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Pred vami, spoštovane 
bralke in bralci, je 107. števil-
ka glasila Prometnik. V njej 
smo poskušali z besedo in 
sliko prikazati vse pomemb-
nejše dogodke, ki so se zvrstili 
od konca poletja, ko je izšla 
prejšnja številka. Spregovo-
rili bomo o kar nekaj resnih 
službenih temah pa tudi veliko 
družabnih dogodkih, ki so po-
vezovali naše članice in člane v 
prostem času.

Vsekakor so bile volitve v 
novo sestavo Sveta delavcev 
SŽ-Infrastruktura, d. o. o., tista 
tema, ki je zaposlovala z veliko 

dela in obveznosti vse tiste, ki so močneje vpeti v sindikalno delo. O 
samih volitvah in o odličnem rezultatu na naslednjih straneh sprego-
vorita naš predsednik Matjaž in sekretar Jože.

V jesenskem času se je odvijala tudi močna mednarodna aktivnost. 
Delegaciji našega sindikata sta se udeležili sindikalno–športnega sre-
čanja v Srbiji pod Kopaonikom v hrvaški Istri v Rovinju. Izmenjava 
mnenj in izkušenj vedno bogatita tako goste kot gostitelje.

Spregovorili bomo o varovanju potnikov na postaji Logatec, kaj so 
za boljšo ponudbo na postaji Velenje storili sami zaposleni in pišemo 
tudi o problematiki vožnje avtovlakov na bohinjski progi.

V septembru so na postaji Dravograd otvorili lepo obnovljeno mu-
zejsko lokomotivo, ki je nekoč vozila po koroški progi. Pišemo o sami 
prireditvi. V intervjuju pa se pogovarjamo z glavnim pobudnikom in 
gonilno silo pri obnovi lokomotive Zmagom Kotnikom. To pa ni bil 
edini Zmagov projekt pri ohranjanju kulturne in tehniške dediščine 
na železnici. V zgodovinskih temah nadaljujemo pisanje o elektrome-
hanskih varnostnih napravah, pišemo o srečanju generacije, ki je pred 
50-imi leti stopila v železniško prometno šolo.

Spoznali bomo delo vzdrževalcev elektroinštalacij in dispečerjev 
v centru SNEV (stabilne naprave elektrovleke).V besedi in sliki boste 
spoznali, kako smo kolesarili, hodili v hribe in kako so se imeli Celjani 
na izletu na Brionih in Zidanmoščani na ogledu naše prestolnice. Za 
nami sta tudi martinovanje in Barkolana.

Opisujemo, kako se je voziti z vlakom po progi, ki je v obliki 
osmice – Šarganska osmica. V dveh potopisih pa boste v prvem delu 
začeli spoznavati nekdanjo progo Trst-Poreč (Porečanko). Starejši 
bodo obujali spomine, mlajši pa na novo spoznali, kaj je ostalo od 
nekdanjega znamenitega Modrega vlaka.

Veliko, zelo veliko pa bomo v intervjuju z Jožetom Šibalom izve-
deli o čebelah in čebelarjih.

Verjamem, da vam bo tudi ta številka prinesla obilo zanimivega 
branja, ki bo zapolnilo zadnje dni letošnjega leta, če bo pa kaj ostalo 
za naslednje leto, pa tudi nič hudega. Predvsem želim, da za naslednje 
leto ostane z Vami vsemi dobro počutje, zdravje in osebno zadovolj-
stvo, s katerim boste lahko delali sebe in svet okoli sebe lepši in pri-
jaznejši. Svet potrebuje takšne ljudi, morda še nikoli tako kot zdaj. 
Izkoristimo to priložnost in mu ponudimo sebe v najlepši in najboljši 
izvedbi.

Blagoslovljen Božič, ponosno praznovanje 25-letnice slovenskega 
plebiscita in vsega dobrega v letu 2016 vam v svojem imenu in v 
imenu uredniškega odbora ter vseh dopisnikov Prometnika želim iz 
vsega srca.

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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BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA

V demokraciji nobena stvar ni večna. Vsaj kar zadeva 
oblast in vodenje raznih organizacij in institucij, to načelo 
velja. V diktaturi načeloma ostajajo stvari trdno v sedlu in 
ni potreb (vsaj v glavah oblastnikov ne) po kakršnikoli spre-
membi. Ker živimo v demokratični družbi, se vsake toliko 
časa, predvsem v obliki volitev, ponudi možnost za prever-
janje opravljenega in potrditev le-tega ali pa nastopi čas za 
spremembe.

Tudi na železnici to velja. Ni še dolgo, ko smo imeli prve 
volitve v svet delavcev v naši odvisni družbi Infrastrukturi. 
Ker pa čas teče zelo hitro, so v teh dneh od tega dogodka 
minila že štiri leta. In tako je prišel trenutek, ko so bile zopet 
pred nami nove volitve. Volitve, v katerih ste spoštovani za-
posleni imeli možnost, da izberete nove ali potrdite tiste, ki 
smo že sedaj opravljali to delo. Odvisno od tega, kako ste 
bili zadovoljni z minulim delom. Rezultati volitev v četrtek, 
26. novembra, so nam dali potrditev za naše minulo delo. 
100 % uspeh naše liste, katere nosilec je bil naš sindikat, je 
veliko potrdilo za naše preteklo delo in še večja odgovor-
nost za delo v prihodnje. Dobro se zavedamo, da vse delo v 
preteklosti ni bilo opravljeno, da bi se morda kakšna naloga 
dala opraviti bolje, morda hitreje … Očitno pa ste, volilke 
in volilci, ocenili, da smo se kljub vsemu trudili po svojih 
najboljših močeh in delali po svoji vesti, karseda pravično 
in nepristransko. In to je tisto, kar šteje.

Spoštovani zaposleni v odvisni družbi SŽ-Infrastruk-
tura, d. o. o., naj se kot predsednik SŽPS, kot prvi med 
enakimi, iskreno in najtopleje zahvalim za Vaše izkazano 
zaupanje za naslednji štiriletni mandat. Dela in nalog pred 
nami je veliko. Vaše visoko zaupanje, ki nikakor ni bilo ome-
jeno le na sindikalno pripadnost, pa nam bo dajalo moči in 
volje, da se z njimi spopadamo karseda uspešno. Težav, ki 
se porajajo na naši železnici, je kar nekaj. In te težave v prvi 
vrsti na svoji koži občutite vi, zaposleni. S skupnimi močmi 
in dobrim sodelovanjem, sem prepričan, jim bomo, tako kot 
že velikokrat do sedaj, kos.

Na začetku sem omenil, kako čas hitro teče. To lahko ob-
čutimo vsi, saj je zopet leto naokoli. Številka - letnica 2015 
se bo v kratkem spremenila v 2016. In ker je ta čas povezan 
s praznovanjem in veseljem in ker je to tudi čas, ko se v 
tednu dni zvrstijo kar trije prazniki, Vam želim lepo, prijetno 
praznovanje.

V letu, ki prihaja, naj Vas in Vaše najbližje, vaše domače, 
vaše prijatelje, sorodnike in znance spremlja trdno zdravje 
in energija, ki vam bo dajala dovolj moči, volje in znanja, da 
boste lahko v svojem življenju zadovoljni in srečni.

Matjaž Skutnik, predsednik SŽPS
Foto: Robert L. Horvat

Volitve v SD SŽ-Infrastruktura, d. o. o.
Če dovolite, bi se v začetku spomnil prvih volitev, ki so v 

družbi SŽ-Infrastruktura, d. o. o., potekale v letu 2011. Pred 
tem so se zaposleni na zborih delavcev odločili, da želijo 
imeti svoj svet delavcev tudi v »infri«, zato smo sindikati, 
ki imamo člane v tej družbi, predlagali svoje kandidate in 
tudi takrat smo se v SŽPS, SVSŽ in SVŽI veselili izvolitve 
celotne liste, torej vseh 15-ih kandidatov.

Ker decembra letošnjega leta poteče mandat dosedanjim 
članom SD-I, so že poleti stekle prve priprave na volitve in 
iskanje dobrih kandidatov. Skozi pogovore smo prišlo do za-
ključka, da bodo listo svojih skupnih kandidatov predlagali 

Sindikat železniškega prometa Slovenije, Sindikat vzdrže-
valcev slovenskih železnic, Sindikat delavcev železniške 
dejavnosti Slovenije in Sindikat uslužbencev železnice. 
Končna lista vseh kandidatov je bila letos zelo obsežna, saj 
je kandidiralo kar 46 delavcev, a smo se kljub tako velikemu 
naboru v SŽPS, SVSŽ, SDŽDS in SUŽ 26. 11. 2015 zvečer 
razveselili prejetih rezultatov, saj je bilo vseh naših 15 kan-
didatov izvoljenih v novi štiriletni mandat SD-I.

Priznati si moramo, da jih najverjetneje ni bilo veliko 
tistih, ki bi si upali že vnaprej napovedati ponovni, 100 % 
uspeh naše liste, zato je toliko več veselja in navdušenja 
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povsem normalno. V skupni zahvali vsem zaposlenim v 
družbi SŽ-Infrastruktura, d. o. o., smo se podpisniki najprej 
zahvalili vsem tistim, ki so s svojo udeležbo na volitvah pod-
prli naše predlagane kandidate, zahvalili smo se tudi vsem 
tistim, ki so s svojim delom, vnemo in vztrajnostjo pripo-
mogli k skupnemu delu v prejšnjem mandatu. Dejali smo, 
da smo lahko ponosni na opravljeno delo, se je pa potrebno 
zavedati, da bi morda lahko storili več, da so lahko rezultati 
boljši, če smo pripravljeni tudi poslušati konstruktivno kri-
tiko na opravljeno delo.

Naj ob tem še posebej poudarim dejstvo, da je SD pred-
stavniško telo prav vseh zaposlenih v družbi, ne glede na sin-
dikalno pripadnost posameznika ali pa tistega, ki ga članstvo 
v sindikatu ne zanima. V omenjeni zahvali smo ob njenem 
koncu zapisali, da je eno od sporočil letošnjih volitev tudi 
to, da se bodo morale sindikalne vrste v prihodnje med seboj 
povezati, saj je lahko oz. tudi je samostojna pot v teh časih 
preveč težka. Ob koncu naj izrazim upanje, da bo bodoči 
mandat SD-I zaznamovalo obdobje dobrega sodelovanja 
med vsemi, ki smo tako ali drugače vpeti v to delo, prav pa 
je, da enako zaželimo tudi vsem novim članom SD v ostalih 
družbah koncerna SŽ.

Besedilo: Jože Skubic
Foto: Miran Prnaver in Robert L. Horvat

Sindikati, z astopani v novi sestavi sveta delavcev

Kandidati v sliki in besedi

Zlatko Klužer – Kuky
30. 3. 1968 – 14. 11. 2015

Kot prometno transportni tehnik, ki je uspešno zaključil ŽSŠ v Mariboru, 
je prišel na Primorsko, ker je imel štipendijsko obveznost. Začel je na 
postaji Rakitovec, po prihodu iz JLA pa kaj hitro napredoval na postajo 
Divačo. Leta 2010 pa je prišel na CVP Postojna in uspešno opravil izpit za 
progovnega  prometnika.

Bil je zelo družaben, družinski, predvsem pa »računalniški«. Nikoli mu ni bilo 
težko, če si ga prosil kaj glede računalnika.

Tudi v sindikalnih vrstah se je izkazal in bil vrsto let tudi član GO-ja.

Hči Anja, sin Nejc, Denis, brat in starši ga bodo najbolj pogrešali. Tudi mi ga 
bomo pogrešali. In ko bomo kadarkoli kjerkoli slišali »KA TE JE?«, se bomo 
nasmehnili – zaradi spomina nanj.

Vera Opatić
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Bohinjska proga
Bohinjska proga je ena lepših prog v Evropi, bila je naj-

krajša povezava med Trstom in Dunajem, veliko vlogo pa 
je odigrala tudi med prvo in drugo svetovno vojno. Danes 
proga še živi, gospodar pa z njo ne dela gospodarno. In to 
jo boli.

Pred leti (15 let) so na progi, ki povezuje Primorsko z Go-
renjsko, vpeljali avtovlak z namenom, da bi olajšali prevoz 
domačinov med tema dvema pokrajinama. Avtovlak pa je 
postal tudi velika turistična atrakcija. V zimski, predvsem pa 
v letni turistični sezoni ne zmoremo prepeljati vseh zainte-
resiranih potnikov, pri tem pride tudi do velike nejevolje. V 
sezoni največjih prevozov imamo premalo vagonov, ker jih 
ne premoremo (ali pa so ti v okvari) in tako nam denar in lep 
ugled odtekata. V sestavi avtovlaka je tudi Baat vagon, ki pa 
je velikokrat v okvari, neogrevan, nerazsvetljen, velikokrat 

ga pa sploh ni. Na »Bohinjki« je z leti nastala še ena velika 
težava, in to je prevoz koles. Lokalne skupnosti so veliko 
postorile in privabile veliko kolesarjev v naše lepe turistične 
kraje. Tako veliko kolesarjev ostane na postajah,velik nered 
je na samih vlakih (ti so velikokrat prenatrpani in težko pre-
hodni), železnici pa zaslužek spet odteka. S to problematiko 
so vodilni seznanjeni, narejenega pa že dolgo ni nič. Glede te 
problematike je Občina Tolmin pripravila posvet o pomenu 
bohinjske proge za razvoj turizma v Julijskih Alpah. Na ta 
dan so ideje in rešitve kar deževale. Vem, da rešitve ne pride-
jo od danes na jutri, ampak danes imamo turiste in potnike, 
poskrbeti pa bo potrebno, da jih bomo imeli tudi jutri.

Besedilo: Bojan Drole
Foto: Ervin Sorč

Kje je prostor za potnike? Kako na vlak in z njega?

Varovanje potnikov na postaji Logatec
O varovanju potnikov na posameznih daljinsko vode-

nih postajah je v zadnjem času na progi Sežana–Ljub-
ljana precej govora. Predvsem zaradi ukinjanja delovnih 
mest PPD-ja na daljinsko vodenih postajah, na katerih 
je frekvenca potnikov ob konicah precejšnja. Ena izmed 
takih je tudi postaja Logatec. Ker ne poznam delovnih 
pogojev na tem odseku proge oziroma na posameznih 
postajah, sem se o krajevnih razmerah na postaji Loga-
tec pogovarjala z zaposlenimi, ki to dobro poznajo.

Na kratko opišite tehnične karakteristike postaje Lo-
gatec.

Postaja Logatec leži na desni strani proge Ljubljana-Se-
žana in je v prometnem smislu nadzorna postaja za postaje 

Brezovica, Preserje, Borovnica, Verd, Planina in Rakek. Po-
stajni tiri so v horizontali, padec proge proti postaji Verd je 
12 promilov in vzpon proti postaji Rakek je približno enak. 
Proga Logatec-Rakek je opremljena z napravami avtomat-
skega progovnega bloka (APB), odsek proge Logatec–Verd 
pa z napravami medpostajne odvisnosti (MO). V signalno-
varnostno napravo so vključeni tiri 2, 3, 4, 5, 103, 104, 203, 
204, za kontrolo teh tirov so vgrajene izolirke, kar je poseb-
nost te postaje. Na postaji se poslužujejo tudi tiri, ki v na-
pravo niso vključeni. Najpogosteje se uporabljata tir 5a in tir 
7 (industrijski tir KLI Logatec) za dostavo avtomobilov. Za 
postajnim poslopjem so tiri 11, 12a in 12b, ki prav tako niso 
vključeni v napravo. Tiri 8 in 9 so tiri ENP in se dnevno redno 
poslužujejo za gariranje in vpeljevanje v promet TMD-jev, 
za potrebe EE službe. Postaja je daljinsko vodena postaja iz 
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CVP Postojna, vodi jo progovni prometnik. Postaja je tudi 
redno zasedena s pooblaščenim postajnim delavcem (PPD). 
Pomanjkanje delavcev v zadnjem času delodajalec izkorišča 
ter zahrbtno vodi postopek počasnega ukinjanja PPD.

Kako je postaja Logatec urejena v smislu varovanja 
potnikov?

Ob levi strani proge ob postaji se nahaja lesna tovarna 
KLI Logatec, ki ima dostop do postaje s podhodom, ta je 
last KLI-ja. Podhod so moji sogovorniki namerno omeni-
li, da spodbudijo k razmišljanju tiste, ki so na SŽ zadolže-
ni za projektiranje. Na »A« strani postaje je tudi nivojski 
prehod, ki omogoča dostop do KLI-ja z vozili. Sama postaja 
nima podhodov in urejenih dostopov za potnike, razen dveh 
120cm ozkih peronov med tiroma 3 in 4 in med tiroma 2 in 
3. To pomeni, da je na postaji potrebno potnike varovati, to 
počne PPD oziroma progovni prometnik, ko slednjega ni. 
Problem varovanja potnikov na tej postaji je eden največjih 

na tem odseku proge, sploh v zimskem času, ko je frekvenca 
potnikov, ki se poslužujejo naših vlakov, velika. V Logatcu 
je vsako leto obilo snežnih padavin, sami vemo, kakšne pre-
glavice nam sneg povzroča. Na »roko« jim gre tudi služba 
za vozni red (če se malo pošalim), ki je določila isto uro 
odhoda za vlake 2621 (Logatčan) in za 2600 ter za 2602 in 
2633. Najbrž to utemeljujejo s predpostavko, da so podhodi 
že in da za dostop do peronov ni potrebno prečkati tirov, kar 
posledično zahteva fizično varovanje potnikov.

V zadnjem času se srečujemo z begunsko problema-
tiko tudi pri prevozih z vlaki. Imate s tem problemom 
kakšne izkušnje tudi na postaji Logatec?

Seveda, kako velik problem je v resnici varovanje potni-
kov, se je pokazalo pred kratkim, ko se je iz Logatca vršil 
prevoz potnikov prebežnikov s posebnimi vlaki. Zaradi va-
rovanja je bilo potrebno vlake v obe smeri voziti po tiru 4 
ali 5. Ker ni tirnih zvez, je bil vpeljan enotirni promet po 
levem tiru (P1) na odseku proge Rakek–Verd. Je že res, da 
je varovanje na daljinsko vodenih postajah predpisano s pri-
ročnikom o varovanju, vendar je v vseh primerih tudi v tem 
fizično varovanje nujno. Gre namreč za varnost potnikov, ki 
se pogostokrat ne znajdejo v situaciji.

Zahvaljujem se vam za vaš čas in razlago. Upam, da 
bo tokrat prevladal razum in želja po zaščiti potnikov. 
Nenazadnje so to naši otroci, starši, prijatelji, znanci 
ali begunci. Konec koncev gre tukaj za varnost ljudi in 
nobeno ogroženo ali izgubljeno človeško življenje ne od-
tehta nepremišljenih poslovnih odločitev.

Besedilo in foto: Bojana KocjančičPostaja Logatec

Ureditev parkiranja avtomobilov na 
postaji Velenje

Že več let je bilo na območju železniške postaje Velenje 
parkiranje avtomobilov neurejeno. Ob postaji se je v pretek-
lih desetletjih razvila tovarna Gorenje z več tisoč zaposle-
nimi, ki imajo enega od dostopov in parkirišč neposredno 
ob železniški postaji. Nekateri vozniki so svoje avtomobile 
parkirali na železniškem območju, kar je velikokrat pred-
stavljalo večje težave. Zaradi neurejenega režima parkiranja 
se je v preteklosti dogajalo, da ob požaru na vlaku gasilci ob 
intervenciji niso mogli z gasilskim vozilom do vlaka, da ob 
potrebi prevoza z reševalnim vozilom to ni moglo pripeljati 
na postajo. Stranke večkrat s svojimi vozili niso mogle na 
kraj, kjer bi bilo potrebno naložiti ali razložiti vagon. O tem, 
da potniki in zaposleni niso imeli dostopa do postaje, pa je 
škoda izgubljati besede.

Pa je bilo kaj ukrenjeno za izboljšanje stanja? Ne bom 
ocenjeval, koliko so nadrejeni v preteklih letih postorili, 

da bi se rešil ta problem, lahko le ugotovim, da rezultata 
ni bilo.

Kljub tehnološkemu napredku, vedno večjemu pretoku 
informacij in napredku družbe in organizacije je še vedno 
najpomembnejši dejavnik človek. Od vsakega posamezni-
ka je odvisno, kako bo pristopil k posameznemu problemu. 
Velikokrat za rešitev posamezne težave ni dovolj le rutin-
sko delo. Potrebno je vložiti dodaten napor, opraviti dolo-
čena dela tudi izven delovnega časa. Velikokrat je potrebno 
trmasto vztrajati, kljub številnim oviram. Prav na takšen 
način se je lotil reševanja problema parkiranja na postaji 
Velenje prometnik Lazo Jojić. Z res veliko truda in svojo 
nepopustljivostjo je projekt počasi, a vztrajno premikal proti 
končnemu cilju. Ko pa je trčil v preveliko prepreko, mu je 
bil v veliko pomoč Sindikat železniškega prometa Slovenije, 
katerega član je vseskozi.
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Sam se velikokrat vprašam, zakaj mora pri posamez-
nih zadevah sodelovati sindikat. Zakaj tega preko vodij v 
organizaciji ni mogoče uresničiti. Zakaj se mora sindikat 
ukvarjati tudi s stvarmi, ki bi se morale urediti brez njega. 
Pa večinoma ostanem brez odgovora. Verjetno že mora biti 
tako.
Čeprav se tudi danes srečujemo s posameznimi težavami, 

ki jo predstavljajo nepravilno parkirani avti, pa so to le po-
samezniki. Stanje, ki je bilo pred letom, in to, kar je danes, 
je neprimerljivo.

S koncem leta Lazo zaključuje pot, ki jo je začel na že-
leznici in končuje kot prometnik. Samo želimo si, da bi bilo 
v naših vrstah več takšnih sodelavcev!

Besedilo in foto: Edvard Kostić

Talne oznake na parkiriščuPrometna signalizacija

Urejen režim parkiranja

Volitve OO Koper
Skoraj vzporedno z volitvami za svet delavcev smo 

imeli v Kopru tudi volitve za predsednika OO Koper. Do-
sedanji predsednik Raif Smajlović se je odločil, da zaradi 

nerealizacije načrtov, za katere se je trudil v svojem štirilet-
nem mandatu, ne bo več kandidiral. Razpisal je volitve, na 
katere se je prijavil samo en kandidat. Volilna komisija se je 

zato soglasno odločila, da 
Dušana Kokola, kot edi-
nega kandidata, razglasi za 
novega predsednika SŽPS 
OO Koper.

Novemu predsedniku 
želimo vse dobro, Raifu 
pa se v imenu vseh članov 
zahvaljujemo za ves trud, 
za ambicije in solidarnost, 
ki jo je izkazal v svojem 
mandatu vsem članom, ki 
so to potrebovali.

Besedilo: 
Bojana Kocjančič
Foto: Arhiv SŽPSDušan KokolRaif Smajlović
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Vzdrževalci EI
Storitve elektroinštalaterjev so nujne povsod, kjer je nov 

ali prenovljen objekt potrebno oskrbeti z napeljavo električ-
nega toka. Delovna področja so zelo raznolika, kar pomeni 
nenehno menjavanje okolja. Vsak objekt ali naprava ima 
določene posebnosti, ki jih elektroinštalaterji spoznajo z iz-
kušnjami. Elektroinštalaterji delajo tudi kot vzdrževalci v 
raznih podjetjih, kjer skrbijo za varnost pri delu s stroji, ki 
uporabljajo električni tok, ter poskrbijo za nujne posege pri 
morebitnih težavah z električno napeljavo.

Na SŽ-Infrastruktura, d. o. o., obstajajo tri lokacije vzdr-
ževanja EI, in sicer LV EI Pivka, LV EI Ljubljana in LV EI 
Maribor ter razna delovišča.

Glavne naloge lokacij vzdrževanja so:
 – redno in izredno vzdrževanje naprav EI,
 – pregledovanje in analiza opravljenih pregledov vzdrže-

vanja naprav,
 – pripravljanje, usklajevanje in izdelava načrta in pregledov 

vzdrževanja,
 – operativno planiranje del pri vzdrževanju naprav,
 – izdelovanje delovnih nalogov, izvajanje in obračun vzdr-

ževalnih del,
 – obveščanje o izrednostih in odprava le-teh, izdelava ope-

rativnega plana del in nadziranje izvedbe del.

Ostale naloge lokacije vzdrževanja EI so:
 – izvajanje del na stranskih dejavnostih v posegih na JŽI,
 – dela po medsebojnem dogovoru med ostalimi lokacijami 

vzdrževanj,
 – dela po pogodbah z zunanjimi izvajalci,
 – sodelovanje na investicijskih projektih,
 – ostalo delo po zahtevah nadrejenih.

Vzdrževalec EI samostojno izvaja zahtevna dela pri 
rednem, izrednem in investicijskem vzdrževanju ter novo-
gradnjah na objektih, napravah in vlečnih sredstvih, odprav-
lja posledice izrednih dogodkov na progi in intervencije ob 
napakah pri elektroinštalacijah ter opravlja druga dela po 
naročilu nadrejenega, le-ta so tehnološko in funkcionalno 
povezana v delovnem procesu.

Skupinovodja EI organizira, koordinira in kontrolira delo 
skupine ter zagotavlja varno delo skupine, izvaja zahtev-
nejša dela pri vzdrževanju, opravlja kontrole pregledov in 
meritev, sodeluje pri izvajanju investicij, manipulira z moč-
nostnimi stikali, izvaja predpisane evidence ter prav tako 
opravlja druga dela po naročilu nadrejenega.

Montažo elektroinštalacij bi lahko razdelili na tri dele. 
Groba montaža zahteva uporabo udarnih aparatov, s po-
močjo katerih laže pripravijo teren za polaganje kablov 
za električno napeljavo v stene oziroma tla. Pri fini mon-
taži potrebujejo klešče, da odmerijo potrebno dolžino 
kablov in orodje za vgradnjo kablov v kanale in njihovo 

pritrditev. Pri zaključku fine montaže uporabljajo zlasti 
lestev za delo na višini in izvijač, s pomočjo katerega pri-
trdijo vtičnice, stikala in osnovo za luči, na katere pritrdijo 
žarnico. Ko končajo z delom, izmerijo električno napel-
javo s pomočjo merilnih naprav, kot sta ampermeter in 
voltmeter.

Da se na električnih inštalacijah pravočasno odkrijejo po-
manjkljivosti in nepravilnosti ter preprečijo večje okvare, 
se določijo roki periodičnih pregledov. Periodični pregledi 
se izvajajo z vizualnimi pregledi, preizkusi in meritvami na 
strelovodskih napravah, transformatorjih in nizko napetost-
nih razdelilnih ploščah, notranjih razdelilcih, električnih 
inštalacijah v stavbah, zunanji električni razsvetljavi tirnih 
poti in peronov, na napravah za daljinsko krmiljenje stikal 
voznega omrežja in na napravah za odkrivanje in javljanje 
plazov.

Ob vsakem pregledu je treba izpolniti evidenčno merilni 
list ter vanj vpisati vrednosti, ki so bile ugotovljene z me-
ritvami.

Vzdrževalci EI se običajno ne poškodujejo zaradi udara 
električne energije, ampak zaradi drugih poškodb, kot so 
padec ali zdrs. Morajo biti fizično dobro pripravljeni in ne 
smejo imeti barvne slepote. Ker se dela odvijajo tudi na 
višini, ne smejo imeti vrtoglavice.

Besedilo in foto: Edvard Veber

Digitalni instrument
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Daljinsko vodenje SNEV
Na Slovenskih železnicah so se naprave za daljinsko vo-

denje SNEV začele vgrajevati pred približno 15-imi leti, 
ko se je posodabljal telekomunikacijski sistem. Z uvedbo 
optičnega križa na območju celotne Slovenije so bile pri-
dobljene možnosti za hitrejši, varnejši in kakovostnejši 
prenos podatkov, kar je predstavljalo osnovo za izvedbo 
daljinskega vodenja.

Sama izvedba daljinskega vodenja SNEV je zajemala 
vgradnjo strojne in programske opreme v elektronapajal-
nih postajah, komandnih omarah lokalnega vodenja stikal 
vozne mreže ter v regionalnih centrih vodenja prometa 
(Ljubljana, Maribor in Postojna). Poleg tega so se morale 
vse SNEV na Slovenskih železnicah prenoviti oziroma pri-
lagoditi za sistem daljinskega vodenja.

Zaradi lažje medsebojne koordinacije dela se delovna 
mesta EE dispečerjev nahajajo v neposredni bližini de-
lovnih mest progovnih prometnikov. EE dispečerji poleg 
koordinacije s progovnim prometnikom izvajajo še uprav-
ljanje in nadzor nad stabilnimi napravami električne vleke 
(SNEV), krmiljenje naprav, zagotavljanje rednega in var-
nega obratovanja SNEV, spremljanje delovanja kontrolnih 
in merilnih naprav, izvajanje nezahtevnih vzdrževalnih del, 
ukrepanje ob izrednih dogodkih in po potrebi odrejanje 
zapore tira ali proge.

EE dispečer preko zaslonov delovne postaje prikliče 
shemo vsake ENP ali stikalno shemo voznega omrežja pro-
metnega mesta, na kateri lahko izbere posamezno primarno 
napravo, ki jo bo krmilil.

Vsak center vodenja je poleg osnovne računalniške in 
komunikacijske opreme opremljen z delovnimi postajami, 
preko katerih dispečer daljinsko vodi ENP in stikala vozne 
mreže.

Vodenje stikal voznega omrežja je izvedeno s podob-
no sistemsko programsko in strojno opremo kot v ENP. 
Za vsako stikalo, ki se daljinsko krmili na posamezni 

postaji, sta zagotovljena po dva digitalna vhoda in izhoda 
ter še po dva digitalna vhoda za signalizacijo splošnih 
stanj.

Osnovni namen sistema daljinskega vodenja SNEV je:
 – večja stopnja varnosti,
 – zmanjšanje stroškov obratovanja zaradi opustitve delov-

nega mesta stikalničarja s 24-urno zasedbo,
 – popoln nadzor nad SNEV,
 – krmiljenje stabilnih naprav električne vleke z enega ali 

več mest,
 – varnejše delo na voznem omrežju, zlasti v času normal-

nega poteka prometa,
 – hitri odzivni časi ob izrednih dogodkih,
 – fizična razbremenitev osebja,
 – racionalnejša poraba električne energije,
 – učinkovito vzdrževanje naprav.

Daljinska postaja v ENP zajema, shranjuje, lokalno 
obdela prikazana stanja, alarme in meritve ter jih prenese v 
center vodenja. Od centra pa prejema ukaze za manipulacijo 
posameznih elementov.

V normalnih obratovalnih razmerah je upravljanje naprav 
ENP daljinsko iz centra vodenja, poznamo pa še lokalno 

upravljanje iz postajnega računalnika v ENP, lokalno preko 
komandne plošče in lokalno ročno na elektroenergetskih na-
pravah samih.

Glede na to, da ENP postaje obratujejo brez osebja, je v 
njih zagotovljena ustrezna požarna in protivlomna zaščita ter 
video nadzor objektov.

Besedilo: Edvard Veber
Foto: Silva Kristan

CVP, EE dispečer PostojnaCVP, EE dispečer Maribor
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Udeležba na delavsko-športnih igrah v Srbiji
Na povabilo našega prijateljskega in partnerskega Sindi-

kata izvršnih službi srbskih železnica (Sindikat izvršilnih de-
lavcev srbskih železnic) smo se štiričlanska delegacija SŽPS 
od 10. do 13. septembra udeležili njihovih delavsko-športnih 
iger v Brzećah ob vznožju Kopaonika na jugu Srbije, na 
meji s Kosovim. Srečanja so se udeležile še delegacije iz 
Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Republike Srbske in Črne 
Gore. Tokrat se srečanja zaradi težav in problemov doma 
niso udeležili sicer redni gostje iz Poljske.

V okviru srečanja je potekal tudi seminar iz varnosti v 
železniškem prometu. Prav tako so potekale športne igre v 
različnih panogah. Osrednji delovni del pa je predstavljal 
sestanek, na katerem smo si izmenjali poglede in prikazali 
situacijo železnic v državah, iz katerih smo prišli. Posebno 
smo poudarili delo in probleme, s katerimi se spopadamo 
sindikati.

Glede na vse povedano, je situacija na Slovenskih že-
leznicah neprimerno boljša kot v ostalih predelih nekdanje 
skupne države. To nas sicer ne sme uspavati, je pa dobro in 
potrebno, da se zavedamo realne situacije, v kateri delamo 
in živimo.

Izmenjava mnenj in izkušenj je bila zelo dobrodošla za 
vse udeležence, saj lahko take izkušnje vsem pomagajo pri 
našem vsakodnevnem delu in borbi za pravice zaposlenih.

V Srbiji je poleti prišlo do delitve železnic na tri dele, in 
sicer na infrastrukturo, potniški in tovorni promet. Po bese-
dah predsednika sindikata Nebojše Nikića je bila ta delitev 
opravljena po vzoru delitve na Hrvaških železnicah in je 
dejansko drugačna, kot je to v Sloveniji urejeno s holdin-
škim sistemom. Sindikati v Srbiji so imeli željo, da bi imeli 
podobno ureditev kot na SŽ, vendar niso bili uspešni. Sedaj, 
po reorganizaciji, se bojijo predvsem težnje delodajalca in 
lastnika po zmanjševanju zaposlenih. Trenutno je na srbskih 
železnicah zaposlenih 17 tisoč delavcev, in sicer je v infra-
strukturi zaposlenih približno 10000 delavcev, v tovornem 
prometu dobrih 4000 in v potniškem manj kot 3000. Deloda-
jalec bi rad število zaposlenih znižal na samo 10000. V sindi-
katu naših gostiteljev je trenutno 1700 članov, ki pa so samo 
iz vrst izvršilnih delavcev. Ker se je podjetje razdelilo na tri 
dele, bodo temu primerno morali organizirati tudi sindikat.

V Sindikatu prometnika vlakova Hrvatske (SPVH ) je po 
besedah Srečka Stijepiča v infri velika želja po razprodaji 
premoženja. Veliko je tudi zaposlovanja preko agencij za 
določen čas. Sodelovanje med družbami je slabo. Pojavljajo 
se tudi interesenti za nakup tovornega prometa. Tako smo 
slišali dobre in slabe (teh je na žalost več) strani delitve HŽ.

Na železnicah v Črni Gori je podobno stanje kot v Srbiji 
in Hrvaški. Med družbami se pojavljajo dolgovi, ki se ne 
plačujejo. Odnosi in koordinacija med družbami je slaba. 
Tako se je na primer pojavil vandalizem na novih potniških 
garniturah, saj je to pomenilo določeno konkurenco ostalim 
prevoznikom (avtobusi, kombiji ...). Železnica je vzpostavi-
la dobro in ugodno povezavo med Podgorico in Nikšičem 

in posledica tega je bil že omenjeni vandalizem. Sicer pa 
se država na veliko (uspešno ali neuspešno, je vprašanje) 
pripravlja na morebiten vstop v EU.

Igor Boban iz Sindikata federacije BiH je povedal, da pri 
njih poteka menjava predsednika uprave, ki se je sicer po-
kazal kot zelo pozitivna osebnost. Prišlo je do spremembe 
zakona (sindikati so močno, a žal neuspešno protestirali), ki 
omogoča odpoved kolektivne pogodbe. Da bi se zmanjšala 
izguba, se prodaja premoženje podjetja.

Po besedah predstavnikov sindikata Republike Srbske 
imajo na svojem območju 3500 zaposlenih in 400 km prog. 

Na obisku v pisarni v Beogradu

SŽPS na delovnem sestanku

Delovni sestanek
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Javnosti so v preteklosti predstavili napake, pravzaprav kar 
kriminalna početja v podjetju. Prav tako se zmanjšujejo pra-
vice iz kolektivne pogodbe. Za zavarovanje svojih pravic so 
morali vložiti tožbe, ki so jih po treh letih bojev tudi dobili.

Sicer pa so se tudi na tokratnem srečanju Srbi pokazali 
kot zelo gostoljuben narod, ki zna ceniti svoje prijatelje. In 

predstavniki našega sindikata smo se res počutili kot njihovi 
pravi prijatelji.

To se je pokazalo tudi ob priložnosti, ko smo na poti na 
Kopaonik obiskali njihov sedež sindikata v Beogradu.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Skupinska z domačini na otvoritvi iger

Otvoritev iger

Svečani zaključek iger

Športno srečanje na Hrvaškem
Sindikat prometnika vlakova Hrvatske (SPVH) je tudi 

letos tradicionalno organiziral športno srečanje za svoje 
članice in člane. Tako kot smo mi kolege iz Hrvaške po-
vabili na naše srečanje na Roglo, smo tudi mi prejeli po-
vabilo na udeležbo na njihovem srečanju. Po več letih 
srečanj v Trogirju se je letošnje dogajanje prestavilo v Istro 
v znano turistično mesto Rovinj. Srečanje je potekalo med 
17. in 19. septembrom in je bilo poimenovano po njiho-
vem članu, ki je bil zelo aktiven član in funkcionar sindi-
kata, a je žal pred leti preminul – Sportski susreti Krešimir 
Posavec.

Kot sem že omenil, se ga je udeležila tudi naša 10-član-
ska ekipa. Poleg nas so bili udeleženci še gostje iz Poljske, 
Srbije ter Bosne in Hercegovine. Srečanje je bilo zelo dobro Otvoritev srečanja
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pripravljeno in organizirano. Potekalo je v lepem, še prav 
poletnem vremenu.

Hrvaški kolegi povabijo na ta srečanja vse svoje člane. Ve 
pa se, da zaradi narave službe ne morejo vsi priti. Letošnjih 
udeležencev je bilo približno 400.

Na delovnem srečanju smo se sestali predstavniki vseh 
tujih delegacij in seveda domačini. Hrvati so nam vnaprej 
pripravili in poslali teme oziroma vprašanja, ki naj bi jih 
obravnavali. Slovenci smo se na ta sestanek resno pripravili 
in že doma v Ljubljani sestavili odgovore. Vse teme za nas 
seveda niso bile aktualne, saj je situacija v obeh državah ozi-
roma na železnicah precej različna. Obenem pa se je nadalje-
vala obravnava tematik, ki smo jih v nekem smislu začeli že 

na srečanju v Srbiji na Kopaoniku. Tudi ta izmenjava mnenj 
in izkušenj je bila za vse udeležence dobrodošla in koristna.

Drugi del srečanja so predstavljala tekmovanja v različnih 
športnih panogah. V veliki večini so nastopali domačini iz 
skoraj 30-ih njihovih podružnic, kot imajo organiziran sindi-
kat. V nekaterih disciplinah smo nastopili tudi mi. In domov 
smo odnesli tudi dva pokala. Gabrijel Šuštar je delil tretje 
mesto v namiznem tenisu, zmagovalec v šahu pa je bil naš 
podpredsednik Milorad Šljivić.

Domov smo se vračali zelo zadovoljni, tako s sprejemom 
in gostoljubjem kot z rezultati delovnega in športnega sre-
čanja.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Ekipa SŽPSDelovni sestanek

Predsedniki sindikatov na zaključkuDružabni del

Otvoritev prenovljene muzejske lokomotive v 
Dravogradu

Koroška … za marsikoga demografsko ogrožena, slabše 
razvita, nekje tam gori v hrbtu naše kokoške, vendar vsi, ki 
tako razmišljate, ne veste, kako srčni ljudje tam živijo.

Na prijazno povabilo enega izmed njih, Zmaga Kot-
nika, prometnika postaje Dravograd, smo se 12. sep-

tembra udeležili slovesnosti ob otvoritvi prenovljene 
muzejske lokomotive. Ob prihodu na železniško posta-
jo Dravograd smo jo zagledali – lepotico, ki se je kopala 
v sončnih žarkih in ponosno razkazovala svoje nove 
barve.
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V krajši slovesnosti je prisotne pozdravila županja občine 
Dravograd Marijana Cigala, ob taktih pihalnega orkestra 
Šentjanž so zaplesali člani folklorne skupine Dravca, do-
gajanje pa so popestrili tudi učenci Osnovne šole Neznanih 
talcev Dravograd. Slavnostni govornik g. Mladen Bogić pa 
nas je popeljal v zgodovino. Kar predstavljali smo si lahko, 
kako je lokomotiva v svojih aktivnih časih vlekla vagone in 
sopihala po železniških tirih ter puhala dim, ki je nastajal 
pod pridnimi rokami kurjača. Čeprav sega njena izdelava 
v leto 1927, je bila med tehnološko najbolj naprednimi, 
saj je lahko vozila naprej in nazaj z enako hitrostjo, celo 
čez 100 km/h.

Izjavam g. Mladena Bogića je veselo pritrjeval tudi upo-
kojeni strojevodja Adi Pečoler, ki je z navdušenjem preizku-
šal delovanje lokomotivske piščalke.

Vsi poznamo rek, da kdor ne pozna preteklosti, nima 
prihodnosti, pri tem pa se je potrebno zavedati, da vsi pač 
nismo poklicani za raziskovanje prašnih arhivov, za iskanje 
zgodovinskih dejstev ali za obnavljanje tehničnih ekspona-
tov, še manj pa za borbo z mlini na veter v obliki birokracije 
in zbiranja prepotrebnega denarja. Na vso srečo med nami 
živijo in delajo entuziasti, ki vse to počnejo z dušo in srcem 
in si resnično zaslužijo podporo, če že ne z denarnim pri-
spevkom, pa vsaj tako, da se predstavniki podjetja odzovejo 

vabilu in se na lastne oči prepričajo, kakšen kapital se skriva 
v posameznikih.

Obnova lokomotive je zahtevala veliko organizacije, od-
rekanja, prosjačenja in samega fizičnega dela, kar pa nam 
bo podrobneje predstavil krivec za vse to, Zmago Kotnik.

Besedilo: Miran Prnaver
Foto: Arhiv Zmaga Kotnika

Temeljita obnovaLokomotivo je dodobra načel zob časa.

Veselo na otvoritvi

Slavnostni govornik Mladen Bogić Skupinska z županjo
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INTERVJU

Zmago Kotnik – železničar s srcem in dušo
Zmago, se lahko v začetku najinega pogovora našim 

bralcem na kratko predstaviš?

Rojen sem leta 1964, živim v Črnečah pri Dravogradu. 
Na železnici sem od leta 1983, od konca prometne šole v 
Mariboru. Začel sem kot skladiščnik, nato sem bil vlako-
vodja in potem prometnik. Tako imam vso delovno dobo na 
železnici, pa tudi starši so bili železničarji. Kot prometnik 
pa sem delal na savinjski progi, zadnjih dvanajst let sem pa 
prometnik v Dravogradu.

Od kdaj čutiš močno pripadnost železnici, čut in odgo-
vornost za njeno dediščino?

To izhaja od doma, saj smo bili železničarska družina, in 
nekako vse se je pri nas doma vrtelo okoli železnice. Tako mi 
je bilo privzgojeno, da imaš pozitiven odnos do tistega, ki ti 
daje kruh. Danes res težko poslušam ljudi, ki so zaposleni na 
železnici, pa jim je glavna skrb kritiziranje svojega podjetja. 
Železnica mi je veliko dala in daje in globoko v sebi sem 
čutil, da se moram na nek način za to železnici oddolžiti. V 
zgodovini je imela železnica zelo velik pomen vsepovsod, v 
vseh krajih, kjer se je železna cesta vila. In ta bogata tradici-
ja, se mi zdi, v današnjem času bledi. Imamo ogromno kul-
turne in tehniške dediščine. Bilo mi je težko, ko sem videl, 
da marsikaj od tega propada. Imam kar precej stikov s so-
mišljeniki, tudi iz tujine, ki so me opozarjali, kaj vse imamo 
in kako marsikaj propada. Tako sem čutil potrebo in željo, 
dolžnost, da po svoje prispevam, da se stvari ohranjajo.

Tvoj zadnji večji projekt je bila obnova parne lokomo-
tive na postaji Dravograd. Lahko poveš kaj več o tem?

Ta muzejska lokomotiva je na postaji od leta 1985. Takrat 
je bilo veliko navdušenje za ta projekt – tako na železnici, pri 
sindikatih in v lokalni skupnosti. Nekako je bil trend, da bi 
vsaka malo večja postaja imela muzejsko lokomotivo, ki je 
nekoč vozila po njihovi progi. Stroka sicer nad postavitvijo 
parne lokomotive ni bila najbolj navdušena, saj je bila ta 
lokomotiva prva, ki je vozila muzejski vlak in je bila tako 
rekoč še topla postavljena v Dravograd. Takrat je bila dobro 
ohranjena, skozi leta jo je seveda načel zob časa.

Projekt, da bi se začela obnova, je trajal precej dolgo, 
nekako pet, šest let. S trenutnim predsednikom krajevne 
skupnosti in našo županjo pa so se stvari dokončno prema-
knile. Sredstva za obnovo so bila zagotovljena. Našli smo 
podjetje iz Maribora, ki je bilo pripravljeno po solidni ceni 
pristopiti k obnovi. Februarja letos smo imeli uvodni sesta-
nek in stvari so se potem prenesle v prakso. V mesecu marcu 
so bile podpisane pogodbe in končna vrednost projekta je 
znašala nekaj manj kot 25 tisoč evrov. Dela so potekala v 

več fazah, najprej čiščenje, nato temeljni premaz in potem 
končni sloj. Barve so bile pripeljane iz Anglije in so res kva-
litetne z desetletno garancijo. Obnovljeni so bili leseni deli 
in zamenjana stekla. Zasteklitev je plačala železnica, vse 
ostalo pa lokalna skupnost. Na strani železnice mi je veliko 
pomagal ravnatelj železniškega muzeja v Ljubljani Mladen 
Bogić, ustanovitelj muzeja južne železnice Mihael Bučar in 
strojevodja parne vleke Rudi Ljubej. Ne smem pa pozabiti 
tudi upokojenega strojevodje Adija Pečolarja, ki je s svojim 
znanjem tudi veliko pripomogel pri obnovi.

Delno si že odgovoril na naslednje vprašanje: kako 
poteka sodelovanje z lokalno skupnostjo – občino?

V vseh teh letih sem imel načelno podporo pri vseh, na 
katere sem se obrnil, a se je kmalu pokazalo, da ne mislijo 
resno. Obljube so bile dane vedno, a ko bi morale stvari preiti 
v resnejšo fazo, se je zataknilo. Sedanji predsednik KS pa 
je držal besedo in kljub precejšnji nejevolji posameznikov, 
kajti obnova ni bila ravno poceni, smo sredstva zagotovili in 
obnova se je lahko pričela. Lokomotiva ostaja v lasti SŽ-ja, 
vendar je predana v upravljanje krajevni skupnosti. In že 
leta 1985 se je KS zavezala, da bo lokomotivo vzdrževala, 
vendar se je vmes zgodilo veliko sprememb. Zamenjala se je 
država, družbeni sistem in k sreči mi je uspelo po dolgotraj-
nem iskanju najdi dokumente, ki so od leta 1985 zavezovali 

Vesel in zadovoljen na delovnem mestu
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KS, da skrbi za lokomotivo. Ti dokumenti so veliko poma-
gali, da smo projekt sploh lahko začeli.

Kakšno pa je sodelovanje z železnico, njenim vod-
stvom? So dojemljivi za tvoje ideje, projekte? Imaš pod-
poro?

Imam načelno podporo. Veliko ljudi je na železnici, ki 
radi priskočijo na pomoč in mi stojijo ob strani. Vmes včasih 
seveda naletiš na težave, a te povzročajo posamezniki, zato 
to ne more zasenčiti celotnega dobrega vtisa. Sam imam 
namreč življenjski moto, da rad govorim o dobrih ljudeh in 
lepih stvareh. Veliko podporo pa imam tudi v našem sindi-
katu.

Velik projekt je predstavljala tudi obeležitev 150-let-
nice koroške proge leta 2013.

Ko se je približevala 150-letnica proge, se mi ni zdelo 
prav, ker se o tem ni zares pravzaprav nihče pogovarjal. Naj-
prej sem želel stvari zastaviti le lokalno za moj Dravograd, 
ki je le bilo neko središče, nekoč tudi križišče koroške proge 
z ostalimi. To sem hotel narediti s svojim materialom, ki 

sem ga imel na sami postaji Dravograd in doma. Idejo sem 
omenil svojemu šefu, saj sem potreboval soglasje za pro-
store (čakalnica …). In potem je zadeva le prerasla lokalne 
okvire in dobila čisto drugo razsežnost, po mojem pravo 
podobo. Na koncu je projekt lepo uspel. V službi sem dobil 
prosto, da sem se lahko povsem posvetil pripravi razstave, 
ki je bila potem odprta še 14 dni in so jo hodile ogledovat 
šole in mnogi drugi …

Res dober odziv je bil, najbolj pa me je prevzelo in dalo 
potrditev mojega dela, ko sem opazoval upokojene žele-
zničarje, ki so se našli na razstavljenih fotografijah in so 

bili res ganjeni in z rosnimi očmi. Dobil sem tudi posebno 
sindikalno priznanje in priznanje od poslovodstva SŽ za iz-
vedeni projekt pa pohvalo pokrajinskega muzeja in občine 
Dravograd. Ko se spomnim nazaj, je bilo vmes tudi kar nekaj 
neprijetnosti in težav, vendar – konec dober, vse dobro. Tudi 
pri tem projektu sem hvaležen za podporo, ki mi jo je dal 
naš sindikat.

Imaš pred sabo, v mislih še kak projekt, akcijo ...?

Po lokomotivi sem res mislil, da bom malo počival, pa 
se mi je pojavila že nova ideja, morda bolj potreba. Koroš-
ka proga kar nekako počasi umira, zelo je okrnjen tovorni 
promet, potniških vlakov ni na pretek. Imamo pa zelo lepo 
progo, naravo ob njej, kot nalašč za turiste, za muzejski vlak. 
Pogovarjamo se z našo občino in občino Ruše ter SŽ-Pot-
niški promet, d. o. o., da bi v naše kraje pripeljali muzejski 
vlak, po vzoru goriške proge ali voženj muzejskega vlaka 
po deželi celjski. Interes pri lokalnih ponudnikih turističnih 
storitev je, da vsak po svojih močeh pomaga, da postavimo 
ta projekt na noge. Pomembno je povezati zainteresirane 
in potem lahko stvari stečejo. Lepo bi bilo, če bi naslednje 
leto »muzejc« že zasopihal tudi po Koroški. Vozil bi od 
Maribora do Prevalj, morda pa tudi na avstrijsko stran do 
Pliberka.

Drugi, še večji projekt pa je revitalizacija starega želez-
niškega mostu čez Dravo, le-ta je nekoč povezoval progo 
med Dravogradom in Labotom na avstrijski strani. Gre 
za velik mednarodni projekt, v katerega bodo vključena 
evropska sredstva, in tudi tu skušam pomagati po najboljših 
močeh.

Okolica, družba seveda vidi in ceni tvoje delo, tako 
si pred kratkim imel snemanje, reportažo za avstrijsko 
nacionalno televizijo.

Naša obnovljena lokomotiva je avstrijska, izdelana leta 
1927 v Linzu, zato jo po svoje Avstrijci (čeprav ima označ-
bo SŽ) štejejo tudi za del svoje tehniške dediščine in jim je 
bilo pomembno, da se je obnovila. Nek gospod, ki je opazil 
obnovo in se dobro spozna na te stvari, je obvestil avstrijsko 
producentko pri avstrijski nacionalni televiziji. Producent-
ka je navezala stik z mano, potem smo se dobili in posneli 
prispevek. Reportaža je odlično uspela, zajela je naše kraje, 
progo, naše delo … To je bilo lepo presenečanje.

Ali poleg časa in znanja v prostovoljno delo vlagaš tudi 
svoja sredstva?

Posredno je vse povezano s stroški. Strošek obnove lo-
komotive je znašal nekaj manj kot 25000,00 EUR. Če pa 

Odhod proti Mariboru
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je rezultat dober, človek hitro pozabi na ostale stvari. Pri 
obnovi lokomotive nisem imel povsem zaprte finančne kon-
strukcije, tako da sem del stroškov moral pokriti sam. Upam, 
da se bomo določene stvari še uspeli dogovoriti in bo moj 
vložek povrnjen. Če pa ne, pa tudi ne bom propadel, tako 
kot sedaj, še nekaj časa, upam, ne bo propadala naša lepotica 
v Dravogradu.

Morda nam zaupaš še kako zanimivost, ki si jo doživel 
ob tvojem delu.

Ja, veliko stvari se je zgodilo. Naj omenim morda eno 
zanimivost. Dravograd je mesto mostov, saj je bil za kole-
sarje in pešce obnovljen tudi stari cestni most čez Dravo. In 
v veliko veselje mi je, ko vidim (tukaj mimo gre kolesarska 
pot za Maribor), kako so ob lokomotivi postavljena kolesa in 
kako jo fotografirajo. Ta pogled mi je v zadovoljstvo.

Prihodnosti koroške proge sva še tudi že dotaknila.

Sedaj, ko se gradnja tretje prometne cestne osi (Koroška – 
Bela Krajina) odmika in imamo dokaj slabe povezave (ozko 
grlo Huda luknja) proti Velenju in naprej, bi zamrtje želez-
nice bil hud udarec za našo koroško regijo. Vsi se moramo 
po svojih najboljših močeh truditi, da ohranimo našo progo 
in da povečamo obseg dela tudi pri nas.

Katero misel bi danes rad namenil našemu poslovod-
stvu?

Vem, da profit prinaša glavna proga in da se vse meri v 
denarju, a vseeno ne dovolite, da zamrejo stranske proge. 
Železnica ni samo profit in denar. Ne dovolimo, da proga s 
150-letno tradicijo zamre.

Ali počneš še kaj drugega v življenju? Ali si 100 % 
zavezan železnici?

Da ne bi najin pogovor izpadel, kot da je vse moje živ-
ljenje povezano z železnico, moram povedati, da počnem 
tudi kopico drugih stvari. Vedno skušam najti čas za 
obisk gora, dvigovanje uteži v fitnesu in vožnjo z rolerji, 
pozimi rad smučam, poleti pa premagujem kilometre na 
kolesu. Vsako leto prevozim en ali dva maratona. Le za 
delo okoli hiše mi včasih zmanjka časa. Poskušam čim 
bolje izkoristiti življenje in čas, ki mi je dan. Najslabše bi 
mi bilo, če bi ob koncu življenja spoznal, da sem izpustil 
priložnosti, ki so mi bile v življenju dane. In lepo je, če 
se človeka spominjajo po dejanjih in delu, ki ga je zapustil 
za sabo.

Rad tudi obiskujem rock koncerte in potujem po svetu. 
V vsakem mestu, kamor pridem, pa z veseljem grem na 
železniško postajo in si jo ogledam. Postajo fotografiram in 
se po možnosti s kom pogovorim. Tudi ko sem bil v Ame-
riki, sem z veseljem spremljal in si ogledal ter se vozil z 
njihovimi vlaki. Na neki njihovi postaji sem opazil, da je 

oblikovana tako, da je pol postaje železniški muzej, pol pa 
gostilna. Ko sem se pogovarjal z ljudmi na postaji in so 
spoznali, da sem železničar, sem se počutil, kot da smo vsi 
železničarji po vsem svetu ena velika družina. Nastajajo pri-
jateljske vezi, izmenjujejo se naslovi in podatki za socialna 
omrežja.

Zelo zanimivo izkušnjo sem doživel tudi v Afriki na tu-
nizijskih železnicah. Njihov prometni dnevnik je sicer v 
arabski pisavi, podatki pa podobni kot pri nas: dovoljenje, 
odjava, počasne vožnje … Skratka, zelo, zelo zanimive iz-
kušnje. Če si železničar, imaš res marsikje po svetu odprta 
vrata.

Zmago, iskrena hvala za res zanimiv pogovor. Hvala 
za vse, kar narediš v dobro železnic in železničarjev. Še 
veliko volje, moči, pozitivne energije in idej ti želim kot 
železničarju z veliko začetnico, s srcem in dušo predane-
mu poklicu in železnici!

Miran Prnaver
Foto: Arhiv Zmaga Kotnika

Tudi kolo je velika ljubezen.

Priznanje v pravih rokah
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Otvoritev razstave »125 let železnice v Lendavi«

Galerija – Muzej Lendava vsako leto na že tradicionalni 
prireditvi Bogračfest pripravi razstavo na določeno temo. 
Letos so se odločili, da pozornost namenijo železniški po-
vezavi skozi Lendavo. Tako so z razstavo »125 let železnice 
v Lendavi« opozorili na zelo pomemben mejnik, ki je dal 
kraju novo povezavo v svet – železno cesto. Ker v Galeriji – 
Muzeju Lendava nimajo gradiva, ki se nanaša na temo razsta-
ve, so k sodelovanju povabili LINDVA, društvo zbirateljev 
Pomurja, in še nekaj ostalih posameznikov in raziskovalcev 
železniške dediščine. Glavni avtor razstave je dr. Lendvai 
Kepe Zoltan, višji kustos Galerije – Muzeja Lendava. Av-
torju so s svojim gradivom pomagali naslednji razstavljalci: 
dr. Tadej Brate, Franc Koren, Jože Kovač, Dragomir Pav-
lovič, Anej in Mitja Vaupotič, Vida Istvan in Leo Roudi. 
Razstava se je nahajala v depandansi Galerije – Muzeja Len-
dava v Muzeju meščanstva na Glavni ulici 52 v Lendavi. 

Otvoritev razstave se je zgodila 29. 8. 2015 ob 10.00 v sklopu 
Bogračfesta.

Razstava temelji na vsebini, ki je predstavljena na panojih 
ter v vitrinah, v katerih je zelo raznoliko gradivo povezano 
z železnico (vozovnice, uniforme, tirni material, svetilke, 
železniški modeli …). Največje zanimanje je doživel kom-
poster z lendavske postaje, saj je eden redkih predmetov na 
razstavi, ki dejansko izvirajo iz Lendave. Glavnina razstav-
ljenih muzealij (90 predmetov) izvira iz zbirke Železniškega 
parka v bližini Ptuja.

Razstava ob 125-letnici železniške proge v Lendavi je 
tako lep primer sodelovanja Galerije – Muzeja Lendava z 
zbiratelji z različnih področij. Razstava je bila na ogled do 
30. septembra 2015.

Besedilo: Mitja Vaupotič
Foto: Mitja Vaupotič in Leon Novak in arhiv GMLOtvoritev

Železniška postaja v Dolnji Lendavi

Lendavski komposterTakšna je bila oprema včasih.
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ELEKTRO-MEHANSKE SIGNALNOVARNOSTNE NAPRAVE

Delovanje mehanike in električni del naprave
Mehanika naprave v premičniški omari je eden od ključnih 

elementov, ki skrbijo za pravilno in varno postavitev voznih 
poti. Delovanje mehanike je soodvisno od lege električnih 
sistem, katerih pravilna lega je soodvisna od lege le-teh na 
sosednji napravi (komandnem aparatu). Tako dobimo pos-
redno odvisnost mehanike z ene naprave na drugo. Obstaja 
pa tudi odvisnost mehanike znotraj ene naprave. Delovanje 
mehanike si bomo pogledali na primeru kretniškega bloka 
S&H 5007.

Mehanika v premičniški omari je sestavljena iz več ses-
tavnih delov in se prav tako razlikuje, glede na različne tipe 
naprav. Sestavni deli mehanike so premičniki, vodila za pre-
mičnike (zaradi oblike jih imenujemo glavniki), kljunači, 
pakelci (ponekod je bil v uporabi izraz »paketi«), različni 
drogi, palci in vzmeti. Premičniška omara, v katero je vgra-
jena mehanika naprave in njene odvisnosti, je sestavljena 
iz spodnjega in zgornjega dela, ki sta tudi nosilca za vodila 
(glavnike). V omari je razporeditev mehanike sledeča: v naj-
nižjem delu so drogi s kljunači, ki so preko peston povezani z 
vzvodi, sledijo premičniki in nato še zgornji del omare, kjer 
so prav tako drogi s kljunači, ki so povezava na električni 
del naprave.

Kljunači so narejeni iz medenine ter različnih oblik, glede 
na to, za katero odvisnost so namenjeni. Kljunači za svoje 
pravilno delovanje potrebujejo premičnike s pakelci. Pre-
mičniki so ploščati in dolgi kovinski deli, ki se  premikajo v 
levo ali desno (potek premika v eno stran je 19 mm). Dolžina 
premičnika je odvisna od števila vzvodov in hkrati velikosti 
celotne naprave, debelina je 5 mm in višina 60 mm. Naprava 
lahko vsebuje različno število premičnikov, kar je odvisno 
od števila tirov in signalov na postaji.

Premičnike ločimo na več vrst: premičniki za tire, signal-
ni premičniki in nevtralni premičniki. S premičniki za tire 
ujamemo oziroma blokiramo pravilno postavitev kretnic in 
zapahov kretnic. To pomeni, da s tem, ko postavimo vzvode 
kretnic in zapahov v pravilno lego za določeno vozno pot na 
določen tir, v napravi premikamo kljunače, ki se razporedijo 
tako, da lahko v naslednji potezi s pomočjo palca premak-
nemo premičnik. Na tem premičniku so pakelci (paketi), 
ki blokirajo kljunače in tako posredno onemogočijo pre-
mikanje vzvodov za kretnice in zapahe. Tirne premičnike 
lahko pomikamo v levo in desno stran, vsaka stran pomeni 
en tir. Torej: če ima postaja 4 tire, to pomeni, da potrebuje-
mo dva tirna premičnika (vsak premičnik se premika v levo 
in desno, kar pomeni, da npr. premik premičnika 1 v levo 
pomeni tir 4).

Tirne premičnike premikamo s pomočjo palca. Palec je 
mehanski pripomoček na zunanji strani premičniške omare, 
ki ga premaknemo s pomočjo roke in tako »zapalcamo« 
vzvode (določen tir). S palcem premikamo tirni premičnik, 
a hkrati premaknemo tudi nevtralni premičnik. Nevtralni 

premičnik se premika samo v eno smer (smer je odvisna od 
tega, na kateri strani postaje se nahaja), v prvotno nevtralno 
lego ga vrne drog z vzmetjo – temu rečemo vzmetenje pre-
mičnika. Z nevtralnim premičnikom s pomočjo potne zapore 
v električnem delu bloka blokiramo možnost premikanja 
palca za izbrani tir in posredno naredimo to, da so do na-
daljnjega vzvodi kretnic in zapahov izbranega tira blokirani 
v izbrani legi. Postavljena potna zapora v električnem delu 
pa omogoči postavitev signalov na prosto, a ne na katere-
gakoli. Tukaj pa glavno vlogo odigrajo signalni premičniki. 
Število signalnih premičnikov je odvisno od števila uvoznih 
in izvoznih signalov (poti), v našem primeru imamo uvozno 
skupino (uvozni signal s predsignalom) in skupinski izvozni 
signal. Zato potrebujemo dva premičnika – izvozni in uvozni 
premičnik, ker pa imamo uvozno skupino s predsignalom, 
potrebujemo še tretji signalni premičnik, ki ureja odvisnost 
uvozni signal – predsignal. Vsi ti signalni premičniki se, 
prav tako kot nevtralni premičnik, pomikajo samo v eno 
smer, zato za vrnitev v osnovno lego potrebujejo vzmetenje 
premičnika. Signalni premičniki mehansko poskrbijo za od-
visnosti med signali, da ne moremo hkrati postaviti uvoza 
in izvoza. Prav tako je urejena odvisnost uvoznega signala 
s predsignalom in odvisnost med postavitvijo ene ali dveh 
ročic na dvoročičnem signalu (uvoz). Pri odvisnosti signal 
– predsignal moramo najprej v lego prosto postaviti glavni 
signal, šele nato nam naprava odobri postavitev predsigna-
la na postavitev »Pričakuj prosto.«, kar pomeni, da vedno 
najprej postavimo uvozni signal, nato predsignal, podremo 
pa tako, da se najprej podre predsignal, nato uvozni signal.

S tem opisom delovanja je razložen princip delovanja 
mehanike v kretniškem bloku tipa S&H 5007, ki je eden od 
dveh najbolj razširjenih tipov kretniških blokov pri nas. Raz-
lika je predvsem v tehnični raznolikosti mehanike, čeprav je 
nekaj osnovnih delitev podobnih pri obeh tipih (tako povsod 
poznamo tirne premičnike, nevtralni premičnik in signalne 
premičnike) – razlika je le v velikosti premičnikov, v dru-
gačnih tipih kljunačev, pakelcev, vzmetenju premičnikov ter 
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palcev. Prav tako se mehanika razlikuje, glede na kretniški 
ali prometniški aparat.

Mehanski del naprave bi bil z varnostnega vidika popol-
noma neuporaben brez električnega dela naprave. Električ-
ni del naprave je ključen pri prenosu informacije na drugo 
napravo (prometniški blok – kretniški blok). Informacije se 
prenesejo električno, pri tem se prenese podatek o postavitvi 
vlakovne vozne poti (tir, signal, potna zapora, privolitev). 
Električni del naprave je sestavljen iz več sestavnih delov, 
katerih glavni del so sisteme (bločni vložki). Da pa električni 
del naprave sploh deluje, potrebujemo elektriko. Ker v času, 
ko so izumili naprave, še ni bilo stacionarnega električnega 
omrežja, kot ga poznamo danes, so za izvor električne ener-
gije uporabili induktor (ročni generator), ki ga je leta 1856 
izumil Werner Siemens.

Induktor je naprava, ki mehansko energijo (delo člove-
ških rok) pretvarja v električno in ga imenujemo magne-
tni induktor. Sestavljen je iz več trajnih magnetov v obliki 
črke U, med poli magnetov pa je rotor z navitji izolirane 
bakrene žice. S pomočjo ročice preko zobniškega prenosa 
vrtimo rotor, pri čemer navitje rotorja seka magnetne silnice, 
pri tem se v rotorju inducira električna napetost. Induktor 
tako generira od 60 do 100 voltov napetosti enosmerne in 
izmenične napetosti. Vsak blok ima induktor, ki zagotavlja 
potrebno energijo za delovanje lastnega bloka in tistega 
dela oddaljenega bloka, s katerim je povezan z večžilnim 
kablom.

Za pravilno sklenjen tokokrog potrebujemo kontakte. Ti 
električni kontakti so na več mestih v napravah. Tako po-
znamo kontakte, ki so v povezavi s palci, vzvodne kontakte, 
tipke (v katerih so vgrajeni kontakti), kontakte v potnem 
nakazalu in kontakte v povezavi s sistemami. Sistema je 
sestavljena iz mehanskega in električnega dela, praktično 
gre za električno napravo, s katero lahko blokiramo ali de-
blokiramo mehaniko v premičniški omari. Glavni električni 
del sisteme je dvojni elektromagnet (tuljavi z navitjem), ki 
poganja zobato nihalko s kazalcem. Zobata nihalka preko 
polkrožno nazobčanega segmenta premika ta segment, ki ga 

imenujemo tudi zaslep. Da pa lahko sprožimo premik zasle-
pa, moramo poglobiti taster (tipko za poglobitev sisteme) in 
tako poglobimo poglobilni in aretirni drogič. Nato z ročnim 
vrtenjem induktorja preko zobate nihalke spremenimo lego 
zaslepa in hkrati, s pomočjo zapiralnega drogiča in varoval-
ne zapore, omogočimo, da sistema po končanju tega dejanja 
ostane blokirana. Po končanju poglobitve sisteme se poglo-
bilni drogič vrne v prvotno stanje, aretirni drogič pa ostane 
v drugačni legi kot pred tem.

Kontakte sistem prav tako delimo na poglobilne in are-
tirne kontakte. Poglobilni kontakti se, tako kot poglobilni 
drogič, po izvršenem dejanju vrnejo v prvotno lego, aretirni 
kontakti pa po izvršenem  dejanju ostanejo v drugačni legi 
kot pred tem. Sisteme lahko delujejo na tri načine, to je na 
izmenični tok, enosmerni tok in na kombinacijo obeh vrst 
toka. Sistemi sta v dveh različnih napravah v odvisnosti in 
vedno v dveh različnih postavitvah (ena mora biti blokira-
na in druga deblokirana). Poznamo pa tudi različne vrste 
sistem. Sisteme za signale in potne zapore so takšne, kot smo 
jih do sedaj opisali. Sistema bločne zapore pa je kombinirana 
sistema na izmenični in enosmerni tok ter nima drogičev, saj 
ne povezuje mehanike v mehanskem delu naprave, temveč 
skrbi za blokado poglobilne tipke signalne sisteme. Za pra-
vilno delovanje bločne sisteme in razreševanje le-te s strani 
izolirke na tiru je potreben tudi rele (napajanje preko releja 
na bločno sistemo je 5–6 voltov). V ta sistem razrešitve 
bločne zapore sodi še vzvodni kontakt, ki sklene tokokrog 
le takrat, ko je signalni vzvod na prosto.

Električni del naprave deluje v soodvisnosti z mehanskim 
delom in je poglavitni del za prenos informacij med dvema 
napravama (prometniško-kretniški blok). Tako je vzpostavi-
tev električnega dela naprave pripeljala do možnosti central-
nega postavljanja vlakovnih voznih poti.

Besedilo in foto: Mitja Vaupotič
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Lendava
Potem ko so v Lendavi ponovno oživili nekdanji pomen 

železnice in začeli s prevozom potniškega prometa, smo se 
odločili, da nekoliko spomnimo na to najvzhodnejšo želez-
niško postajo v naši državi.

Mnogi v Sloveniji sploh ne vedo, da je v Lendavi želez-
niška postaja in da tu železnica sploh obstaja. Kdor obišče 
ta kraj, se posveti znamenitostim mesta, kamor žal železni-
ca ne spada, in Lendavskim goricam, ki so zares biser tega 
kraja. Kdor ve za železnico, mu je znano, da ta vodi le na 
Hrvaško. Tudi na medmrežju boste o železnici dobili zelo 
skromne podatke.

Sredi 19. stoletja, ko so pri nas, v bivši Avstro-Ogrski, naj-
bolj vneto gradili železnice, so leta 1890 zgradili tudi progo 
iz Čakovca do Lendave in dalje do madžarskega Lentija, ki 
je povezan z železniško progo Madžarske. Proga je služila 
predvsem potrebam potniškega prometa lokalnega prebival-
stva, saj je bila takrat železnica skoraj edino javno prevozno 
sredstvo. S prihodom železnice se je Lendavi odprlo okno v 
svet čez Hrvaško.

Po prvi svetovni vojni so progo od Lendave do madžarske 
meje ukinili, kljub temu da je v Lendavi živela precejšnja 
madžarska narodna manjšina. Kljub tradiciji mesta, katerega 
korenine segajo že v 9. stoletje z imenom Lindovec in pozne-
je Lindva, je to samevalo in tonilo v pozabo vse do odkritja 
nafte leta 1943. Po vojni, ko je zacvetela naftna industrija, 
je tudi železnica pridobila na svojem pomenu.

Pred dvajsetimi leti, ko smo obiskali postajo, se je tu 
dnevno nakladalo tudi do 70 cistern samo za potrebe naftne 
industrije. Dnevno so vozili za Mursko Središče po štirje 
potniški pari pa tudi do pet parov tovornih vlakov. Stanje 
proge je bilo v zelo slabem stanju. V času skupne države je 
spadala Lendava pod Varaždin, komunikacija pa je potekala 
v hrvaškem jeziku. Po osamosvojitvi se je spremenilo. Zelo 

malo ali skoraj nič pa se ni spremenilo na infrastrukturi. 
Postajno poslopje so sicer obnovili, delovni pogoji pa so 
bili slabi.

Postaja je imela šefa v nadzoru. Eden zadnjih šefov, 
Matija Špiclin, je povedal, da so bili poleg šefa v turnu-
su še štirje prometniki, dokler niso ukinili nočne službe, 
nato sta ostala le dva. Pred Špiclinom je bil dolga leta šef 
Ivan Šporčič, za njim pa iz Hrvaške Josip Varga, katere-
ga je leta 1992 zamenjal Špiclin. Od postajnega osebja je 
bil še skladiščnik in kretnik. Še posebej skladiščnik (v času 
našega obiska pred dvajsetimi leti je bila skladiščnica) je 
imel zelo naporno delo. Dnevno se je bilo potrebno pov-
zpeti povprečno na 50 cistern in jih na vrhu na pokrovu 
zalivkati.

Po zatonu naftne industrije je to doletelo tudi železnico. 
Domačini pa so vseskozi sanjali, da bo prišlo do železniške 
povezave z Mursko Soboto. V času EU so celo razmišljali 
o povezavi železnice iz Murske Sobote do Lendave in dalje 
do Lentija, kot se je to zgodilo v Hodošu. Toda ostale so le 
pobožne želje. Prišel je čas avtocest in že tako pozabljena 
železnica je ostala še manj zanimiva za naše gospodarstve-
nike. Toda v Lendavi se trudijo oživiti vsaj obstoječi del 
železnice, pa čeprav jo je le borih pet kilometrov do hrvaške 
meje. Za vse bolj turistično prebujajoče turistično mesto v 
kljunu Slovenije med Madžarsko in Hrvaško je železnica za 
mnoge turiste zanimiva.

Ta kratek del železniške proge do meje bi lahko imeno-
vali kar Lendavska mestna železnica, ki je neka posebnost 
pri nas. Ko boste v Lendavskih toplicah ali na obisku Len-
davskih goric z vrhunsko vinsko ponudbo, pa ne pozabite 
obiskati te edinstvene slovenske železniške postaje!

Besedilo in foto: Marjan Mally

Postaja Lendava Matija Špiclin
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Srečanje izgubljene generacije

Bil je lep jesenski dan, ko se je septembra na prvi šolski 
dan zbrala pred Železniško prometno šolo v Mariboru sku-
pina, za dva razreda nebogljenih najstnikov. Prišli so iz vse 
Slovenije, povečini s podeželja, z enim samim namenom: 
da postanejo prometniki. Oh, kako srečni bi bili, ko bi stali 
na peronu pri vlaku in bi jih v uniformi občudovali potniki.

Prometnik je bil v tistih časih velik gospod, kajti uniforma 
je bila, komaj drugo desetletje po vojni, nekaj veličastnega 
in spoštovanja vrednega. Marsikdo si še ogovoriti ni upal 
tega velikega gospoda, ki je imel moč, da so ga ubogali vlaki 
in vse osebje na postaji. Potem ni čudno, da si je marsikateri 
otrok želel postati tako ugleden železničar. Tudi starši so 
želeli svojim otrokom vse najlepše v življenju. Mnogi so že 
videli svojega otroka v uniformi, ko so šli na vlak, ki je bil 
takrat skoraj edino prevozno sredstvo.

Tiho so stali skromno oblečeni otroci pred šolo. Ta je 
bila takrat v Preradovičevi 33 na Studencih, petnadstropna 
nedograjena stavba, v kateri so bile le v prvem in drugem 
nadstropju zasilno urejene učilnice. Poleg nje je bila velika 
jama – velika kot gramoznica, kar je pričalo o ustavljeni 
gradnji. Poleg nje pa je stala enako velika stavba, kjer je 
bil internat za potrebe prometne šole in ŽIŠ-a (Železniško 
industrijske šole). V tej, za tiste čase lepo urejeni stavbi, je 
našla zatočišče večina teh otrok.

Dve leti smo pridno pridobivali učenost o železnici, pro-
fesorica Tončka Jakše nas je učila materinščino, Anka Kline 
nemščino in še mnogi profesorji so nas učili za življenje 
potrebno splošno izobrazbo. Po dveh letih pa smo dobili ob-
vestilo, da se je za mnoge šola končala.

Železnica je bila takrat razdeljena na Štajersko (Maribor), 
Primorsko (Postojna) in ostali del (Ljubljana). Najkrajšo 
smo potegnili štajerski in primorski štipendisti, medtem ko 
so ljubljanski in najboljši učenci nadaljevali šolo.

Mladoletni otroci v tistih težkih časih, ko ni bilo denarja, 
nismo vedeli ne kod ne kam. Manjšina je zapustila železni-
co in nadaljevala na drugih šolah, ostali pa smo pristali na 
postajah kot skladiščni delavci, garderoberji in nato polno-
letni kot premikači, kretniki itd. Toda v vseh je bilo veliko 
razočaranje in želja po željenem poklicu.

S takšnimi mislimi smo odšli na služenje vojaškega roka 
in po vrnitvi nadaljevali s šolo ter se usposobili za sprevod-
nike, skladiščnike in vlakovodje. Že jeseni pa nadaljevali 
šolo za željeni poklic v Ljubljani.

S kakšno vnemo in trudom smo prišli do željenega po-
klica, je danes težko razložiti. Pa tudi delo na začetku naše 
poti – prometnikov je bilo za današnje čase zelo naporno. 
Odvijala se je obnova železnice in nato še posodabljanje 
varnostnih naprav. Kar nekaj se jih je odločilo za nadaljnji 
študij na višji prometni šoli.

Po 50-ih letih

Pred sodobno urejeno Prometno šolo, ki nima skoraj 
nič z železnico, smo organizirali srečanje sošolcev, ki smo 
tukaj stopili v šolo pred 50-imi leti. Zakaj ravno na začet-
ku? Zato, ker so bila naša pota šolanja in poklicev tako 
raznolika, da ni bilo skupnega zaključka. Za srečanje na 
pobudo Jožeta Majcna, Mihaela Bučarja in Marjana Mal-
lyja smo se odločili za petek, 16. oktobra, ko je nekoliko 
več časa. Od 51-ih sošolcev iz dveh razredov jih je umrlo 
11. Srečanja se nas je udeležilo 22, medtem ko jih 18 ni 
prišlo – od nekaterih nam ni uspelo dobiti naslova. Sre-
čanje je bilo zares prisrčno, saj se mnogi nismo več pre-
poznali.

Sprejel nas je direktor šole, nakar so nam razkazali sodob-
no opremljeno šolo in bivalne prostore. Sledilo je druženje 

Spominski posnetek
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v bližnjem gostinskem lokalu, kjer smo si imeli mnogo po-
vedati.

Sliši se nenavadno – izgubljena generacija, ko pa je sle-
herni uspel v življenju. Kako tudi ne, ko pa smo bili prepuš-
čeni sami sebi in smo se borili, da bi dosegli svoj cilj. Nič 
nam ni bilo podarjenega, vse smo si morali izboriti. Vsi, ki 
smo vztrajali na železnici, smo prišli do željenega poklica 
– prometnika. Le eden (Jože Marcijuš) se je zadovoljil kot 
revizor. Nekaj jih je končalo na mestu šefa postaje, drugi so 
po študiju napredovali na vodilna mesta, tisti, ki so zapusti-
li železnico, pa so bili povečini samostojni obrtniki. Danes 
smo vsi upokojeni, razen Martina Žune, ki pri 65-ih še vedno 
uživa v svojem poklicu.

Srečanje je potekalo res v pravem vzdušju. Zopet smo si 
bili enaki, kot pred 50-imi leti, le da tokrat kot upokojenci. 
Nihče ni izstopal. Pa vendar gre opozoriti na Mihaela Bučar-
ja, ki kot kustus železniškega muzeja v Šentjurju še vedno 
živi za železnico, saj je za svoje delo dobil mnoga odličja 
– tudi državna. Potem je tu še Jože Majcen, ki si je kot šef 
postaje na Ptuju postavil spomenik z železniškim podho-
dom, ki nosi njegovo ime. Pravzaprav bi ob vsakem lahko 
predstavili uspešno življenjsko zgodbo, ki jo je vsak povedal 
v nekaj minutah. In to je dalo srečanju še poseben čar.

Ob slovesu smo sklenili, da se čez dve leti zopet dobimo 
v osrčju Prlekije, kjer je doma precej naših sošolcev. To pa 
bo tudi priložnost, da se srečanja udeležijo še manjkajoči.

Besedilo in foto: sošolec Marjan Mally

Angeli, Žalik, Janežič, Majcen, Bučar in Prašnički

Bučar v svojem stilu

Srečanja so se udeležili:

Angeli (Angelovski) Dušan, 
Bučar Mihael, Butko Štefan, 
Cvilak Vladimir, Duh Drago, 
Eremita Edi, Grošl Branko, 
Janežič Jože, Karba Zvonko, 
Klobasa Franc, Kodrič Milan, 
Krajnc Zvonko, Lebarič Branko, 
Majcen Jože, Mally Marjan, Pra-
šnički Jože, Ritonja Jože, Rižnar 
Janez, Serec Branko, Šijanec 
Ferdo, Špiclin Matija, Žalik Jože

Izlet OO Zidani Most v Ljubljano
Letošnji tradicionalni jesenski izlet OO Zidani Most nas 

je popeljal v naše največje mesto Ljubljano. Ljubljana leži 
v Ljubljanski kotlini na površini 163 kvadratnih kilometrov. 
Ljubljana je glavno mesto Slovenije in sedež istoimenske 
mestne občine. Je geografsko, kulturno, znanstveno, eko-
nomsko, politično in administrativno središče Slovenije. 
Na Ljubljano je skozi zgodovino vplivalo več kultur, saj je 
bila v križišču germanskih, romanskih in slovanskih naro-
dov, njihovih jezikov, šeg in navad. Ima nekaj manj kot 300 
tisoč prebivalcev. Čeprav nas pot več ali manj pogosto po-
pelje v Ljubljano, smo bili v našem OO mnenja, da je kljub 
temu še vedno ne poznamo dobro oziroma je veliko stvari, 
ki nam niso poznane, zato smo organizirali izlet v Ljubljano. 
In nismo se zmotili.

Pot smo začeli v Zidanem Mostu in to, kakor se za prave 
železničarje spodobi, z vlakom. V lepem avstrijskem vagonu 
na eurocity vlaku Emona (ime našega glavnega mesta v 

času vladavine Rimljanov) smo bili po slabi uri vožnje v 
Ljubljani. Med potjo smo zaužili sendviče in nekaj brezal-
koholne pijače, da bi bili laže kos »naporom«, ki so nas 
čakali.

Po prihodu v Ljubljano smo se lepo peš sprehodili do 
starega mestnega jedra. Pri Tromostovju nas je pred TIC-em 
(Turistično informacijski center) čakala prijazna vodička 
Simona.

Najprej smo se si ogledali ljubljansko stolnico svetega 
Nikolaja. Pogledali smo si njeno notranjost in zunanjost in 
izvedeli podrobnosti o glavnih in stranskih vhodnih vratih. 
Izdelana so bila ob 1250-letnici zgodovine krščanstva v Slo-
veniji leta 1996. Navezujejo se tudi na prvi obisk papeža 
Janeza Pavla II. v Sloveniji, ki je potekal od 17. do 19. maja 
1996. Takrat je papež vrata blagoslovil. Sicer pa je stolni-
ca sedež ljubljanske (nad)škofije od njene ustanovitve leta 
1461.
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Nato smo mimo ljubljanske tržnice prišli do vzpenjače na 
grad. Mesto se je za gradnjo vzpenjače odločilo leta 2000. 
Projekt je bil dokončan konec leta 2006. Vsako leto prepelje 
na grad več kot 200.000 obiskovalcev, v decembru 2010 
pa se je z njo peljal milijonti potnik. Višinska razlika, ki 
jo vzpenjača opravi, je 70 metrov. Kabina sprejme do 33 
potnikov, vožnja traja eno minuto.

Že na poti se nam je začel odpirati čudovit razgled na 
mesto. Na gradu nam je vodička najprej predstavila glavne 
značilnosti in zgodovino gradu, ki smo si jo v nadaljevanju 
ogledali tudi na zanimivem filmu. Grad sicer nima kakšnih 
posebno znamenitih lastnikov, je pa kljub temu njegova zgo-
dovina zelo bogata. V sliki in besedi smo spoznali, kakšne 
načrte je imel z gradom naš sloviti arhitekt Jože Plečnik. 
Tudi sicer smo tisto popoldne spoznali številne Plečniko-
ve mojstrovine in tudi kar nekaj njegovih načrtov, ki so 
žal ostali le na papirju. Na gradu smo obiskali tudi grajsko 
kapelo in zapore. Posebna zanimivost je bil čudovit razgled 
z grajskega stolpa na vse strani Ljubljane.

Potrem ko smo si Ljubljano ogledali z vrha, je sledil še 
ogled od spodaj. Odšli smo namreč na ladjico in se popeljali 
po Ljubljanici. Tako smo se peljali pod Šuštarskim mostom, 
Tromostovjem, pod Mesarski in Zmajski most.

Med vožnjo smo zvedeli, kako so Ljubljančani ukrotili 
zmaja in zakaj je to njihov mestni simbol (grb), zakaj je 
mestni zavetnik sveti Jurij in še kar nekaj novih podatkov.

Po vožnji je sledilo nadaljevanje ogleda Ljubljane na 
trdnih tleh. Pred Prešernovim spomenikom smo se skupinsko 

fotografirali in izvedeli, kam je usmerjen njegov pogled in 
kakšne težave je pomanjkljivo oblečena muza nad Prešer-
nom delala ljubljanskim mestnim in cerkvenim oblastem. 
Bili smo tudi pred in v mestni hiši na Magistratu.

Naš ogled se je končal na Kongresnem trgu, kjer je leta 
1821 potekal Ljubljanski kongres. Takratno glavno mesto 
Kranjske se je za dobre štiri mesece spremenilo v središče 
evropske politike. Od 10. januarja do 22. maja 1821 so v 
Ljubljani bivali in se sestajali predstavniki Svete alianse. 
Kongresa so se udeležili ruski car Aleksander I. in ruski prvi 
minister in državni tajnik Kapodistrias, avstrijski cesar Franc 
I., neapeljski kralj Ferdinand IV. in modenski vladar Franc 
IV. Modenski, poleg teh pa še okoli 500 ministrov in pred-
stavnikov Francije, Velike Britanije, Prusije in posameznih 
italijanskih držav. Idejni vodja in povezovalec kongresa je 
bil avstrijski kancler, knez Metternich. V spomin na tisti čase 
imamo še danes v Ljubljani Bavarski dvor pa gostilno Pri 
ruskem carju.

Tako smo v dobrih treh urah spoznali bogato zgodovino 
Ljubljane, ki se je začela na tem ozemlju okoli leta 2000 pred 
Kristusom, ko so na Ljubljanskem barju prebivali koliščarji. 
Živeli so na mostiščih oziroma koliščih, lesenih naselbinah, 
postavljenih na kole, zabite v dno močvirja ali jezera.

Rimska naselbina Emona je nastala leta 14 na jugozahodu 
današnje Ljubljane. S propadom zahodnega rimskega cesar-
stva in sledečimi selitvami narodov je propadla tudi rimska 
Emona. Leta 452 so jo porušili Huni pod Atilovim povelj-
stvom, kasneje so pustošili še Vzhodni Goti in Langobardi. 

Vzpenjača na grad

Ljubljanski grad in del Ljubljane

Tromostovje od spodaj
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Slovanski predniki so se na ta prostor postopoma priselili ob 
koncu 6. stoletja. Predhodnik današnjega imena Luwigana 
se prvič pojavi leta 1144.

Mesto je leta 1278 prešlo pod Habsburžane, ki so ga 
uradno preimenovali v Laibach. Habsburška vladavina je z 
izjemo časa Ilirskih provinc (od 1809 do 1813), Ljubljana je 
bila njihova prestolnica, zdržala vse do konca prve svetovne 
vojne.

Po propadu Avstro-Ogrske leta 1918 je leta 1929 Ljub-
ljana postala sedež Dravske banovine v okviru Kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev.

Po drugi svetovni vojni je postala glavno mesto Sociali-
stične republike Slovenije znotraj Jugoslavije. V mesto se je 
zaradi boljšega ekonomskega statusa priselilo veliko novih 
meščanov, kar je botrovalo razširitvi in gradnji številnih bi-
vanjskih sosesk.

V Ljubljani je bila 25. junija leta 1991 razglašena neod-
visnost Slovenije, katere središče in prestolnica je še danes. 
Mesto prestolnice ji zagotavlja ustava, katere 10. člen pravi: 
»Glavno mesto Slovenije je Ljubljana.«

Ob koncu našega obiska in izleta v Ljubljani je sledila 
še večerja in druženje v stari ljubljanski gostilni Stari tišler.

Vsi, ki smo se udeležili letošnjega izleta, smo zapuščali 
Ljubljano polni novih vtisov in spoznanj. Prepričan sem, da 
nikomur ni bilo žal, da se je tistega petkovega popoldneva, 
9. oktobra, odzval povabilu OO Zidani Most. Morda je to 
tudi spodbuda in povabilo za vse naše članice in člane, da se 
nam v večjem številu pridružijo v prihodnosti.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Skupinska pred Prešernom

Izlet SŽPS OO Celje na Brione
Brioni so skupina štirinajstih otokov, ki so razporejeni 

nasproti kraja Fažana v hrvaški Istri.
Že v času avstrijskega cesarstva je bil na otočju zgrajen 

elitni turistični center. Lastnik hamburškega živalskega vrta 
je zgradil živalski vrt za potrebe aklimatizacije živali iz trop-
skih krajev. Pri urejanju infrastrukture na otoku so svoj pečat 
pustili tudi Slovenci. Ob koncu 19. stoletja je bil upravitelj 
gozdarski strokovnjak Alojz Čufar. Pod njegovim vodstvom 
so na otokih uredili veliko gozdno drevesnico, razpeljali 
vodovod, posadili parkovne nasade in uredili sprehajalne 
poti.

Največji razcvet je otočje doživelo po drugi svetov-
ni vojni, ko si je takratni predsednik Tito na otoku Vanga 

Skupinska (Foto: Edvard Kostić) Kopanje (Foto: Bogdan Kobal)

Botanični vrt (Foto: Edvard Kostić)
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Brionska deklaracija (Foto: Lazo Jojić)

uredil počitniško rezidenco, ki je bila zgrajena tudi po 
načrtih slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. Tito je tu 
sprejemal številne državnike, predvsem iz gibanja ne-
uvrščenih držav. 35 let je bilo otočje zaprto za širšo jav-
nost.

Za slovensko zgodovino pa je pomembna Brionska dekla-
racija, ki je bila podpisana 7. julija 1991 med SFRJ in Slo-
venijo, pod pokroviteljstvom EU, s katero so bile ustavljene 
sovražnosti na ozemlju Slovenije v času osamosvojitvene 
vojne, Slovenija pa je za tri mesece zamrznila osamosvoji-
tveni proces.

Po osamosvojitvi Hrvaške se je prava obnova začela šele 
v tem tisočletju, pa se obiskovalec vseeno ne more znebiti 
občutka, da bi bilo potrebno še marsikaj postoriti.

V soboto, 29. 8. 2015, smo se člani OO Celja skupaj s 
člani SVSŽ odpravili na izlet na Brione. Zanimanje za izlet 
je bilo izredno, tako da je bilo potrebno najeti avtobus s 
83-imi sedeži.

Lepo sončno vreme je dodatno pripomoglo k odlične-
mu vzdušju. Poleg ogleda znamenitosti nam je toplo vreme 
omogočilo tudi prijetno kopanje.

Besedilo: Edvard Kostić

Sprehod med planikami ali cilj je pot ...
16 planinsko naravnanih članov našega sindikata se nas 

je zbralo v petek, 21. 8. 2015, na železniški postaji v Lju-
bljani, od koder smo krenili po nam ljubih tirih proti Pod-
brdu (510 m). Veselja in prešerne volje na vlaku seveda ni 
manjkalo.

Na železniški postaji v Podbrdu nas je čakala »primorska« 
delegacija, ki je poskrbela, da smo sploh našli začetek poti 
proti slabe štiri ure oddaljeni Črni prsti (1844 m).

Že takoj na začetku poti pa … presenečenje. Pogostil nas 
je upokojeni prometnik iz Podbrda, za kar se mu v imenu 
vseh na tem mestu toplo zahvaljujem. Žal pa nas je ura pri-
čela priganjati in kmalu smo namesto keksov grizli strmino, 
ki je tod precejšnja. Pot se skozi vas Trtnik vije strmo čez 
travnike in skozi gozd proti odprtemu svetu pod Črno prstjo. 
Še sreča, da je bilo oblačno vreme, saj pot poteka po sončni, 
južni strani. Tudi tekočine bi porabili precej več … koča pa 
je bila še tako daleč.

Nekako po slabih štirih urah hoda smo prispeli do koče 
pod Črno prstjo, kjer nas je čakala večerja in predvsem za-
služeni spanec, ki ga pa po zaslugi nočnega (beri mokrega) 
kalilca miru žal ni bilo.

Naslednjega dne nas je sonce prepričalo, da smo se kmalu 
po zajtrku odpravili naprej v smeri Vogla. Na poti so nas 
povsod spremljale prelepe planike in od tod tudi takšen 
naslov prispevka. Za ta del poti še kako veljajo besede po-
kojnega alpinista Nejca Zaplotnika, ki govorijo o tem, da 
je cilj pot, in ne spomnim se, na kateri poti sem lahko tako 
dolgo občudoval te prelepe rože. Že zaradi tega se to pot v 
tem času splača obiskati. Markirana steza se vije večinoma 
po južni strani, ponekod pa seže tudi na severno stran, je pa 
povsod zelo razgledna.

Naša pot nas je mimo drznega Matajurskega vrha in 
skalnatega Raskovca pripeljala do tri ure oddaljene Rodice 
(1966 m), kjer smo se končno malo okrepčali.

Tik pred ciljem

Počitek
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Lepote slovenskih gora

Sledil je rahel sestop proti sedlu pod Šijo (1880 m), na 
katero smo se mimogrede povzpeli, nato pa le še sestop v 
smeri zgornje postaje gondole na Vogel. Seveda, brez obiska 
turistov polne »Merjaščeve koče« ni šlo.

Z nabito polno gondolo smo si skrajšali pot v dolino, z 
ladjico in avtobusom pa pot po cesti do železniške postaje v 
Bohinjski Bistrici, kjer nas je čakal vlak za Ljubljano.

Za konec hvala Bojanu, Damjanu in Miranu za prijetno 
vodenje, lahko samo rečem … Lepo je bilo.

Naslednje leto pa bomo obiskali Kamniško-Savinjske 
Alpe in njihovo kar težko dostopno goro … 2083 m visoko 
Krofičko.

Besedilo: Adolf Teržan
Foto: Arhiv SŽPS

Pri Bohinjskem jezeru še ena skupinska

Zadnja sobota v avgustu je bila primerna letnemu času. 
Sončna in vroča. Kljub malo visokim temperaturam čez dan 
se nas je vseeno zbralo petnajst kolesarskih zanesenjakov. 
Pot nas je vodila iz Ljubljane preko Gameljn, Vodic in Cer-
kelj na Gorenjskem do Preddvora. Tu smo se ustavili na 
idilični lokaciji ob jezeru Črnava. Po dobrih 35 km kolesar-
jenja se je sendvič že krepko prilegel. Vzeli smo si tudi čas 
za kavo na terasi pred jezerom. Okoli jezera pa se sprehodim 
kdaj drugič z boljšo polovico. Tudi vas vabim, da to čudovito 
lokacijo obiščete in si jo ogledate.

Nadaljevali smo v hrib proti Bašlju in Trsteniku ter se 
spustili v Tenetiše. Od tu naprej je sledila ravninska vožnja 
čez Mlako mimo gradu Brdo, Britofa do Šenčurja. Krajši 
postanek nam je dal novih moči, da smo družno odpeljali 

Kolesarjenje

Počitek

Na startu V akciji
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zadnji del poti mimo Trboj, Smlednika do Tacna, kjer nas 
je v gostilni KOŠIR čakalo okrepčilo (kosilo in pijača). Po 
krajšem druženju in obljubi, da se naslednje leto spet vidimo, 
smo odšli vsak svojo pot. Tacen je tudi eno od izhodišč za 
vzpon na Šmarno goro, od koder je čudovit pogled na našo 
prestolnico Ljubljano. To kolesarjenje mi je dalo idejo za ču-
dovit nedeljski izlet. Ogled jezera ČRNAVA pri Preddvoru. 
Sprehod po kompleksu gradu BRDO in vzpon na ŠMARNO 
GORO. Za zaključek pa h KOŠIRJU na kosilo ali odlično 
slaščico »GRMADA«, specialiteto gostilne.

Lep kolesarski pozdrav!
Ivan Pohar – Johan

Foto: Arhiv SŽPS Zaslužen obed na cilju

Barkolana 2015
Dne: 5. 9. 2015 izveden tradicionalni izlet z barko po slo-

venski obali ali na kratko Barkolana.
Udeležba: Mnogoštevilna s strani članov OO Novo mesto, 

Ljubljana in Zalog. Udeležba je bila letos podkrepljena še s 
člani OO Jesenice, Postojna in Koper.

Ruta barke: Barka se je z razigranimi izletniki, zasedena 
do zadnjega kotička in rahlo pozibavajoč se, veselo vozila 
po naši čudoviti slovenski obali od koprskega pristana do 
Pirana in nazaj, z vmesnimi postanki za kopanje in okušanje 
odličnih primorskih jedi.

Vreme: Presenetljivo lepo, pravzaprav odlično, glede 
na slabo napoved meteorologov. Dopoldanski oblaki so se 
do poldneva umaknili prijetnemu septembrskemu soncu. 
Temperatura zraka je bila ravno prav visoka za ohlajanje 
s primerno ohlajenim odličnim primorskim vinom ali pa s 
kopanjem.

Morje: Mirno s temperaturo neverjetnih 25° C. Never-
jetno toploto morja so potrdili vsi, ki so vneto plavali in 
uživali v kopanju in izvajanju akrobatskih skokov z barke. 
Zaradi vnetih plavalcev je bil kapitan »prisiljen« naredili še 
»izredne postanke« naše barke.

Doživetja in prigode: Da se na barki lahko je, pije in pleše, 
je že naša večletna izkušnja. Uživanja pa je bilo do konca 
in še čez, ker je morska voda zopet brizgala tudi po krovu 
barke in smo bili mokri še tisti, ki smo zaprisegli uživanju 
zgolj na palubi barke. Ampak brez hudomušnosti nekaterih 
naših članov ne gre in da je bilo vse skupaj res veselo, so 
le-ti poskrbeli, da smo bili mokri še tisti, ki prvenstveno naj 
ne bi bili. A na barki je težko ostati »na suhem«, saj kdor ni 
moker na zunaj od morske vode, mora biti malce moker vsaj 
od znotraj, saj je pijače vedno dovolj in tisti, ki ne okusi vsaj 
»glaža« odličnega primorskega refoška ali malvazije, za na 
barko pač ni.

Zadaj Piran!

Na morju se obvezno jedo ribe.
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Hrana: odlična in raznovrstna kot vedno, s »štirimi hodi«, 
od katerih je bilo slastno in nadvse okusno prav vse, s čimer 
so nam postregli: bakalar, slaniki, slasten primorski kruh, 
solate, skuše, pečeno meso, kalamari, kozice … mmmm … 
kako slastno … brbončice kar oživijo …

Izlet: Ne samo z barko po slovenski obali, pač pa tudi 
pohajkovanje po našem obmorskem biseru Piranu. Le kaj 
je lahko še prijetnejšega kot klepet s prijaznimi ljudmi na 
toplem primorskem soncu in v blagodejni morski sapici ob 
kavici, pivu, vinu, sladoledu, soku … Vse to pa smo si pri-
voščili ležerno in z užitkom s pogledom na Tartinijev trg in 
cerkvico na vzpetini.

Barkolana 2015 je ponovno uspela, zahvaljujoč vese-
lim in razigranim članom SŽPS in seveda tudi s pomočjo 
lepega vremena. Naša barka je kipela od salv smeha, veselja 

in radosti na enem mestu, kar je tudi namen tovrstnega 
izleta.

Pa še napotek vsem tistim, ki ste se prijavili na izlet, a 
se ga niste udeležili: v bodoče se ne pustite zavesti napove-
dim o slabemu vremenu, kajti na barki je vedno lepo vreme, 
sonca dovolj za vse in vsakogar, če ne ravno direktnega ali 
zgolj izza oblakov, pa iz src veselih izletnikov. Barkolana je 
naša stalnica in še se je bomo udeleževali vsako leto sproti, 
vsako leto številčnejši, ne glede na vreme!

Vtisi članov: Vsakoletne vtise članov lahko združim le v 
en sam samcat stavek, ki pove vse: Več nas je, bolj prijetno 
je! Zato vabljeni v našo družbo in na krov naše barke zopet 
septembra 2016!!!

Zapisala: Alenka Tržan
Foto: Arhiv SŽPS

Martinovanje 2015 SŽPS
Ko zmečeš v lonec Primorce, Notranjce in Dolenj-

ce, zaliješ s cvičkom in kuhaš dobrih osem ur, dobiš per-
fektno »mineštro«. Prav tako smo kuhali letos v gostilni 
Pugelj pod Trško goro. Kako lepo je lahko, kako malo je 
potrebno. Le dobra volja in veseli obrazi in večer je lahko 
popoln.

Malo za spremembo smo martinovali letos skupaj OO 
Novo mesto, OO Ljubljana, OO Zalog, OO Postojna in OO 
Koper. Za nas s primorskega konca se je martinovanje začelo 
že na avtobusu. Z nekaj postanki smo se vozili dve uri in pol. 
A zdelo se je kot za vogalom.

Pričakali so nas »veseli Dolenjci«, martinova pojedina 
in cviček! Presenetil pa nas je zagotovo čisto pravi župnik, 

ki je malo pozabil, da smo na fešti. Oddelal je celo mašo, 
povedal malo zgodovine o martinovanju in nas podučil o 
desetih vinskih zapovedih. Jaz sem si zapomnila samo 
prve tri ... najpomembnejše… Prvi kozarček je za zdrav-
je, drugi za ljubezen in tretji za telo … Sicer ni opredelil 
velikosti kozarca, se je pa vsake toliko malo pojezil, ker 
smo med »mašo« klepetali. Na koncu nam je lepo zapel, 
z nami nazdravil in se odpravil novim dogodivščinam 
naproti.

Mi pa smo, odvezani vseh grehov, pili, jedli in se neznan-
sko dobro imeli. Do poznega smo rajali ob zvokih ansambla 
in še dlje bi, ko nas ne bi priganjal šofer avtobusa. Vsaka 
šola nekaj nauči … z enim šoferjem na Dolenjsko ne gremo 
več! Amen!

Hvala organizatorjem, da ste nas Primorce povabili 
zraven. Čudovita družba ste bili!

Besedilo: Bojana Kocjančič
Foto: Arhiv SŽPSVsak trenutek bomo imeli vino!

Bilo je veselo …
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Šarganska osmica, edinstvena muzejsko-
turistična železnica Mokre Gore v Srbiji

V pričujočem članku bom nanizal nekaj podatkov in 
zanimivosti o tako imenovani Šarganski progi ali osmici. 
Številne naše agencije pa tudi sami želežničarji organizirajo 
izlete po tej ozkotirni progi. Za tiste, ki ste že bili na takšnem 
izletu, bo prebiranje tega članka, upam, prijeten spomin, za 
ostale pa morda vzpodbuda, da se še sami kdaj zapeljete po 
njej.

Ena od najlepših železniških prog je bila do leta 1974 
speljana ob slikoviti planoti Zlatibor skozi naselje Mokra 
Gora, ki je od meje z Bosno in Hercegovino oddaljeno le 
kakšnih 15 km. Mokra Gora je znana po številnih mineralnih 
izvirih ter po enem od največjih nahajališč niklja v Evropi. 
Danes vlak skozi Mokro Goro in čudovito obnovljeno staro 
železniško postajo vozi le še kot muzejsko-turistična zname-
nitost, parna lokomotiva pa se prebija preko prelaza Šargan, 
skozi slikovite soteske, skalne previse in tunele. Prelaz 
Šargan leži med planino Taro (Zborište, 1544 m.n.m.) na se-
verozahodu (SZ) in planoto Zlatibor (Tornik, 1167 m.n.m.) 
na jugovzhodu (JV). Proga ima dokaj neobičajno pot v 
obliki števila osem, zato jo značilno imenujejo »Šarganska 
osmica«. Dejansko gre za obnovljen odsek nekoč delujoče 
ozkotirne železnice Užice–Višegrad–Sarajevo, po kateri, kot 
sem omenil, sedaj vozi samo muzejski vlak s simboličnim 
imenom »Nostalgija«.

V poletni sezoni vozi od meseca aprila do oktobra, med 
zimsko sezono ob koncu decembra in v začetku januarja. 
Cene vozne karte so zelo sprejemljive za naš žep (za odrasle 
cca. 5 evrov).

Stara proga je bila ukinjena leta 1974, na zahtevo nekaj 
navdušencev oz. entuziastov iz »Društva Šarganska osmica« 
pa so obnovili najatraktivnejši odsek od Mokre Gore do 
postaje Šargan Vitasi, ki je bila končana leta 2003. Sama 
»osmica« se nahaja med postajama Mokra Gora in Jatare, do 
postaje Šargan Vitasi pa se samo zaključuje vzpon, po kate-
rem je železnica speljana. Posebnost šarganske železnice je 
namreč v premagovanju 300 m višinske razlike, kar so lahko 

zagotovili le z izgradnjo proge v obliki »pentlje« oz. osmice, 
celotna dolžina odseka pa je 15,44 km. V eni uri vožnje stara 
lokomotiva počasi in nostalgično vleče svojo kompozicijo 
skozi 22 tunelov in preko pet mostov s prekrasnim razgle-
dom in premaguje ponekod tudi 18° vzpon. Tako je najdaljši 
tunel Šargan dolg 1666,86 m, skupna dolžina vseh tunelov 
(22) pa je 5445,22 m.

Zraven zanimive in atraktivne rešitve premostitve velike 
višinske razlike, ki so jo svoj čas navajali kot primer uspe-
šne tehnične rešitve in referenco tudi za druge projekte, ima 
proga tudi druge, prav zanimive lastnosti. Največja višinska 
razlika, ki jo vlak premaguje, je na oddaljenosti le 3,5 km, 
na celi relaciji proge pa so štiri (4) železniške postaje; Jatare, 
Golubić, Ludi kamen in Šargan Vitasi. Železniška postaja 
Jatare je služila le kot preklopna postaja in na njej ni bila 
prodana niti ena karta. Danes je na progi najbolj zanimiva 
postaja od vseh z zelo slikovito okolico in odlično gostin-
sko ponudbo. Proga je svoj čas zaposlovala kar 500 ljudi, 
vrednost njene izgradnje pa je bila ocenjena na okoli 75 
milijonov zlatih kron (okrog 486.000 zlatih kron/km) in je 
veljala za eno najdražjih prog tistega časa v svetu.Postaja Mokra Gora

Prometnica prihaja, kmalu bo odhod!

Proga, speljana tik ob pokopališču
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Nekateri viri navajajo, da bi prišli do prav neverjetne 
cene »1 m proge = 1 kg čistega zlata«, če bi se preračuna-
li vsi stroški gradnje proge. Nadvse zanimiva je tudi sama 
zgodovina proge, saj je bila izgradnja le-te skupen projekt 
Kraljevine Srbije in Avstro-Ogrske monarhije. Kraljevina 
Srbija je do začetka 1. svetovne vojne zgradila odsek od 
Beograda do Mokre Gore, Avstro-Ogrska pa odsek od Du-
brovnika preko Sarajeva do Višegrada. Naselje Mokra Gora 
je bilo logično mesto spoja dveh velikih projektov, a se je 
zalomilo pri sami izvedbi. Projektanti so namreč zanema-
rili 300m višinske razlike in spajanje dveh prog je postala 

skoraj nepremostljiva ovira. V času 1. svetovne vojne, ko 
je bila Srbija še pod okupacijo, je Avstro-Ogrska pričela iz-
gradnjo zahtevnega projekta premostitve omenjene višinske 
razlike, zahtevna dela pa so opravljali italijanski in ruski 
ujetniki.

Ob kopanju enega od tunelov se je zgodila huda delov-
na nesreča, v kateri je bilo zasutih okrog 200 ujetnikov in 
Avstro-Ogrska je dela na odseku Šargan–Mokra Gora–Var-
dište prekinila. Po končani 1. svetovni vojni oz. leta 1922 
je Kraljevina SHS nadaljevala z izgradnjo in realizacijo 
pridružitve obeh strani proge. Po skoraj desetletju nadvse 
napornih in zahtevnih del je odsek šarganske železni-
ce ob otvoritvi 02. februarja 1925 postal pravi gradbeni 
čudež, za katerega velja še danes. Kot sem že omenil, so 
vlaki po omenjeni progi od Užic, preko šarganskega pre-
voja do Višegrada in naprej do Dubrovnika vozili vse do 
28. februarja 1974 oz. točno 49 let in 25 dni. Potovanje s 
kompozicijo parne lokomotive in lesenih potniških vago-
nov od Beograda do Ploč je trajalo kar dva dni, dolgo po-
tovanje in nerentabilnost pa sta bila tudi razlog za ukinitev 
proge.

Rekonstrukcijo odseka proge je po 24-ih letih začelo ŽTP 
Beograd, iz muzeja v Požegi pa so v ta namen prepeljali stare 
vagone in lokomotivo, ki je pogovorno znana pod imenom 
»Čira«. Za potrebe filma svetovno znanega režiserja Emira 

Vmesna postaja in postanek

Težko še kje najdeš takšno progo.

Proga si je »našla« pot med skalovjem.

Eden od številnih tunelov

Pogled s sklepa vlaka
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Parenzana – Porečanka (1. del)

Proga se je ob dograditvi uradno imenovala˝Poreška proga 
oziroma Parenzaner, zatem Istrska železnica ali TPC (Trieste 
– Parenzo – Canfanaro), po nikoli uresničenih načrtih, da bi 
jo zgradili vse do Kanfanarja. Ob priključitvi Istre  Italiji 
so jo uradno preimenovali v La Parenzana (po italijanskem 
imenu za Poreč - Parenzo), vendar domačini tega imena niso 
sprejeli. Uveljavilo se je šele ob velikih priselitvah ljudi iz 
osrednjega dela Slovenije, ko proge že davno ni bilo več.

Parenzana je bila ozkotirna železnica, ki je med leti 1902 
in 1935 obratovala na severozahodu Istre in povezovala pri-
stanišči Trst in Poreč s kraji v notranjosti polotoka. V samo 
33-ih letih delovanja je veliko prispevala h gospodarskemu 
napredku Istre, ker so po njej prevažali vino in oljčno olje iz 
okolice Buj in Motovuna, sol iz solin v Piranu in Sečovljah, 
istrski kamen, apno, premog in les, različne kmetijske pri-
delke in seveda potnike.

Na svoji 123 km dolgi poti je mala železnica povezovala 
33 krajev od Trsta do Poreča, tako da bi danes potekala po 
ozemlju treh držav: Italije – 13 km, Slovenije – 32 km in 
Hrvaške – 78 km.

Proga se je pričela na tržaški postaji  Sv. Andreja (Campo 
Marzio, kjer je danes železniški muzej), kmalu zatem se je 
pri Škednju odcepila od trase Bohinjske proge, stekla skozi 
Milje in v Škofijah vstopila na ozemlje današnje Slovenije. 
Najprej se je usmerila proti Dekanom, se obrnila proti Kopru 
in nato ob današnji obalni cesti dosegla Izolo, nadaljeva-
la mimo današnjega Jagodja pod Belvederjem v Strunjan, 
skozi predor v Portorož in do Lucije ter Sečovelj, kjer je 
premostila reko Dragonjo in vstopila na današnji hrvaški del 
Istre. Tam je najprej tekla proti zahodu proti vasi Valica, 
kjer je stala savudrijska železniška postaja, nato pa se je 
obrnila na vzhod proti notranjosti Istre, se povzpela mimo 

Nekdanja železniška postaja prve kategorije v Kopru

Kusturice »Život je čudo« (2004) je zgrajena tudi posebna 
postaja Golubići, ki se danes koristi kot sodobna turistična 
znamenitost. Obisk Mokre Gore in vožnja po »Šarganski 
osmici« je nekaj posebnega. Osebno sem bil navdušen nad 
slikovito naravo in pogledih po bližnjih vrhovih. Med njimi 
je zagotovo pogled na Mećavnik, kjer je svetovno znani re-
žiser Emir Kusturica zgradil etnološko vas »Drvengrad«. 
Odlična je tudi ponudba na železniških postajah, kjer je 

veliko gostinske ponudbe in spominkov, cene pa ugodne in 
zelo dostopne. Osebje je prijazno in, kot bi rekli, znajo svoj 
posel. Program vožnje in postankov na postajah traja skoraj 
3 ure.

Besedilo in foto: Miran Prnaver
(Del podatkov in besedila je povzet po spletnih straneh.)
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Buj do Grožnjana, blizu katerega je pri 293 m nadmorske 
višine dosegla najvišjo točko na celotni trasi. Zatem se je 
spustila do Livad, tam prečkala Mirno in se usmerila proti 
zahodu. Sledil je še en vzpon mimo Motovuna do Vižinade 
do Baldašev (273 m nad morjem), nato pa se je proga začela 
spuščati, stekla čez Višnjan in po 123 km celotne dolžine do-
segla Poreč. S tem je bila ena daljših ozkotirnih železniških 
prog v Evropi.

Kljub prvotnim načrtom in prizadevanjem umaških oblas-
ti ni bil nikdar zgrajen krak med Umagom in Valico, zato 
pa je povezavo s progo dobil Piran. Leta 1909 je bila med 
Piranom in portoroško postajo v Luciji uvedena najprej po-
vezava s trolejbusom, leta 1912 pa povezava z električnim 
tramvajem, ki je deloval vse do leta 1953.

Ko je avstrijski zakon dovolil gradnjo krajevnih ozkotir-
nih železnic, so bile okoli leta 1880  izdelane prve analize 
izgradnje takšne proge v zahodni Istri. Že leta 1888 jo je pri-
čela načrtovati berlinska družba Sanderop&comp. pod vod-
stvom grofa Petra Waldersteina, obenem pa je svoje načrte 
pripravljalo tržaško podjetje Luigija Buzzija.

Gradbeno dovoljenje je bilo izdano šele leta 1898. Leta 
1900 je bila na Dunaju ustanovljena družba TPC, ki jo je 
vodil primorski deželni glavar Ludovico Rizzi, in še istega 
leta se je pričela gradnja. Odsek med Trstom in Portoro-
žem sta gradili tržaški podjetji Butoraz in Zifer, odsek 
med Portorožem in Bujami ljubljansko podjetje Filipa Zu-
pančiča, odsek med Bujami in Vižinado dunajska podjetja 
Brunetti, List in Radl, odsek med Vižinado in Porečem 
pa so zaupali Pellegriniju in Strohmeierju, ravno tako z 
Dunaja.

Odsek med Trstom in Bujami je bil svečano odprt (pred-
stavniki Italijanov so otvoritev bojkotirali zaradi dvojezič-
nih napisov ob progi) 1. aprila 1902, prvi vlak med Bujami 
in Porečem pa je zapeljal 15. decembra istega leta. Najprej 
zaradi pomanjkanja denarja, zatem pa zaradi bližajoče se 
1. svetovne vojne ni bil nikdar zgrajen sicer načrtovani po-
daljšek do Kanfanarja, kjer bi se proga priključila železniški 
povezavi med Divačo, Puljem in Rovinjem.

Proga je krajem ob njej prinesla občuten gospodarski na-
predek. Po njej so prevažali predvsem kmetijske pridelke, 
ki so se prodajali na tržaški tržnici. Poleg tega je služila še 
prevozu rib, soli, izdelkov piranske kemične industrije ter 
kamnov iz kamnolomov  v Grožnjanu, Momjanu in Kanegri. 
Med 1. svetovno vojno so po njej prevažali tudi vojsko in 
hrano za oskrbo Istre.

Po koncu 1. svetovne vojne je bila celotna Istra priključe-
na Italiji, ki je prevzela tudi upravljanje proge. Sedež družbe 
se je z Dunaja preselil v Pulj, iz notranjosti Italije pa so pri-
peljali tako nove lokomotive kot večji del osebja. Približno 
desetletje je železnica še poslovala rentabilno, nato pa je ob 
izbruhu gospodarke krize ter zaradi vedno konkurenčnej-
šega pomorskega in avtobusnega prometa začela prinašati 
izgubo, zato je iz Rima prišel ukaz o zaprtju proge. S tem 
dejanjem je fašistični režim obenem močno prizadel pre-
težno slovensko in hrvaško prebivalstvo istrskega zaledja 
in jih tako pognal s trebuhom za kruhom. Zadnji vlak je 

zapeljal 31. avgusta 1935. Vozni park so prodali železnicam 
drugod po Italiji, zlasti na Sicilijo, tračnice pa so bile raz-
stavljene, da bi jih prepeljali v takratno italijansko kolonijo 
Etiopijo. Do tja niso nikoli prispele, ker je ladja potonila v 
Sredozemskem morju.

Med obratovanjem železnice se je zgodilo več manjših 
nesreč, poleg človeškega faktorja je nekaterim botrovalo 
tudi dejstvo, da projektanti iz notranjosti Avstro-Ogrske 
niso poznali vseh zakonitosti lokalne mikroklime. Močni 
sunki burje so tako nekajkrat povzročili iztirjenje vlaka pri 
Miljah. Najhujša takšna nesreča se je zgodila 31. marca 
1910, ko je vlak pod seboj pokopal tri ljudi in jih več ranil. 
Do podobne nesreče, ravno tako v bližini Milj, je prišlo še 
leta 1916, vendar podatki o žrtvah niso znani. Leta 1917 
so ruski vojni ujetniki na danes hrvaškem delu trase na-
merno iztirili vlak, ki je pod seboj pokopal strojevodjo in 
kurjača.

Do najbolj tragičnega dogodka v zgodovini te železniške 
proge pa je prišlo 19. marca 1921 ob 18.20. Skupina fašistov, 
ki je bila na poti v Trst, je v Strunjanu kar z vlaka streljala 
na skupino otrok, ki so se igrali ob progi. Dva sta bila ubita, 
dva pohabljena in trije ranjeni. V spomin na ta dogodek je 
Božidar Tvrdy napisal pesem Za Šentjanom je utonilo sonce.

Se nadaljuje.
Besedilo in foto: Bojana Kocjančič

Trasa proge
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Modri vlak – (1. del)

Konec letošnjega leta bo minilo 25 let, odkar je bil v Slo-
veniji uspešno izveden referendum – plebiscit o odcepitvi 
oziroma razdružitvi od nekdanje Jugoslavije (SFRJ). To 
je bil začetek samostojne poti Slovenije. Po 25-ih letih od 
konca nekdanje države se bomo spomnili enega od simbo-
lov, ki je bil značilen za tisto državo. Predsednik države je 
imel svoj vlak, imenovan Modri vlak (Plavi voz).

Konec avgusta letošnjega leta sem si v garaži – delavnici 
na Topčiderju v bližini Beograda ogledal, kaj se dogaja s tem 
vlakom. Zadnjo uradno vožnjo je imel Modri vlak 5. maja 
leta 1980 na relaciji Ljubljana-Beograd, ko je peljal posmr-
tne ostanke preminulega predsednika iz Kliničnega centra v 
Ljubljani v glavno mesto takratne države Beograd, kjer je 
bil pokopan.

V tem članku se ne bom in se ne želim opredeljevati do 
tistih časov, do vloge in pomena predsednika Jugoslavije. Niti se ne želim opredeljevati do primernosti in potrebe tega 

vlaka. O tem si ima vsakdo pravico (hvala Bogu, živimo v 
demokratični državi) oblikovati svoje mnenje.

Želim le kot železničar v besedi in sliki predstaviti, kaj je 
ostalo od tega vlaka, kakšno opremo je imel in čemu je bil 
namenjen.

Obisk na Topčiderju so mi omogočili in organizirali pri-
jatelji iz Sindikata izvršnih službi srbskih železnica. Posebej 
se moram zahvaliti kolegi Dejanu Đorđeviću, ki me je peljal 
na Topčider in me ves dan spremljal.

Na vhodu v garaže so naju prijazno pričakali zaposleni. 
Trenutno jih je pet. Vodja oziroma šef teh garaž in Modre-
ga vlaka je Željko Jovanović. Pogovor in ogled se je začel 
z obvezno srbsko »rakijo«. Prav tako se na vhodu vidi še 
nekdanja stražarska hišica, ki je danes prazna, brez vojaka. 
Ta hišica spominja, da je bil Modri vlak eden izmed najbolj 

Parna lokomotiva na beograjski postaji

Garaža na Topčiderju

Saloni pred garažo

33DECEMBER 2015

POTOPISI



varovanih objektov v nekdanji »Jugi«. In tudi, po zapisih 
sodeč, ga ni mogel čuvati vsak vojak, ampak le preverjen 
visoki oficirski kader. Garaža – delavnica na Topčiderju je 
bila pred drugo svetovno vojno kraljeva garaža. Med vojno 
so jo koristili Nemci. Leta 1942 so garažo povečali in imeli 
tu pisarne za potrebe železnice pod okupacijo.

Za potrebe takratnega predsednika države je bil Modri 
vlak v uporabi že od leta 1947. Na čelu vlaka se je naha-
jala parna lokomotiva madžarske proizvodnje – MAV 424. 
Pravzaprav so Modri vlak vlekle tri lokomotive, in sicer z 
oznakami 11-015, 11-022 in 11-023. Danes se nahajajo na 
postajah Beograd, Zagreb in Kranj.

Te lokomotive in kompozicijo je nasledil novi Modri 
vlak, o katerem bomo v besedi in sliki govorili v tej re-
portaži. Modri vlak je bil narejen leta 1959 v tovarni Boris 
Kidrič v Mariboru, nekateri vagoni pa so bili pozneje iz-
delani v Goši v Smederevski Palanki. Vlak je dobil ime po 
barvi vagonov, ki so se razlikovali od ostalih vagonov Ju-
goslovanskih železnic. Ta »pravi« Modri vlak so vlekle tri 
lokomotive, in sicer z imeni Kozara, Neretva in Sutjeska 
(imena so dobila po bojiščih iz druge svetovne vojne). To 
so diesel lokomotive serije JŽ 761 izdelovalca Kraus-Maf-
fei (Siemens), in sicer 761-001 Dinara, 761-002 Kozara in 
761-003 Sutjeska. Izdelane so bile v Nemčiji leta 1957 po 
naročilu za Modri vlak. Mimo naročila je bila v Nemčiji 
izdelana še četrta lokomotiva, ki pa je ostala v Nemčiji za 
potrebe Nemških železnic. Po letu 1980, ko je Modri vlak 
izgubil svoj pomen, so te lokomotive (v Modrem vlaku so 

bile zamenjane že v letu 1978), ki so se imenovale tudi Mar-
šalke, nadaljevale svoj delovni staž v Subotici, kjer so delale 
kot navadne lokomotive. Svojo delovno dobo so končale 
leta 1991. Danes so lokomotive v zelo slabem stanju, po 
letu 2000 so bile prestavljene na tire pred garažo na Top-
čideru. Rečeno je bilo, da so prišle domov, kjer so bile vso 
življenjsko dobo, umret. Obnova bi bila zelo draga. Kot pa 
sem izvedel, je bila Nemčija pred osmimi leti pripravlje-
na eno lokomotivo popraviti – obnoviti, jo imeti pet let 
v lasti – muzeju in jo nato vrniti. Vendar do dogovora ni 
prišlo, ker pač očitno še vedno prevladujejo bolj balkan-
ske manire v teh pogajanjih. Te lokomotive, čeprav stare 
skoraj 60 let, so v tehničnem smislu tudi za današnji čas 
pravo čudo.

Leta 1978 je Modri vlak dobil nove lokomotive, in sicer 
ameriškega proizvajalca General Motors. Serija teh lokomo-
tiv je bila JŽ 666. Bile pa so štiri lokomotive. Dinari, Kozari 
in Sutjeski se je pridružila še Neretva s številko 666-004. 
Ko so prišle te lokomotive v Jugoslavijo, so jih predstavili 
»lastniku« – predsedniku države.

Takrat že močno bolan naj bi izjavil, da so lepe, ampak, da 
so prišle prepozno. Te lokomotive naj bi se po znanih podat-
kih do nedavna uporabljale v Srbiji, trenutno je po besedah 
mojega sogovornika šefa Modrega vlaka Željka Jovanovića 
v funkciji le ena lokomotiva, ki vozi na področju Kraljeva.

Modri vlak skoraj nikoli ni vozil več kot 100 km/h, sicer je 
bila njegova maksimalna hitrost 140 km/h. V celotnem ob-
dobju je Modri vlak prevozil približno 600.000 kilometrov.

Dinara, Kozara in Sutjeska

761-003 Sutjeska Na vsakem vagonu je državni grb.Serija 11
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Poleg standardne garniture Modrega vlaka so bili pozneje 
v Goši narejeni še vagoni za funkcionarje republik in po-
krajin. Na Topčiderju se danes nahajajo še vagoni republi-
ke Srbije in nekdanjih avtonomnih pokrajin Vojvodine in 
Kosova. Ostali vagoni se nahajajo v matičnih nekdanjih re-
publikah oziroma danes državah. Slovenski se trenutno na-
hajajo v delavnici na Ptuju. O tem smo v Prometniku pred 
časom že pisali.

Obstaja tudi vagon, ki je bil namenjen tedanjemu direk-
torju Jugoslovanskih železnic, in pa tudi eden, ki še danes 
pripada vojski.

Od leta 2004 se lahko koristijo vagoni Modrega vlak za 
komercialne – turistične potrebe. Opravljajo se samo dnevne 
vožnje, brez spalnikov v sestavi. Kapaciteta vlaka je med 80 

in 120 potnikov. Uporabljali so se tudi že za praznovanje roj-
stnih dni in poročnih slavij. Glede na gospodarsko situacijo 
v Srbiji, ni prevelikega zanimanja. Ponudba bi bila zanimiva 
za tuje turiste, tu pa se po besedah mojega sogovornika ne 
naredi dovolj za promocijo.

Modri vlak po zadnji vožnji iz Ljubljane 5. maja leta 1980 
ni več prestopil slovenske meje. Potekali so pogovori, da bi 
zopet pripeljal za turistične potrebe, vendar takrat ni dobil 
dovoljenja za tranzit preko Hrvaške.

O vagonih Modrega vlaka, njihovi opremi in namenu 
uporabe pa v prihodnji številki.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Čakajo na svojo smrt. S šefom Modrega vlaka

Jože Šibal – železničar in čebelar
Jože, kaj lahko poveš o svoji železničarski poti?

Po končani srednji železniški šoli sem dobil zaposlitev 
na postaji Ponikva. Tu sem delal do odhoda v vojsko. Po 
prihodu iz vojske sem eno leto delal v Šentjurju, leta 1989 
pa sem odšel za prometnika v Celje, kjer sem delal 14 let. 
Od leta 2002 pa delam na PO Maribor.

Danes sicer ne bova govorila veliko o železnici, pač pa 
o čebelah. Kaj je to: tvoja ljubezen, tvoj hobi?

To je predvsem hobi. Meni to ni obremenitev, pač pa 
sprostitev, čeprav mi vzame kar nekaj časa. Po naporni 
službi se v čebelnjaku sprostim. S čebelarstvom sem se začel 

ukvarjati 1993, od leta 1994 pa se mu posvečam aktivne-
je. Moj mentor je bil prijatelj Jože, s katerim sodelujem še 
danes. Od prijatelja sem dobil ustrezno strokovno literaturo, 
kar je pomenilo piko na i v smislu izobraževanja. V parih 
letih sem lepo napredoval in v nekem smislu prekosil tudi 
starejše čebelarje. Nekateri so se kar čudili, kako lahko tudi 
mlajši čebelarji tako uspešno delamo.
Čebelnjak je objekt, ki vsebuje panje. Začel sem s tremi 

panji, kolega je imel čebele na ajdovi paši, dal mi je čebe-
lje družine. Odločil sem se za AŽ panje. Prej so bili panji 
kranjiči, manjši leseni zaboji, v katerih so si čebele same 
zgradile panje, čebelarji so izrezali satovje in ga stisnili, da 
so dobili med. Torej, jaz delam z AŽ panji (iznašel ga je Ita-
lijan Alberti, izpopolnil pa Slovenec Žnidaršič. Danes je na 
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Slovenskem med 85 – 90 % čebelarjev, ki delajo z AŽ panji, 
in to so edinstven primerek na svetu. Slovenski čebelnjaki so 
edinstveni na svetu, nikjer ni takih, predstavljajo pomembno 
dediščino.

Panji so razdeljeni na dva dela z matično rešetko. Spodaj 
je plodišče, kjer imamo med, cvetni prah in zalego – to so 
mlade čebele, ki jih izleže matica, sama pa na zgornji nivo 
ne more, ker je prevelika. Zgoraj čebele delavke prinašajo 
med, nektar, ki ga dobijo v cvetovih, ga popijejo v svojo 
medno golšo – želodec, tam se pomeša z encimi, v panju 
to iztisnejo iz telesa. Obstajajo pa še druge čebele, ki odva-
jajo odvečno vlago – tako se ustvarja med. Tega čebelarji 
pospravimo.

Leta 2003 je bil na Slovenskem svetovni kongres čebe-
larjev APIMONDIA. Čebelarji z vsega sveta so bili prese-
nečeni nad našo organiziranostjo. Imamo zelo kvalitetne 
medove. Imamo svoj slovenski med z geografsko označbo, 
to pomeni, da je med kvaliteten, ima manj kot 18,6 % vlage 
in še ostale parametre, ki morajo ustrezati zahtevam. Je manj 
tekoč, vsebuje naš cvetni prah, je zdrav.

Koliko je čebel v panju?

V enem panju je približno 40000 čebel delavk, ena matica 
in okrog 200 trotov, lahko tudi več. Vsaka čebela opravlja 
svojo točno določeno delo. V vsakem panju je ena družina. 
Imel sem jih že celo osem, običajno pa med štiri in šest.

Kako nastane med ?

Spomladi nosijo cvetni prah z leske, potem pa se nadaljuje 
– zvončki, teloh, žafran pa ostale stvari, zmeraj več jih je, to 
je cvetlični med, ki ga nosijo iz cvetov. Če bi nosile mano 
z listov, je to gozdni med. Če ga nosijo s kostanja, nosijo 
mešanico cvetnega prahu in nektarja iz ženskih kostanjevih 
cvetov. Akacija cveti 14 dni do tri tedne. Ker le-ta omamno 
diši, jih zelo pritegne, zato je takrat zagotovo 95 % akaciji-
nega medu. Sezona se začne s cvetenjem leske zgodaj spo-
mladi, traja do julija, avgusta je malo brezpašno obdobje, če 
ni kaj posebnega.

Praviš, da so čebele pridne delavke …

Zanimivo je, da so čebele edine žuželke, ki preživijo v 
gruči. Matica ostaja vedno v panju, ven gre le, da jo oplodi-
jo. Ona živi 4 leta, čebele pa živijo, glede na napor – poleti 
do 60 dni, pozimi tudi do pet mesecev, ker nimajo hudih 
naporov.

Troti skrbijo za oploditev matice – matica gre na praho, 
da se opraši, nato jo oplodijo (nekje do 10 trotov oplodi 
matico). Matica se vrne nazaj v panj. Skrbi za zalego v panju, 
matica celo življenje je samo matični mleček, zato ima raz-
vita rodila, čebele pa imajo rodila zakrknjena.

Matica se izleže 16. dan, je največja, ima vse razvito, ker 
je najboljšo, najbolj kvalitetno hrano – matični mleček.
Čebela se razvije 21. dan, troti pa 24. dan.

Jože s priznanjem

V čebelnjaku Čebele pridno delajo.
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Kaj pa bolezni?

Problem je, da veliki kmetje zelo gnojijo, zato izginjajo 
travniki z rožami. Ko pa ni več rož, so edino upanje za med 
drevesa. Ljudje lahko pomagamo tudi s sajenjem medovitih 
dreves, z deteljo, rožami. Velik problem so pesticidi. Neka-
teri so narejeni na osnovi živčnega strupa, zato čebele izgu-
bijo orientacijo. One se orientirajo po soncu in določenih 
predmetih. Vidijo samo štiri barve, a ne takšne, kot jih vidi 
človekovo oko. Imajo izostren vonj za nabiranje. Obstajajo 
določene čebele, ki jim »povedo« za pašo, čebele jih ubo-
gajo.
Čebela opravlja vse delovne funkcije, glede na razvoj 

svojih žlez. Ko se izleže, je krmilka starejše zalege, nato 
mlade zalege, nato stražarka, nato skladišči cvetni prah, 
lahko odvaja odvečno vlago medu, nazadnje pa je izven-
panjska čebela, to pomeni, da gre nabirat med. Da pa lahko 
opravijo vse to delo, morajo biti zdrave. Če niso zdrave, ne 
more biti dobrega donosa.

Družine so zelo različne: eno so bolj napadalne, druge 
umirjene. Ene bolj čistijo, druge manj.

Problem je zajedalec varoja, zaradi njega, ki se zaje v 
čebeljo jajčece, se čebela rodi kot invalid. Proti varoji se 
čebelarji borimo na čim bolj naraven način, čebel nikoli ne 
zdravimo.

Kakšna je bila letošnja sezona?

Kar dobra, povprečna sezona, sem zadovoljen z donosom 
na panj. Če dobiš 10 kg cvetličnega medu na panj, je to ču-
dovito, akacije je tudi med 15 – 20 kg na panj.

Glavni stroški so z repromaterialom, kadar je potrebno 
nabaviti nove satnice.

Kakšna je tvoja oprema?

Kombinezon, klobuk in rokavice.

In če te pičijo?

Navadno opravljajo svoje delo, pičijo ali napadejo samo, 
ko se čutijo ogrožene. Bolj občutljive so v času cvetenja 
kostanja. Takrat so bolj vzdražene in bolj napadalne. Čebe-
larji so dosegli, da je Kranjska sivka edina pasma čebel, ki 
je dovoljena v Sloveniji. Malo težav je le ob meji z Italijo, 
kjer se pojavlja italijanska čebela. Kranjska sivka je zelo 
konstantna čebela na celotnem območju Slovenije – v mir-
nosti, delavnosti, v donosu cvetnega prahu.

Kako ste čebelarji organizirani?

Sem tajnik Čebelarskega društva Ponikva, imamo 19 
članov, vseh članov je v Sloveniji čez 6000. Veliko je starej-
ših članov, a se društvo pomlajuje. Pri osnovni šoli imamo 
učni čebelnjak. Naš zavetnik je sv. Ambrož. Izdajamo svoje 
glasilo mesečnik Slovenski čebelar. Imamo Čebelarsko 
zvezo Slovenije, znotraj nje deluje javna svetovalna služba, 
ki čebelarjem pomaga z nasveti in napotki. Imamo opazoval-
no-napovedovalno službo, ki napoveduje območja medenja. 
Čebelarska zveza Slovenije organizira tudi tečaje za bodoče 
čebelarje, tečaj traja okrog 60 ur.

Za svoje delo sem dobil tudi priznanje – zlato plaketo za 
med (2010).
Če bi moral prekiniti s čebelarjenjem, bi mi bilo težko, 

ker bi moral gledati prazen čebelnjak. Čebelarjenje mi je 
pač zlezlo pod kožo!

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Vse je natančno predvideno in opredeljeno.

Pred čebelnjakom
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Vici
Zakonska
Mož očita ženi, da je pretežka. Ta se brani: »Ne sodi me po 
kilogramih, da te ne bom sodila po centimetrih!«

Neznanec
Žena je sredi noči zbudila moža in mu rekla:
»Nekdo se je priplazil v sobo in me posilil!«
»Zakaj pa nisi kričala?«
»Mislila sem, da si ti.«
»In kako zdaj veš, da nisem bil jaz?«
»Ker je hotel še enkrat ...«

Odškodnina
Se srečata soseda.
»Včeraj je tvoj pes ugriznil mojo taščo.«
»Hočeš odškodnino?«
»Ne, za koliko mi prodaš psa?«

Obisk
Peter je Mirka povabil domov na pivo. Ko sta stopila v stanovanje, 
se je iz spalnice slišalo vzdihovanje moškega in ženske. Mirko je 
dejal:
»Ali slišiš? Pri tvoji ženi je moški!«
»Kaj naj pa zdaj?« je bil zmeden Peter. »V hladilniku imam samo 
dve konzervi piva.«

Pravljična
»Pri tebi sem kot Pepelka, samo kuham, perem in čistim!«
»Saj sem ti rekel: če se poročiš z menoj, boš živela kot v 
pravljici.«

Tabletka
Babica in dedek sta obiskala svoje otroke in ostala čez noč.
Dedek je našel stekleničko viagre v sinovem medicinskem 
kabinetu in ga vprašal, ali sme vzeti eno tableto.
Sin je rekel: »Mislim, da je ne bi smel vzeti, oče, te tablete so zelo 
močne in tudi zelo drage...«.
»Koliko pa stanejo?« vpraša dedek.
»10 evrov ena tableta,« odgovori sin.
»Nič zato,« reče dedek, »vseeno bi rad eno poskusil. »Zjutraj 
pred odhodom ti bom pustil denar pod blazino.«
Naslednjega dne je sin našel pod blazino 110 evrov. Poklical je 
očeta in rekel:
»Rekel sem ti, da ena tableta stane 10, ne 110 evrov.«
»Vem, vem,« je rekel dedek, »sto evrov je od babice!«

Na vlaku
V kupeju sedita dva gluha potnika. Pa vpraša prvi:
»Koliko je ura?«
»Torek,« mu odgovori drugi.
»No, ravno prav, na tej postaji moram izstopiti,« odvrne prvi.

Starost
Janez se sonči na plaži. Ko se zvečer pogleda v ogledalo, 
ugotovi, da je njegova moškost še vedno bela, vse ostalo pa 
lepo porjavelo. Naslednjega dne se zopet odpravi na plažo z 
namenom, da posonči samo svoj beli del telesa. Zakoplje se ves 
v pesek tako, da pusti svojo moškost zunaj na soncu. Mimo pride 
stara ženica. Ko vidi belo lepoto v pesku, se razjezi:
»Ko sem bila stara 20 let, sem se ga bala, ko sem bila stara 30, 
sem s tem uživala, ko sem bila 40, sem to iskala, ko sem bila 50, 
sem za to plačevala, ko sem bila 60, sem na to pozabila, sedaj, 
ko pa imam 70 let, gledajo iz peska, pa me preveč daje križ, da bi 
lahko počepnila.«

Odmev
Planinec je pred planinsko kočo naročil natakarju kozarec 
kuhanega vina. Čez nekaj trenutkov mu natakar prinese štiri 
kozarce. Planinec začudeno vpraša:
»Zakaj ste pa prinesli štiri kozarce kuhanega vina, saj sem naročil 
samo enega?«
Natakar se opravičuje:
»Oh, oprostite, spet ta odmev.«

Že ima
Prijatelj vpraša Gorenjca:
»Če bi imel dve hiši, ali bi mi dal eno?«
»Veš, da bi ti jo dal!«
»Če bi imel dva avtomobila, ali bi mi dal enega?«
»Tudi avto bi ti dal!«
»In če bi imel dve srajci, ali bi mi dal eno?«
»Ne, to pa ne!«
»Zakaj pa ne?«
»Dveh hiš nimam, dveh avtomobilov tudi ne, dve srajci pa imam.«

Zakonska
»Zakaj sta se razšla z možem?«
»Imela sva različne religiozne poglede na življenje.«
»Kako?«
»Ni hotel priznati, da sem njegova boginja.«

Za dobro voljo zbral skupaj Marjan Mally.

Ali ste vedeli?
Gradnja nuklearke v Krškem je bila posledica spora med Sovjetsko 
zvezo in Jugoslavijo, kar so leta 1975 izkoristile ZDA. Z obiskom 
ameriškega predsednika Geralda Forda so podpisali 600 milijonov 
dolarjev vredno pogodbo o gradnji nuklearke.

V pogovoru pogosto slišimo frazo: Ni rekel ne bev ne mev., kar 
pomeni, da je molčal oziroma, da ni rekel ne dobre in ne slabe 
besede. Podobno je: Ne reče ne črne ne bele.

Okoli tisoč Judov se je z družinami umaknilo pred Rimljani, ki so 
jih premagali v uporu in porušili Jeruzalem, na nedostopno utrdbo 
Masada ob Mrtvem morju. Tu so kar tri leta kljubovali Rimljanom 
(70–73). Ko so Rimljani zgradili nasip in pot do utrdbe in je bilo jasno, 

da bodo premagali utrdbo, so moški pobili svoje družine, izžrebali 
deset bojevnikov, ki so pobili njih, deseterica pa je izžrebala vojaka, 
ki je pobil še njih, sam pa napravil samomor. Rimljani so potem 
našli razdejano utrdbo in mrtve Jude.

Fraza vihar v kozarcu vode, ki pomeni veliko hrupa za prazen 
nič, je prišla k nam šele po drugi svetovni vojni. Izrekel naj bi jo 
sloviti rimski govorec Cicero. Z njo pa se je proslavil tudi francoski 
baron Montesquieu v zvezi s političnimi dogodki v žepni državi San 
Marino.

Kristjani so že v 3. stoletju priporočali zmerno pitje vina na gostijah, 
kjer je bilo takrat najbolj priljubljeno glasbilo citre ali lira.
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1. 
2. najugodnejšo uporabo trajnikov ter najcenejšo in varno elektronsko banko DH-plus,

5.
6. dodatno ugodne kredite v sodelovanju z vašim sindikatom:

z obrestno mero samo
strošek odobritve kredita samo 

z obrestno mero samo 
strošek odobritve kredita samo 

z obrestno mero samo  ali 
strošek odobritve kredita samo 

 Cesta prvih borcev 9, tel.: 07 620 05 00, , Ulica Prvoborcev 1a, tel.: 
03 620 94 60, , Gortanov 
trg 1, tel.: 05 620 34 00,  

 
01 320 76 90,   , 
Glavni trg 25, tel.: 02 620 93 30, Gosposka ul. 24, tel.: 02 620 93 45,  

, Lendavska 3, tel.: 02 620 93 70, , Ulica Tolminskih puntarjev 4, tel.: 05 620 34 10, , 
Glavni trg 10, tel.: 07 620 54 30, Titov trg 3, tel.: 05 620 35 40, , Ulica heroja Lacka 12, tel.: 02 620 93 60, 

, Trg svobode 20, tel.: 02 621 24 90, , Prvomajska ulica 29A, tel.: 03 620 05 50, , 
Partizanska cesta 7, tel.: 05 620 35 20, , Glavni trg 26, tel.: 02 620 94 40, , Trg svobode 22, 
tel.: 02 620 93 50, , Stari trg 12, tel.: 03 620 05 60, , Rogaška cesta 25, tel.: 03 62 03 750, 

, Trg revolucije 6a, tel.: 03 620 94 20, , Šaleška 20, tel.: 03 620 93 90, 
tel.:  03 620 05 70  in v  



Oddahnite si v termah v Dolenjskih ali Šmarjeških Toplicah, 

termah z nepozabnim wellnessom. Ali pa vas daje nostalgija po 

poletnih počitnicah ob morju? V Talasu Strunjan lahko uživate 

v bazenih z ogrevano morsko vodo, ki vam obudi spomine na 

toplo poletje, vrhu vsega pa je morska voda tudi zdravilna. Je za 

vas primeren prijeten aktiven družinski oddih? Take bo navdušil 

Otočec s svojim prepoznavnim aktivnim predznakom, od lani 

obogaten še z novim bazenom in savnami.

Terme Dolenjske Toplice | Hotel Kristal****
3. 1.–24. 3. 2016

Ponudba vključuje: 3x nočitev s polpenzionom v dvoposteljni 

sobi • darilo: 1 x vstop v svet savn Oaza • neomejeno kopanje v 

termalnih bazenih • vodene rekreativne pohode, nordijsko hojo, 

jogalates, jutranje sprehode z razteznimi in dihalnimi vajami,

vodno aerobiko • topla termalna voda boža dušo in telo.

Posebna cena za člane sindikata: 144,00 EUR

Terme Šmarješke Toplice | Hotel Šmarjeta****
3. 1.–24. 3. 2016

Ponudba vključuje: 3x nočitev s polpenzionom • neomejeno 

kopanje v termalnih bazenih • nočno kopanje ob petkih in

sobotah do 23. ure • darilo: 1 x vstop v svet savn • brezplačno 

uporabo kopalnega plašča • vodene rekreativne pohode,

nordijsko hojo, vodno aerobiko • animacijski program.

Posebna cena za člane sindikata: 150,00 EUR

Talaso Strunjan | Hotel Laguna*** 
5. 2.–24. 3. 2016

Ponudba vključuje: 3x nočitev s polpenzionom 

• neomejeno kopanje v bazenih z ogrevano morsko vodo 

• darilo: 1 x vstop v savne • jutranjo hidrogimnastiko, vodno 

aerobiko, vodene sprehode, nordijsko hojo.

Posebna cena za člane sindikata: 118,00 EUR

Otočec | Hotel Šport**** 

3. 1.–24. 3. 2016
Ponudba vključuje: 3x nočitev s polpenzionom v

dvoposteljni sobi • neomejeno kopanje v novem bazenu 

• darilo: 1 x vstop v savne • kopanje tudi na dan odhoda.

 Posebna cena za člane sindikata: 115,00 EUR

Cena velja na osebo za 3 nočitve s polpenzionom, v dvoposteljni sobi. Doplačila: turistična taksa, enoposteljna soba, polni penzion.
Otroci do dopolnjenega 6. leta bivajo v sobi z dvema odraslima brezplačno, otroci od 6. do dopolnjenega 14. leta so 50 % popusta. 

Informacije: Terme Krka | T: 08 20 50 300 | E: booking@terme-krka.si | www.terme-krka.si

Sindikat železniškega prometa Slovenije v sodelovanju s Termami Krka:

posebna ponudba oddiha in sprostitve za člane

Ob rezervaciji

navedite kodo:

prometnik


