhodom domov ogledali 
še kartuzijo Žiče in Center vodenja prometa v Mariboru.

Tudi letošnje srečanje sindikatov petih držav je bilo pri-
jetno in koristno in v znamenju dolgoletnega sodelovanja in 
prijateljstva.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Delovni sestanek

Skupinska fotografija

Kartuzija Žiče

Sprejem na postaji Maribor
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Postaje so naše ogledalo: Murska Sobota

Mesto Murska Sobota ima približno 11 500 prebivalcev 
in je središče, glavno največje mesto v Prekmurju. Prav 
tako je središče Pomurske statistične regije. Leži na nad-
morski višini 190 metrov in je po velikosti 15. mesto v 
Sloveniji.

Prometni urad na postaji je bil obnovljen v letu 2006. 
Povsem prenovljena postaja oziroma prometni urad v njej 
je bil odprt prvega marca letošnjega leta. Pri tej zadnji 
obnovi je postajna zgradba po zunanjosti dobila povsem 
novo podobo, je sicer delno obnovljena stara zgradba in 
delno dozidana na novo. Ostali prostori na postaji še niso 
v uporabi.

Leta 1907, v času Avstro-Ogrske monarhije, je bila zgra-
jena proga Murska Sobota–Zalalövö. Ker je del Prekmurja 
do Murske Sobote spadal pod ogrsko oblast, je ogrska mo-
narhija zgradila progo do meje svoje pravne oblasti in s tem 
povezala Mursko Soboto s centrom v Budimpešti.

V času Kraljevine SHS, 1924. leta, je bil zgrajen tudi odsek 
proge Ljutomer–Murska Sobota. Tako je z vzpostavitvijo 
proge Prekmurje postalo povezano s centrom v Ljubljani in 
istočasno je proga povezala Slovenijo z Budimpešto.

1945. leta je madžarska stran zaradi upada prometa ukini-
la progo med Zalalövö in Hodošem. Zgrajena je bila namreč 
proga Budimpešta–Zagreb–Reka; slednja je postala madžar-
sko matično pristanišče, proga pa prometno pomembnejša 
kot ukinjeni odsek. Meja med Jugoslavijo in Madžarsko pa 
je postala meja na »železni zavesi«, zato se je moralo število 
mejnih prehodov z Madžarsko v tistem času zmanjšati. Leta 
1968 je tudi slovenska stran zaradi racionalizacije železniš-
kega sektorja med drugimi progami ukinila progo Murska 
Sobota–Hodoš.

16. maja leta 2001 so otvorili ponovno odprto in na 
novo zgrajeno progo Murska Sobota–Hodoš in naprej proti 
Madžarski. Sedaj poteka elektrifikacija odseka proge Pra-
gersko–Ormož–Hodoš. Prav tako poteka temeljita obnova 
celotnega postajnega območja na postaji Murska Sobota. 
Obnova postaje se je začela 1. 9. 2014, prometni urad je 
gotov. Dela sicer potekajo z različno intenziteto. So močni 
»rukarji« pa tudi kar sušna obdobja. Gradita se dva perona, Prometni urad in PPD Dejan Car

Pogled na del kontejnerjev in novo – prenovljeno zgradbo od zadaj

Kdaj končno še oprema?
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podhod in prenavljajo se glavni prevozni tir in stranski tiri. 
Prav tako se gradijo novi objekti.

Na postaji je bilo zaposlenih 5 pooblaščenih prometnih 
delavcev (PPD), od 7. 7. 2015 pa je postaja zasedena s PPD 
samo v dnevnih izmenah. Dnevna izmena traja od šeste do 
osemnajste ure. Ko so delali še v rednih turnusih, so bili 
to ali navadni ali tako imenovani ruski turnus, brez preki-
nitev v nočni izmeni. Samo delovno mesto prometnika je 
bilo ukinjeno 1. 2. 2013. Enkrat mesečno pa nekdo izmed 
PPD-jev (prometnikov) opravi izmeno prometnika z lokal-
nim vodenjem prometa. Na postaji so še naslednja delovna 
mesta: potniška blagajna, sprevodniki, tovorni promet ima 
skladiščnika, vleka in tehnika (VIT) pa kurilnico, garažo 

ter črpalko za točenje goriva, Služba za gradbeno dejavnost 
(bivši SVP) ima tu nadzorništvo. Ko bo končana elektrifika-
cija proge, bo tu sedež službe za elektroenergetiko. Le sedež 
SVTK je v Ljutomeru.

Dnevno na postajo pripelje, odpelje oziroma jo prepelje 
med 50 in 60 vlakov. Potniških vlakov je od 25 do 27, ostalo 
so tovorni. Tovorni vlaki vozijo v tranzitu, razen nabiralnega 
vlaka, ki seveda dela po postajah. Nabiralni vlak vozi od po-
nedeljka do petka na relaciji Hodoš–Ormož–Hodoš. Nabi-
ralni vlak opravi ves potreben premik in dostavo na postaji.

Potniški vlaki imajo v veliki večini začetno in končno po-
stajo v Murski Soboti, za obe smeri proge (Ormož, Prager-
sko in Maribor ter v nasprotni smeri Hodoš). V veliki večini 
so potniki dijaki (cca 150), ki se dnevno redno vozijo v Lju-
tomer in Mursko Soboto, ter študentje. Kar nekaj potnikov 

se vozi tudi na relaciji do Ormoža, Ljubljane in Maribora 
in predvsem v poletni turistični sezoni tudi do Kopra. Edini 
mednarodni vlak je vlak številka 246/247 Citadela, ki pove-
zuje glavni mesti Slovenije in Madžarske.

Ko sem obiskal postajo Murska Sobota, me je prijazno 
sprejel prometnik Dejan Car, ki opravlja dela PPD delavca 
na postaji Murska Sobota. Dejan je prometnik od leta 2001. 
Izhaja iz železničarske družine, saj sta bila železničarja že 
njegov dedek in stric. Dejan je sicer po osnovni izobraz-
bi računalniški tehnik. Po prihodu na Slovenske železnice 
in opravljenem šestmesečnem tečaju v Ljubljani je najprej 
»vežbal« v Lendavi in tu nato leto dni tudi samostojno delal. 
Z novim letom 2003 je prišel na postajo Murska Sobota in 
bo tu ostal do predvidene ukinitve, ki je sicer predvidena za 
konec septembra, vendar se bo, glede na potek obnovitvenih 
del, zadeva verjetno malo zamaknila. Občasno po potrebi 
nadomešča še na postaji Lendava. Prihaja iz Goričkega, iz 
vasi Selo v občini Moravske Toplice. S partnerko imata sina, 
ki je pred vstopom v prvi letnik srednje šole in se ukvarja 
z atletiko. Oče Dejan se tudi zanima za šport, predvsem za 
nogomet, drugače ima dovolj dela okrog svoje domače hiše. 
V nadaljevanju mi pove, da je zelo aktiven tudi v društvu 
pevcev Selo, kjer med drugim že 7 let organizirajo srednje-
evropsko prvenstvo v ročni košnji trave.

Ko povprašam glede članstva v sindikatu, izvem, da je, 
tako kot drugje po Sloveniji, stanje mešano oziroma je nekaj 
prometnih ljudi v naših vrstah, nekaj pa tudi v drugih sindi-
katih. Vodstvo postaje ima sedež v Ormožu in takšno stanje 
je že nekako tri do štiri leta. Včasih je bilo vodstvo tudi v 
Murski Soboti, v vmesnem času so bili pa tudi pod domici-
lom Hodoša.

Na moje vprašanje, kako so zaposleni in potniki zadovolj-
ni z voznim redom, mi pove, da so problem predvsem vse 
slabše povezave z Ljubljano. Včasih je bilo to urejeno precej 
bolje. Posebno slabe zveze so za vikende in praznike, to pa 
velja na splošno za vse smeri, in ne le za Ljubljano.

V novi postajni zgradbi bo poleg vodenja prometa imel 
svoje prostore še potniški promet, in sicer potniška blagaj-
na, sprevodniki in tu bo seveda tudi čakalnica za potnike. 
Za potniški promet so prostori sicer že pripravljeni, čaka se 
le na opremo. Zaradi tega je ves potniški in tovorni promet 
stacioniran v kontejnerjih poleg postaje. Po končanju del pa 

Nova hiška – »ENP«

Obsežno gradbišče

Gradnja podhoda
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bo imel tovorni promet svojo stavbo. Sprevodniki imajo do 
sedaj svojo, sicer staro stavbo. Od novih zgradb pa se delajo 
še prostori – nova stavba za elektroenergetiko in za službo 
za gradbeno dejavnost. Prav tako je postavljena nova hiška 
– ENP – in garaža za TMD-je iz elektrodejavnosti. Tako je 
postaja resnično eno samo gradbišče.

Potniška blagajna je odprta med 5. in 19. uro, v soboto je 
zaprta in v nedeljo dela v popoldanskem času. Sami promet-
niki oziroma PPD delavci pa tega dela ne opravljajo.

Kar zadeva sodelovanje postaje, železnice s krajem, 
mestom, pride le-to do izraza predvsem v času usklajevanj 
in priprav na novi vozni red.

V prometnem uradu je nameščena varnostna naprava 
Siemens Iltis. Delo na napravi se opravlja preko delavca v 
CVP (Center vodenja prometa) Maribor. Če hoče delati lo-
kalno, mu mora progovni prometnik v CVP-ju to dovoliti, 
na primer v času premika ali, ko se dela po planu lokalno. 
Ko dela lokalno, dela kompletno vsa dela lokalno. Predaja 
dela med centralnim in lokalnim delom še opravi pisno pod 
številko v dnevniku. Enkrat mesečno pa celotna proga dela 
lokalno. Progovni prometnik iz CVP Maribor ureja promet 
daljinsko na relaciji od Ormoža do Hodoša. Poleg ostalih 
naprav ima v prometnem uradu še telefon neumann, faks 
napravo, optični čitalec, tiskalnik . . . V času, ko se promet 
vodi centralno, so glavne naloge PPD-ja naslednje: sicer ne 

vodi prometa direktno, ga pa spremlja in v vsakem trenutku 
mora biti pripravljen prevzeti vodenje prometa, če se pojavi 
taka situacija. Sodeluje s progovnim prometnikom, opazu-
je vlake, vnaša podatke, vodi dnevnik, evidence. Obvešča 
po nalogu progovnega prometnika, P-13 izdaja avtomatsko 
sam, P-14 pa po nalogu progovnega prometnika. Po predpi-
sih signalnega pravilnika nosi modro kapo.

Trenutna hitrost vlakov mimo postaje je zaradi gradbenih 
del 30 km/h, prej pa je bila hitrost po glavnem prevoznem 
tiru 80 km/h, na ostalih pa 50 km/h. V smeri Hodoša je so-
sednja postaja daljinsko vodena postaja Dankovci, vmes sta 
postajališči Puconci in Vaneča. Voznega časa do Dankovcev 
je 10 minut. Dankovci so bili vedno daljinsko vodena po-
staja, do prevzema vodenja postaje iz CVP Maribor je bila 
daljinsko vodena s postaje Hodoš. V smeri proti Ormožu 

pa je sosednja daljinsko vodena postaja Lipovci (Beltinci). 
Voznega časa do nje je 5 minut in ni vmesnih postajališč. 
Postaja Murska Sobota ima trenutno zaradi obnove v funk-
ciji le dva tira. Pred obnovo so imeli sedem postajnih tirov, 
po obnovi pa jih bo ostalo še šest. En tir bo manj zaradi 
izgradnje perona. Imajo tudi dva industrijska tira, in sicer 
Mlinopek in Potrošnik (trgovski center), ki pa sta zaprta.

Ko vprašam, ali se kdaj v te kraje pripelje muzejski vlak, 
izvem, da ni ravno te prakse.

Na postaji imajo urejeno čajno kuhinjo in si lahko sami 
pripravijo hrano ali si jo naročijo in jim jo pripeljejo. Naj-
večji problem, ki se pojavlja v času obnove, so zagotovo 

pogoji, v katerih dela potniška blagajna, saj je bilo ob vi-
sokih poletnih temperaturah res skoraj nemogoče delati v 
kontejnerju. Prostori na postaji so pripravljeni in človek kar 
težko razume, da se ob takih pogojih dela ne da malo bolj 
ažurno nabaviti opreme in s tem omogočiti preselitev. Isto 
velja za čakalnico oziroma za pogoje čakanja na vlak za 
potnike. Tri mesece so prostori že pripravljeni, v prazni ča-
kalnici klima naprava lepo hladi prostor, ljudje pa so zunaj 
na vročini. Res malo narobe svet ali pa mi dejansko ne vemo 
za probleme, ki so nekje skriti v ozadju in prikriti javnosti 
in zaposlenim.

Ko bo obnova končana in postajna zgradba dokončno 
opremljena, je predvidena ukinitev delovnega mesta PPD-ja 
oziroma nekdanjega prometnika. Kar škoda, saj bodo po 
tem, kar sem videl na kraju samem, pogoji dela zelo dobri. 
Ampak tehnika pač po eni strani olajša delo zaposlenim, po 
drugi strani pa zahteva svoj davek – beri zmanjšanje potrebe 
po zaposlenih. Vemo pa, da povsem pa nobena tehnika ne 
more nadomestiti človeka in zato se kljub vsemu ne smemo 
bati, da bi vsaj nekje v bližnji prihodnosti lahko obstajala 
železnica brez železničarjev. Le navade, načini dela se spre-
minjajo. Če pa se teh navad in sprememb še lahko navadi-
mo, so včasih rekli, smo še mladi. Saj le mlad človek laže 
sprejema spremembe. To dejstvo pa tudi ni zanemarljivo, 
čeprav EMŠO vedno ne govori v naš prid. Povprečna starost 
zaposlenih na SŽ naj bi bila neuradno 47 let. Pomembno je, 
da smo železničarke in železničarji po srcu mladi. Ali ne?

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Bodoča garaža za TMD-je

V takih pogojih delajo zaposleni in »potniki«.
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Postaja Zreče nekoč in danes

Zreče so danes znane predvsem po tovarni orodja Unior in 
kot izhodišče turistične Rogle na Pohorju, le-ta se je razvila 
prav po zaslugi tega podjetja. V času po drugi svetovni vojni 
sta bila ta kraj in kovaška industrija močno navezana na 
ozkotirno železniško progo iz Poljčan. Železniška postaja z 
eksponati železnice je še danes ohranjena v nekdanji podobi 
in služi Zrečam kot turistična zanimivost, železničarjem pa 
je v zgodovinski ponos.

Postajo Poljčane, ki je bila izhodna postaja ozkotirne 
železnice (0,76 m) do Zreč vse do njene ukinitve leta 1962, 
smo že predstavili v stoti številki Prometnika. Tokrat se 
bomo ustavili v Zrečah, na njeni končni postaji, na kateri se 
ustavijo mnogi turisti, namenjeni na Roglo.

Na prelomu 19. stoletja je bila leta 1892 zgrajena oz-
kotirna železnica od Poljčan do Slovenskih Konjic, devet 
let kasneje (1924) pa še do Zreč. Proga je bila namenjena 
predvsem potrebam kovaške industrije v Zrečah in prevozu 
lesa ter premoga iz rudnika Radana vas. Hkrati pa je Zreče 
povezovala z večjimi kraji. V tistih časih so hodili ljudje 
največ peš, za oddaljenejše kraje pa so uporabljali konjsko 
vprego do Poljčan, od koder je bil vlak, takrat najhitrej-
še prevozno sredstvo. Čeprav je vozil vlak na tem odseku 
znatno počasneje kot na glavni – normalnotirni progi, so 
bili trije pari vlakov dnevno za domačine pravo razkošje. 
Njegova največja hitrost je bila 25 kilometrov na uro, kar pa 
v tistih časih ni nikogar motilo in za mnoge je bila vožnja 
s tem vlakom pravo doživetje. Je pa postala železnica del 
njihovega življenja, saj so ljudje poimenovali vlak Konji-
čan, zaradi njegove počasne vožnje so skovali mnoge šalji-
ve zgodbe in ga v šali imenovali kafemlin zaradi njegovega 
počasnega mletja. Da je postal v dobri polovici stoletja nje-
govega obstoja ljudem pri srcu, priča dejstvo, da se je na 
zadnji vožnji 15. aprila 1962 ob vsej progi zbrala množica 
domačinov in mnogim se je ob tej priliki utrnila solza, kot 
pričajo viri.

Proga je bila od Poljčan do Slovenskih Konjic dolga 
21 kilometrov in potem še 6 kilometrov do Zreč, za kar je 

vlak potreboval uro vožnje do končne postaje. Zaradi raci-
onalnosti so vozili mešani vlaki. Štirje potniški vagoni, od 
tega eden prvega razreda, ostali so bili tovorni in oplenski. 
Oplenski je bil na posebnih vozičkih naložen vagon nor-
malne tirne širine, da ni bilo potrebno tovora prelagati. Za-
nimivo je, da je bila cena vozovnice v prvem razredu za sto 
procentov dražja od tretjega razreda. Za sedanje razmere je 
še posebej zanimivo, da je bilo mesečno v Zreče prepelja-
nega po 60 ton tovora, iz Zreč pa desetkrat več. Kot pričajo 
podatki za leto 1958, je bilo naloženih 562 vagonov, na kar 
bi bila danes ponosna marsikatera postaja. Vse do prve vojne 
so bili stroški poslovanja dve tretjini prihodkov, ostalo je 
bil dobiček.

Postaja Zreče (Retschach, pozneje Holenstein) je premog-
la skoraj vse, kar so imele ostale postaje. Poleg zidanega 
postajnega poslopja so bili še skladišče, rampa, vagonska 
tehtnica in, kot običajno, še vodnjak in samostojno, od posta-
je ločeno leseno stranišče, kakršne smo poznali še ne dolgo 
tega na vseh postajah na glavni progi.

Le redki kraji v Sloveniji polagajo tolikšno pozornost 
železnici kot v Zrečah, kjer so obnovili železniško postajo 

Postaja Zreče iz leta 1930 Postaja danes

Potniški, odprti in zaprti vagon
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Elektromehanske signalno-varnostne naprave – 
sestavni deli naprav

Elektromehanske signalno-varnostne naprave, kot že ime 
pove, sestavljata mehanski in električni del naprave. Čeprav 
poznamo različne tipe naprav, je osnovna razdelitev sestav-
nih delov pri večini enaka. Sestavni deli se deloma razlikuje-
jo, glede na to, ali gre za prometniško ali kretniško napravo.

Prometniško napravo v osnovi sestavljajo trije deli: lesena 
omara, mehanski del in električni del naprave. Lesena omara 
služi kot nosilec za mehanski in električni del naprave. Ve-
likost omare je odvisna od zgornjih dveh delov naprave in 
ima vgrajena vrata s ključavnico, saj se je v njej hranila do-
kumentacija. Zunanja obdelava omare je pa je narejena v 
tehniki flodranja, po kateri dobimo imitacijo lesa.

Na omari leži mehanski del naprave, ki ga sestavljajo 
ohišje, premičniki, kljunači, palci, razporedniki in označbe Potno nakazalo (anonsiator)

v prvotni obliki z vlakom in lokomotivo, pa čeprav ni ori-
ginalna. Ta ni nikoli vozila po tej progi, dobili so jo iz jese-
niške železarne. Ena izmed lokomotiv, ki je tod vozila, je v 
ljubljanskem Železniškem muzeju. Ob obisku tega muzeja 
v naravi dobiš popolno sliko nekdanjega obratovanja posta-
je, le da se proga po kakšnih sto metrih konča. Še posebej 
zanimivi so originalni vagoni s te proge.

Zrečani pa niso zastonj ponosni na svojo železnico, kajti 
tu je služboval Franjo Kozelj, zadnji šef postaje. Znan je 
predvsem po svoji kulturni dejavnosti, saj je leta 1959 v 
Zrečah ustanovil svoj ansambel Zreški kovači in z njim 
navdušil prebivalce tega dela Pohorja. Po njegovi smrti je 
pisatelj Anton Gričnik po njegovih zapiskih izdal knjigo o 

njegovem življenju, kjer opisuje svojo ujetništvo, delo na 
železnici in svojo glasbeno dejavnost.

Razen tega markantnega Kozelja (šef 1958–1962) so 
znani še naslednji šefi, ki so vodili delo na zreški železniški 

postaji: Klemen Gomišček (1924), Franc Purgaj (1951) in 
Franc Podgoršek (1954).

Starejši domačini so pripovedovali mnoge anekdote. Naj-
zanimivejša je o zreškem županu Martinu Kračunu, ki je 
imel velike zasluge za dokončanje železniške proge do Zreč. 
Železničarji so se mu oddolžili s tem, da je vlak vselej ustavil 
pri njegovi hiši, kadar je z njim potoval župan. Domačinom 
to ni ostalo neopazno in si je s tem pridobil še večji ugled. 
Takšne ugodnosti ni bil deležen niti župnik, kaj šele zdravnik 
ali kak drugi zreški veljak.

Pa še eno veselo na račun Konjičana. Nekoč je strojevodja 
ustavil in povabil otroke, ki so hodili po cesti ob progi, naj 
stopijo na vlak. Otroci so se mu hvaležno zahvalili in pove-
dali, da ne smejo zamuditi pouka v šoli.

Besedilo in foto: Marjan Mally

Vir: Karol Rustja in Anton Gričnik

Lokomotiva s te proge (muzej Ljubljana)

Mešani vlak
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tirov (tirne sheme). Nad mehanskim delom naprave se nahaja 
še električni del naprave, ki je prav tako sestavljen iz ohišja, 
sisteme, induktorjev, zvoncev, tipk za poglobitev sisteme, 
tipk za zvonce, okenc za sisteme in napisnih ploščic. Kret-
niški blok ima več različnih sestavnih delov kakor promet-
niški. Te naprave prav tako delimo na mehanski in električni 
del. Mehanski del kretniškega bloka sestavljajo nosilci s 
povezovalnimi U-profili, ki so hkrati nosilci za vzvode in 
omaro s premičniki. Vzvode ločimo na kretniške, signalne 
in zapahe. Premičniška omara je sestavljena iz premičnikov, 
kljunačev in palcev.

Nato sledi električni del naprave, ki je sestavljen iz dveh 
delov: dela, kjer se nahajajo električne sisteme, in potno na-
kazalo ali anonsiator. Potno nakazalo sestavljajo okenca s 
številkami tirov in zvonec/ci. Del z električnimi sistemami 

ima enako zgradbo kot pri prometniškem bloku. Barvna 
shema naprav je narejena po določenih standardih. Osnovna 
barva kovinskega ohišja je temno zelena, le obroba spred-
njega dela ohišja električnega dela in potnega nakazala je 
v odtenku zlate bronze. Vzvod glavnega signala prepozna-
mo po rdeči barvi, predsignalni vzvod je v rumeni barvi 
in vzvod področnega premikalnega signala v temno modri 
barvi. Kretniški vzvodi so črne barve, kretniški zapahi pa v 
svetlo modri barvi.

Na napravah se nahajajo tudi napisne tablice. Te so v ori-
ginalni izvedbi iz medenine, kasneje iz aluminija (ponekod 
obstaja tudi gravura v aluminiju). Napisne tablice označu-
jejo naslednja mesta na napravah: vzvode, tire, razporedi-
tev postavitve vzvodov za določen tir, potno zaporo, bločno 
zaporo, signal, deblokirno tipko in tovarniško oznako. Poleg 
kovinske barve so tablice povečini pobarvane s črno barvo, 
razen tistih, ki imajo določen pomen. Pri teh se pa pojavita še 
rdeča (signal, privolitev) in zelena barva (potna zapora). Iz 
tovarniških oznak na tablicah lepo razberemo proizvajalce. 
V Sloveniji lahko zasledimo naslednje tovarniške oznake 
na tovrstnih napravah: Siemens & Halske A. G., Siemens 
& Halske, Sudbahnwerk Wien, STEFAN von GOTZ & 
SOHNE (Wien & Budapest), Bloksignalna Radionica J. D. 
Ž. Subotica, Blockwerk Berlin–Siemensstadt, Signalna de-
lavnica Ljubljana.

Naprave so sestavljene tako, da jih je možno tudi pre-
delati. V osnovi so naprave prišle iz tovarne z že izdelano 
mehaniko za določeno postajo, tako da so jih na postajah 
samo sestavili po priloženih načrtih proizvajalca. Vsekakor 
pa so naprave grajene tako, da so možni kasnejši posegi v 

napravo. Na tak način so naprave vsebinsko skozi čas spre-
minjali, glede na tirno situacijo na postaji ali selitev naprave 
na drugo postajo.

Literatura:
• Ing. Alojz Debeljak. Željezničko signalno sigurnosni uređaji. Mehanički i 

elektromehanički uređaji. Subotica, 1951.
• Janez Jontes. Železniške signalno-varnostne naprave. Ljubljana, 1989.
• Janez Jontes. Uporaba železniških signalno-varnostnih naprav. Ljubljana, 

1999.

Besedilo in foto: Mitja Vaupotič

Premičniki s pakelci in kljunači

Različni napisi izdelovalcev naprav

Sestavni deli kretniške naprave (iz knjige avtorja Janeza Jontesa)
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Izlet v vzhodno Srbijo
Tradicionalnega izleta po republikah nekdanje skupne 

države se je letos udeležilo lepo število popotnikov. Zbrali 
smo se v Ljubljani na železniški postaji, od koder smo se 
z vlakom odpeljali do Beograda. V zgodnjih jutranjih urah 
smo prispeli v Beograd, čas za kavico in zajtrk. Po zajtrku 
smo pot nadaljevali z avtobusom.

Odpeljali smo se proti mestu Požarevac, ker nas je čakala 
vodička. V neposredni bližini Požarevca smo obiskali arhe-
ološko najdišče Viminacium.

Viminacium je večje rimsko mesto iz I. st. pr. n. št. in 
vojaški kamp rimske province Garnje Mezije. Arheološko 
najdišče obsega približno 450 ha površine, v kateri so našli 
odlično ohranjene ostanke templjev, trgov, amfiteatrov, cest, 
palač, hipodromov in kopališč. Mesto je stalo na pomembni 
cesti, imenovani Via Miltoris. Skupno fotografiranje in na-
daljevanje poti.

Pri odhodu smo si iz avtobusa lahko ogledali dnevni kop 
termoelektrarne Kostolac.

Nadaljevanje vožnje in postanek v Lepenskem Viru. Po 
kosilu smo si ogledali muzej, ki prikazuje svetovno znano 
arheološko najdišče, ki je prehod kultur iz mozilitske v ne-
olitsko. To arheološko najdišče je eno od najpomembnejših 
tovrstnih najdišč na svetu.

Pot smo nadaljevali prek Dolnjega Milanovca do Maj-
danpeka, ki je bil tistega dne naš cilj. V Majdanpeku smo se 
namestili v Golden Inn hotelu. Po večerji pa smo se prosto 
sprehodili in si ogledali to znano rudarsko mesto.

Naslednjega dne po zajtrku smo se ob reki Donavi odpra-
vili na ogled hidroelektrarne Đerdap.

Vožnja po soteski Đerdap, ki se še iz rimskih časov ime-
nuje Železna vrata, je kanjon, dolg 134 km, ki ga je skopa-
la reka Donava. To je tudi geografska ločnica med južnimi 
Karpati in severovzhodnim Balkanom. Na tem delu svojega 
toka je Donava najširša (2 km), a se po nekaj kilometrih zoži 
na vsega 150 m in doseže največjo globino 90 m, kar je tudi 
največja rečna globina v Evropi.

Pod vodstvom lokalnih vodičev smo si ogledali postroje-
nje hidroelektrarne Đerdap I.

HE Đerdap je bila po sporazumu med Romunijo in nek-
danjo Jugoslavijo zgrajena in leta 1970 prvič priključena na 
omrežje. Vsaka stran ima po šest turbin in generatorjev.

Po ogledu HE je sledilo kosilo in ogled muzejev v Nego-
tinu. Po kosilu smo se odpravili v približno 40 km oddaljeno 
mesto Vidan v sosednji Bolgariji. Žal smo v mesto zaradi 
predolgih carinskih postopkov na meji prispeli prepozno, 
tako da smo lahko poskušali samo njihovo domače pivo.

Vrnitev prek planine Miroč v Majdanpek v hotel na pozno 
večerjo in nočitev.

Po zajtrku pakiranje, ogled Rajkove jame, ki je od Maj-
danpeka oddaljena 2 km. Jama je raziskana v dolžini 2304 m 
in je najdaljša jama v Srbiji. Ime je dobila po hajduku Rajku, 
ki je ropal in plen skrival v jami. Spelološko zelo zanimiva 
in vredna ogleda.

Ogled dnevnega kopa rudnika bakra v Majdanpeku, slovo 
od vodičke in vožnja proti Beogradu.

Nazadnje smo obiskali kompleks Smederevske trdnjave. 
Srbi so jo zgradili kot obrambo pred Turki. Trdnjava (Malo 
mesto Smederevo) je zgrajena samo v dveh letih, od leta 

Hram sv. Sava v Beogradu

Ladja na Donavi

Rajkova jama – Majdanpek
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Obisk Norveške

1428 do 1430. Leta 1459 pa je vendarle pod težo sultano-
ve vojske padlo, kar je pomenilo konec večstoletne srbske 
srednjeveške države.

Po poti proti Beogradu postanek na Avali. Pozno kosilo 
na Vračarju, odhod na železniško postajo in z vlakom do 
Ljubljane.

Izlet je bil imeniten in komaj čakamo naslednjega leta, 
ko se bomo ponovno odpravili. Kam? Izveste pravočasno.

Na koncu zahvala gospodu Ristu za organizacijo.

Besedilo in foto: Lekso Stanojević

Skupinska slika pred arheološkim najdiščem Viminacium Smederevska trdnjava

Za konec meseca maja smo se v OO Celje odločili za 
obisk Norveške.

Dežela vikingov, fjordov, polarnega pasu ima kar nekaj 
presežnikov. Norveška je, glede na denarne rezerve na pre-
bivalca zaradi nafte in plina, postala najbogatejša država 
na svetu. Tudi cene ima temu primerno visoke. Je najdaljša 
država v Evropi, saj je zračne črte od južnega rta Linde-
snes do najbolj severne točke Nordkapp kar 1700 km. Obale 
imajo v zračni črti kar 2650 km. Če se upošteva celotno 

obalo s fjordi, polotoki in otoki, je obala dolga več kot 30000 
km. Odsek železniške proge z največjim naklonom za javni 
prevoz: Myrdal–Flam. Največja skakalnica je v Vikersundu, 
le-ta je prevzela primat Planici. Tu je tudi največji evropski 
ledenik Jostedalsbreen.

Norveška je presežnik tudi v zimskih športih. Imajo, z 
naskokom, največ zlatih olimpijskih medalj na prebivalca. 
Najbrž so tudi prvaki v cenah, ki so v presežnikih ne samo 
za nas, ampak tudi druge bogate evropske dežele.

Železniška postaja Lillehammer (Foto: Edvard Kostić)
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Na to zanimivo potovanje smo se odpravili z vlakom Cita-
dela do Budimpešte. Tu smo proti večeru prestopili na letalo 
in ob izteku dneva prispeli v Oslo, kjer smo se nastanili v 
hostlu, nato pa čim hitreje zaspali, kajti naslednjega jutra je 
bilo potrebno zgodaj vstati.

Prvega dne nas je pot z vlakom vodila v dobrih 400 km 
oddaljen Myrdal. Ob poti smo spoznavali zanimivo norveš-
ko pokrajino, se dvignili na 1222 metrov nadmorske višine, 
kjer smo bili ponekod priča pravim snežnim zametom, konec 
meseca maja je ponekod ob hišah še dva do tri metre snega.

Na postaji Myrdal smo prestopili na vlak in se popelja-
li po znani turistični progi Flamsbana, ki nas je v 20 km 

popeljal z 866 metrov nadmorske višine do višine morja. 
Postaja Flam se nahaja ob samem začetku fjorda. Vlak pel-
jeta dve električni lokomotivi, kompozicija vagonov pa je 
sestavljena iz starih, tako rekoč muzejskih vagonov. Vlak 
na svoji poti večkrat ustavi na mestih, namenjenih za foto-
grafiranje, kar smo dodobra izkoristili. Pred povratkom smo 
se v Flamu nekoliko okrepčali in nakupili spominkov in se 
nato zopet po isti progi vrnili nazaj do Myrdala, kjer smo 
obiskali tudi službujočega prometnika. Nato pa z vlakom 
povratek v Oslo.

Naslednjega dne smo si ogledali Oslo z okolico. Zjutraj 
nas je pričakal dež in nekoliko hladnejše vreme, kar smo še 

posebej občutili na skakalnici na Holmenkolnu, kjer smo 
si ogledali muzej in se povzpeli povsem na vrh skakalnice. 
Od tam je bil možen spust po jeklenici do samega dna ska-
kalnice. Zmaga tudi deževno in mrzlo vreme ni oviralo pri 
tem adrenalinskem spustu, medtem ko za ostale udeležence 
izleta pogoji niso bili primerni, morda kdaj drugič!

Popoldan je bil namenjen ogledu še nekaterih znameni-
tosti norveškega glavnega mesta. Med drugim smo videli 
muzej vikingov z ladjami, starimi 1000 let, splav Kon-Ti-
ki, s katerim je Thor Heyerdahl preplul 4300 milj iz Južne 
Amerike do Tahitija, in polarno raziskovalno ladjo Fram ter 

Križanje vlakov na progi Flamsbana (Foto: Zmago Kotnik)

Postavljalna miza na postaji Myrdal (Foto: Zmago Kotnik)

Ob postanku na progi Flamsbana (Foto: Matjaž Skutnik)

Hiše, okovane v snežne zamete konec maja (Foto: Edvard Kostić)
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Kolesarjenje OO Maribor
»Kakšen dan je sonce blizu, da ga dosežeš z rokami,« so 

besede pojočega pesnika prekmurskih ravnic Vlada Kresli-
na. Za kolesarjenje ob Muri smo si izbrali prav takšen dan. 
Jasen, opran po dežju, zjutraj še svež in čez dan prijetno 
ogret. Prazničen dan. Praznik naše države.

Kolesarski izlet je vsako leto v planu aktivnosti OO Mari-
bor. Takšna druženja dajejo možnost, da se srečamo s tistimi, 
ki jih ne videvamo vsakodnevno, pa z njimi sodelujemo, in 
da s tistimi, s katerimi se srečujemo vsak dan, spregovori-
mo v drugačnem, bolj sproščenem vzdušju. Na žalost pa je 
vedno manj članov OO, ki se udeležijo takšnih druženj.

Pravzaprav je datum kolesarjenja in traso izbral Zvone, in 
oboje je izbral odlično! Udeležba na izletu pa je bila skrom-
na. Bili smo namreč trije: Zvone, Zmago in jaz. Včasih je to 
ravno pravo število za krasno druženje.

Z avtomobili smo se zapeljali do starega mejnega pre-
hoda Šentilj, kjer smo presedli na kolesa. Malo me je skr-
belo, kako bom prevozila vseh napovedanih 80 kilometrov, 
ker letos nisem odkolesarila niti 200 kilometrov. Toliko ali 
pa še več po moje prekolesari gospodinja, ki hodi na tržni-
co po solato. Zvone je v primerjavi z mano profesionalec, 
nekaj dni prej je prevozil veliko Franjo. Zmago pa je letos 

prav tako odvozil kolesarski maraton. Vendar sta bila fanta 
zelo potrpežljiva z mano in sta vozila v meni prilagojenem 
tempu. Hvala vama.

Po prvih nekaj kilometrih ogrevanja nas je čakal prvi 
vzpon. Strm? Dolg? Kakor za koga. Sama sem ga prevozila 
v sicer zmernem tempu, brez težav. Na vrhu vsakega klanca 
čaka nagrada, spust navzdol. Sicer pa, nismo bili na dirki, 
ampak na izletu. Zvone je z roko pokazal, naj zavijeva levo. 
Kasneje sem opazila, da je to vedno počel, namreč naka-
zoval smer zavijanja, in to pravočasno. Lepo od njega, ker 
imam rahle težave s tem, če mi kdo da samo ustno navodilo, 
kam zaviti. Leve in desne so vedno nekako pomešane.

Prvi postanek smo imeli pri obnovljenem brodu na Muri. 
Brod na Muri sicer na tem mestu stoji že 150 let. Do leta 
1922 je promet čez reko potekal samo z brodi. Uporabljali so 
jih lastniki zemljišč, in sicer za prevoz lesa in poljščin. Brod 
na Sladkem Vrhu je danes eden izmed štirih, ki še vozijo po 
reki, hkrati pa je to edinstveni mednarodni mejni prehod. 
Danes ga uporabljajo predvsem turisti, saj preko broda 
vodijo naveze mednarodnih kolesarskih poti in pešpoti. Tudi 
mi trije smo se zapeljali z njim čez reko in nazaj. Na celotni 
poti smo Muro prečkali sedemkrat.

Slapovi na Muri Med dvema državama

mestno hišo. V romantičnem času sončnega zahoda, nekje 
po deseti uri zvečer, smo se sprehodili še po Frognerjevem 
parku, kjer je Gustav Vigeland ustvaril izredno zanimivo 
zbirko erotičnih kipov.

Zadnjega dne smo se z vlakom zapeljali še do olimpijske-
ga mesta Lillehammer, kjer smo si ogledali nekaj objektov, 
v katerih so leta 1994 potekala športna tekmovanja. Na tej 
olimpijadi so slovenski športniki osvojili tri bronaste me-
dalje.

Popoldan smo se odpravili na letališče in kar nekoliko 
prehitro se je pričel povratek domov, pol prijetnih vtisov.

Besedilo: Edvard Kostić Pogled z vrha skakalnice Holmenkoln (Foto: Jolanda Presekar)
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S kolesom preko Pohorja
Trije člani SŽPS (iz OO Maribor Stanko Gojić, OO PO 

Maribor Miloš Borojević in Drago Ozvaldič) smo se v ne-
deljo, 19. 7. 2015, odločili prekolesariti Pohorje od Maribora 
do Slovenj Gradca (Pohorska transverzala).

Zgodaj zjutraj smo startali v Mariboru, se odpravili mimo 
obrambnega doma Pekre, Glažute, Gladovnega studenca 
pod Arehom, koče Cojzarice, Šumika, Klopnega vrha do 
koče na Pesku (Rogla). Po krajšem počitku in malici smo 
pot nadaljevali mimo Mašinžage proti Lovrencu na Pohor-
ju, nato mimo jezera Jezerc do koče Pesnik nad Ribnico na 
Pohorju in naprej do Grmovškovega doma pod Veliko Kopo.

Zaradi visokih temperatur se nismo spustili v Slovenj 
Gradec. Vrnili smo se po isti poti do koče Pesnik. Potem 
smo se spustili skozi Ribnico na Pohorju v Podvelko ter pot 
nadaljevali ob reki Dravi do Maribora. V Maribor smo pri-
speli ob 17. uri.

Skupaj smo prekolesarili 134 km. Pot je zahtevna, vendar 
zelo lepa in slikovita. Ob številnih kolovozih in gozdnih 
cestah skriva Pohorje še veliko naravnih biserov, katere si 
je vredno ogledati. Za to turo je priporočljivo gorsko kolo.

Besedilo in foto: Drago Ozvaldič

Pogumna trojica v dresih SŽPS Počitek v senci Spominska pred jezerom

Po ravnini skozi Sladki Vrh je sledil vzpon na Trate. 
Zvone je obljubil, da je to zadnji vzpon na naši poti. Spust 
se je končal v Cmureku, ki leži na vstopu v Apaško dolino. 
Do Apač smo sledili kolesarski poti z oznako R2. Pot je 
speljana skozi gozd topolov in užitek je bilo voziti po njej. 
Vedno znova smo ugotavljali, da naši severni sosedi znajo 
to, kar jim je dala narava, odlično izkoristiti in vključiti v 
ponudbo svoje dežele.

V Gornji Radgoni smo imeli postanek za kavo in natakan-
je vode. Za nami je bila polovica poti in Muro smo tokrat 
prečkali s slovenske na avstrijsko stran. Slovensko Radgono 

in avstrijski Bad Radkersburg od leta 1969 povezuje »most 
prijateljstva«, ki je hkrati tudi mejni prehod.

Kilometri, ki so sledili, so bili resnično ravninski, med 
polji in ob reki, na kateri so tudi slapovi. To zveni kot šala, 
ampak so res. Preverjeno. Reka Mura namreč pada čez be-
tonsko pregrado, ki je ostala od elektrarne in tako dela brzice 
ali slapove.

Na cilju je Endomondo (z njim se nekako ne razumem 
prav dobro) pokazal, da smo prevozili 78,85 kilometrov.

Hvala, Zvone, za odlično vodenje in za vse na novo odkri-
te lepe poti. Naj se še kdaj srečamo na kakšnem kolesarjenju. 
Ja, saj vem, penzionisti nimajo nikoli časa. Upam, da zate 
ne bo veljalo tako in da boš še našel kakšen dan za druženje 
z nami.

Za konec pa nadaljevanje Kreslinove pesmi, ki zna bolje 
povedati kot jaz.

»Kakšen dan je vse mogoče,
svet spreminjaš z lepimi željami . . .
Kakšen dan se tal ne dotakneš,
kar naprej hodiš po zraku.
Že zjutraj spoznaš
takšen dan . . .«

Besedilo: Tatjana Petek
Foto: Zmago Kotnik

Za prijatelje si je treba čas vzet'!
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Željko Perović, prometnik, pesnik, 
prevajalec . . .

Vse besede v naslovu se zač-
nejo na črko p. A tokrat bova 
več kot o prometniškem delu z 
Željkom govorila o pesniškem 
in prevajalskem ustvarjanju.

V začetku najinega pogovora, 
ki sva ga začela vročo poletno 
sredo zvečer tik pred nevihto, 
se mi Željko na kratko pred-
stavi. Pove, da je bil rojen leta 
1961 v mestu Visoko v Bosni in 
Hercegovini. V Slovenijo pride 
leta 1977, opravi prometno šolo 
in postane prometnik. V letih 
1984–85 sicer za kratek čas za-
pusti železnico, a se hitro vrne. Ima 33 let delovne dobe, 
nekaj po stranskih progah in od leta 1999 na postaji Pesnica. 
Pove mi, da se nacionalno ne opredeljuje, da ga to sploh ne 
zanima. Želi, da to tudi izrecno omenim v tem članku.

Osrednja tema najinega pogovora je pisanje poezije in 
prevajanje. Prvo pesem je napisal v času služenja vojaščine. 
To je bila ljubezenska pesem takratnemu dekletu. Vmes mi 
med smehom zaupa, da je na maturi padel iz slovenščine in 
ko je kasneje imel literarni večer na prometni šoli, je bila na 
njem prisotna tudi profesorica z mature. Bilo ji je všeč, s čim 
se je Željko ukvarjal, in mu je prišepnila, da mu je očitno 
tisti popravni koristil.

Po vojski je nadaljeval s pisanjem. Veliko je začel brati li-
teraturo. Pove, da je lirik, in misli, da je lirika njegov pogled 
na svet. Ne piše angažiranih, socialnih pesmi. Navadno ne 
piše priložnostnih pesmi. »Ko pride do navdiha, do besede, 
do misli, jo je potrebno čim prej zapisati, da ti ne pobegne,« 
pravi Željko.

»Lahko je navdih tudi neka življenjska situacija, ki jo 
doživiš, vidiš, občutiš, potem poskušaš zapisano sestaviti, 
urediti.« Velikokrat tudi kaj popravi in dopolni, spremeni, in 
tako potem nastane končni izdelek. Pove, da tak postopek ni 
nič nenavadnega, in navaja, kako je pisatelj Miha Mazzini 
ob neki priložnosti dejal, da je v treh dneh napisal roman, 
ki ga je potem brusil tri leta. »Ne moreš seveda napovedati, 
kdaj bo kaj nastalo. Pisal bom, dokler bom čutil, da lahko 
kaj napišem. Grem recimo na Pohorje in vidim, da zelenijo 
macesni, in čutim – pomlad prihaja, kar je že lahko navdih. 
Nekaj se te pač dotakne in lahko začneš ustvarjati. Zadnja 
moja zbirka ima naslov Sinapse. Sinapse so sicer stičišča 
živčnih celic in nam omogočajo, da kot organizem sploh de-
lujemo, da lahko zaznavamo in doživljamo svet okrog nas.«

Pravi, da pri pisanju potrebuješ mir in čas, sicer ne moreš 
ustvarjati. Ko pa nekaj napiše, se počuti izpolnjenega.

Vprašam ga, ali je lahko človek, ki piše pesmi, negativna 
oseba, in odgovor je, da je lahko in da ti samo to, da pišeš, 

še ne daje zagotovila za nekaj samo po sebi pozitivnega. »Če 
pišeš poezijo,« skromno doda, »nisi zato nič več ali manj, to 
je samo tvoj način izražanja, doživljanja sveta.«

Na moje vprašanje, ali je tematika njegovih pesmi tudi 
železnica, izvem, da bolj poredko in še to navadno po na-
ključju.

V življenju je Željko napisal med 250 in 300 pesmi. 
»Nekdo pač napiše več, nekdo manj, tudi Nobelov nagra-
jenec za književnost za leto 2011 Tomas Tranströmer je na-
pisal 'le' nekaj več kot 200 pesmi. Če mi uspe, na primer, 
na mesec napisati eno pesem, sem lahko zelo zadovoljen, 
nisem obremenjen s tem, kdaj in koliko. Bolj je pomembna 
kvaliteta kot kvantiteta. Ko se nabere gradiva za pesniško 
zbirko, je potrebno dobiti založnika oziroma še lepše je, če 
te založnik sam prepozna.«

Na moje vprašanje, kako se potem pesniške zbirke proda-
jajo, pove, da bi se s tem težko preživljal ali celo obogatel, 
da seveda ne piše zaradi zaslužka, da pa tudi nima nič proti 
kakemu honorarju.

Željko pove, da nima ravno pesnikov vzornikov, prej av-
torje, ki jih je prebral in so v njem pustili določene sledi – na 
primer Niko Grafenauer, Milan Dekleva, Dane Zajc . . ., pa 
tudi mlajši. Nekako se potem v tistih, ki so mu blizu, tudi 
sam prepozna. Vsi ti lahko, kot na primer v športu trenerji, 
pomagajo pri pesniškem ustvarjanju. Če pa bi se bil Željko 
na nek način prisiljen nehati ukvarjati s poezijo, bi to zelo 
pogrešal. Se pa lahko zgodi, pravi, da je pesniška muza na 
dopustu ali pa ga »vara z drugim«. V takih trenutkih ga je 
strah, kaj se dogaja, in se sprašuje, ali ne bo ničesar več napi-
sal. To je povsem normalno. Ko ga vprašam, ali ima njegov 
talent kaj genske osnove, mi po kratkem razmisleku pove, 
da je oče imel nekaj talenta za rime.

Željko – pesnik in 
prevajalec

Željko – prometnik
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Do zdaj je izdal:
 –  tri pesniške zbirke v slovenščini:

• Podarjeni glasovi (Mladika, Trst, 1997)
• Kapljevina (Mariborska literarna družba, Maribor, 

2001)
• Sinapse (Založba Pivec, Maribor, 2010)

 – eno v hrvaščini:
• Utiha (Naklada Mlinarec & Plavić, Zagreb, 2002)

 – in eno v bosanščini:
• Golim sinapsama (KNS, Sarajevo, 2009).

Ukvarja se tudi s prevajanjem proze in poezije iz hrvašči-
ne, srbščine in bosanščine v slovenščino in obratno. Pove 
mi, da se hrvaški, srbski in bosanski jezik v odtenkih razli-
kujejo med sabo, kar predvsem pri nas v Sloveniji v praksi 

teže zaznamo in ločujemo, sam pa jih vse tri doživlja kot 
materinščino.

V slovenščino je prevedel:
 – zbirko kratke proze Sve o vjetrenjačama / Vse o vetrni-

cah hrvaškega pisatelja Roberta Mlinarca (Apokalipsa, 
Ljubljana, 2005),

Medtem ko
ob postanku na Grajskem trgu kuhano vino
postaja kopel za dih, prisluškuješ, kako
v decembrskem večeru utripajo strukture
samo-čutiš-česa, in za vekami risi zgodb, ena
vzdih, druga izvija vertikalo v lok, tretjo trzajo
zaciklane besede, nekatere so ljubice jezika
in se jih oklepa, ko so vzletišča za zdrs, kje so
ognji, kje so, stoka nekdo
v prostoru, v žilah
podrhteva kal glasa, medtem ko z neba padajo
konfeti in ti z govorico stvari
naproti prihaja sel časa.

Na dosegu
od nekod vzvalovi in te zajame (glasovi
so komaj zaznavni
odtenki), čutnice naravna v prosojnice,
vse je ne pozno ne zgodaj, stvari so
na meji dotika – kakšen impulz! – svet
je na dosegu jezika.

Žetev*
Se rahlja zrahljana stvarnost, se gosti zgoščeni
čas, čutiš, kako notranja opazovalnica odpira
besedišče, kakšen vzgib, okleva, si pa v navezi
s pšenico na njivi v poševnini, že dolgo si priča,
ko veni, pravijo, da zori, vesel, ko jo obide toča,
tudi tukaj kolobarijo, upaš, da ti bo dano še
naslednje leto stiskati pesti za koruzo,
v zakotja stopaš, tipajoč po območjih, kjer so
veliki srčni vložki pustili sledi, se še pretakajo
po prekatih, v globači srčne spodjede odmevajo
votki glasov in se zaletavajo v svet,
že brnijo stroji, do jutra še strnišča ne bo.

*  zmagovalna pesem na Pesniškem turnirju 
v Mariboru (2015)

Naslovnica zadnje izdane pesniške zbirke
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 – z Ninom Flisarjem, Marjanom Pungartnikom in Josipom 
Ostijem panoramo novejše bosansko-hercegovske poe-
zije Ponestaje prostora / Zmanjkuje prostora (Založba 
Pivec, Maribor, 2009),

 – roman Kora hrvaške pisateljice Maje Ezgeta (Založba 
Ved, 2009),

 – pesniško zbirko Snežna azbuka črnogorskega pesnika 
Andrije Radulovića (Založba Lema, 2013),

 – deli Vladimirja Vekića (pesniško zbirko Na poti skozi 
Saharo, Mariborska literarna družba, 2003, roman Mala 
Ana, Mariborska literarna družba, 2008);

 – v sodelovanju z Manico Baša roman Scabiosa trenta, bo-
sansko-hercegovskega pisatelja Zdravka Kecmana (Apo-
kalipsa, 2012).

V hrvaščino je prevedel:

 – pesniško zbirko Dizanje Kamena (Ekvinokcij nad hi-
pokrenom), (Kuća Poezije, Banja Luka, 2014), izbor iz 
poezije Iva Stropnika,

 – pesniško zbirko Za Z. Karmen Zupančič (Kulturni center 
Maribor, 2014),

 – roman Skarabej in vestalka Ferija Lainščka (Meandar, 
Zagreb, 2013),

 – skupaj z Robertom Mlinarcem roman Ki jo je megla pri-
nesla / Koju je magla donijela Ferija Lainščka (Naklada 
Mlinarec & Plavić, Zagreb, 2002).

V srbski jezik je prevedel:

 – zbirko kratke proze Rad bi ustavil čas / Voleo bih da 
zaustavim vreme Franja Frančiča (založba »3D+« Novi 
Sad, 2008).

Željko je prejemnik prve nagrade za poezijo (1995) na 
natečaju revije Mladika.

Na festivalu Lirikonfest 2013 je dobil nagrado Lirikonov 
zlat za prevode avtorjev iz BiH, Hrvaške in Srbije.

Je zmagovalec Pesniškega turnirja v Mariboru (2015).
Prevode in lastno poezijo je objavljal v revijah Dialo-

gi, Mentor, Primorska srečanja, Otočje, Poetikon, Lirikon, 
Vpogled, Mladika, Hotenja, Fragmenti (Hotenja), Paralele, 
Quorum (Zagreb), Kolo (Zagreb), Album (Sarajevo), Bo-
sanska vila (Sarajevo), Republika poezije (Sarajevo), Lich-
tungen (Gradec), Keine Delikatessen (Dunaj), v zbornikih 
z Novosarajevskih književnih srečanj (Sarajevo), Slobodna 
reč (Beograd), v reviji Riječ (Brčko), v spletnih revijah Lo-
cutio online in Balkanski književni glasnik . . .

Na moje vprašanje, kako pride do tega, da dobi delo za 
prevajanje, mi pove, da včasih sam naleti na nekaj, kar ga 
pritegne, včasih na osnovi poznanstva, druženja . . ., vsaka 
nova vez, novo znanstvo pa omogoča stike z drugimi avtorji 
in tako tudi nove priložnosti.

Sam nima podjetja, firme, agencije, s.p.-ja za to dejavnost.
Ko določeno besedilo prevede, ga dobi v roke lektor. Tu 

včasih pride do živahne debate, kaj in kako ter kdo ima bolj 
prav. Ima seveda pravico ugovarjati. Kdo pa ima zadnjo 
besedo, pa je že druga stvar. Posebno poglavje je sleng.

Najin zelo zanimiv in zame tudi poučen pogovor sva z 
Željkom počasi pripeljala h koncu.

V imenu uredniškega odbora našega glasila Ti, Željko, 
želim še veliko takih življenjskih trenutkov in situacij, ki te 
bodo navdihovali k Tvojemu lepemu in plemenitemu ustvar-
janju!

Pogovarjal se je Miran Prnaver.
Foto: Arhiv Željka Peroviča in Miran Prnaver

Odprtje obnovljenega muzejskega potniškega 
vagona na postajališču Osluševci

V petek, 24. aprila, je bila na postajališču Oslušev-
ci slovesnost ob 155. obletnici odprtja proge Pragersko–
Ptuj–Ormož–Čakovec–Kotoriba–Velika Kaniža. Progo 
Pragersko–Čakovec so pričeli graditi 17. decembra 1857 
kot del navezave Budimpešte na obstoječo železnico Dunaj–
Trst. S prevzemom »Cesarja Ferdinanda Orientalne želez-
nice« je družba Južne državne železnice progo vključila v 
svoje omrežje in jo dogradila. Prvo preizkusno vožnjo so 
opravili 29. oktobra 1859, naslednji, uradni preizkus pa je 
bil 8. marca 1860 od Ptuja do Velike Kaniže (Nagykanizsa) 
in nazaj do Pragerskega, čemur je 24. aprila sledila uradna 
otvoritev odseka Pragersko–Čakovec–Kotoriba–Velika 
Kaniža. Proga je že v naslednjem letu mimo Blatnega jezera 
dosegla Budimpešto in 1. aprila 1861 zaznamuje začetek 
redne linije med Pragerskim in Budimpešto.

Odprtje obnovljenega muzejskega potniškega vagona na 
postajališču Osluševci
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Na slovesnosti so v kulturnem programu sodelovali člani 
godbe Slovenskih železnic iz Zidanega Mosta, folklorna 
skupina ŽKUD Tine Rožanc iz Ljubljane in Kulturno dru-
štvo Podgorci.

Organizator slovesnosti je bilo Društvo za ohranjanje de-
diščine Prleški železničar. Kot je poudaril njen predsednik 
mag. Franc Zemljič, je ideja za nastanek društva nastala 
lansko leto v Šentjurju pri gospodu Mihaelu Bučarju, usta-
novitelju in idejnem vodji muzeja Južne železnice v Šent-
jurju. Društvo se zavzema za ohranjanje dediščine železnic 
predvsem na območju Prlekije. In zato so skoraj uničen pot-
niški vagon preuredili v zanimiv muzej. Gre za madžarski 
potniški vagon 2. razreda s številnimi zelo lepimi detajli. 
Nazadnje so ga delavci ŽGP uporabljali kot potujočo bival-
nico. Pri obnovi so jim pomagali številni strokovnjaki, ki so 
namenili veliko prostega časa in znanja, da je nastal tako lep 
muzejski eksponat.

Odprtje obnovljenega muzejskega vagona pa je poteka-
lo tako, da so se skozi »špalir« folkloristov KUD-a »Tine 

Rožanc« v narodnih nošah oziroma v starinskih oblačilih do 
vagona sprehodili prvi obiskovalci. Čast, da je odprl vrata 
vagona, je pripadla upokojenemu šefu postaj od Pragerskega 
do Središča ob Dravi Jožetu Majcnu, ki je po 20-ih letih po-
novno oblekel modro železničarsko uniformo, ki jo je nosil 
še v prejšnji državi.

Veliko zanimanje za slovesnost in številni gosti, tako 
železniški kot lokalno politični, so vse nas obiskovalce pre-
pričali, da je Prlekija del Slovenije, kjer je železnica doma-
činom priljubljena ter gojijo pristen in pozitiven odnos do 
nje. V tem smislu je seveda zelo dobrodošla tudi moderni-
zacija mimo teh krajev proti Madžarski, ki poteka ravno v 
teh časih.

Na slovesnosti smo poleg starih železniških eksponatov 
videli tudi razstavljena stara kolesa. Niso pa manjkali niti 
stari, a čudovito ohranjeni motorji ter avtomobili – oldtimer-
ji. Skratka, prava paša za oči.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Postajališče Osluševci

Predsednik društva za 
ohranjanje dediščine prleški 
železničar mag. Franc Zemljič

Oldtimerji – paša za oči

Notranjost muzejskega vagona
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Foto: Robert L. Horvat, Marjan Mally, Stanko Zebec in Edvard Veber
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