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UVODNIK

kazalo

Naše glasilo s to številko
stopa v 22. leto svojega življenja. Smo le malo mlajši kot naša
država Slovenija, ki letos praznuje svoj srebrni jubilej. Tudi
v tej številki bomo poskušali v
besedi in sliki predstaviti aktivnosti, več ali manj pomembne
teme in vsebine, ki so nas
spremljale v preteklih mesecih.
Konec preteklega leta so številni naši člani izpolnili pogoje, ki
so jih na osnovi sporazuma –
dogovora s poslovodstvom SŽ
dosegli sindikati. Ti zaposleni
so pod zelo ugodnimi pogoji
odšli v zasluženi pokoj ali na
»čakanja« nanj. Iz nekaterih OO (Koper, Postojna, Jesenice, Celje in
Zidani Most) bomo na kratko te naše »bivše« sodelavce predstavili.
Od lanskega leta celotno Evropo in seveda tudi Slovenijo tako in
drugače pretresa begunska kriza. V to je zelo vpeta tudi železnica.
Obiskali smo področje mejne postaje Dobova, kjer je velika večina
beguncev vstopila v našo državo, in postajo Šentilj, kjer jih veliko
zapušča Slovenijo, in se prepričali o dogajanju in pogojih zaposlenih
na teh območjih.
Svet delavcev infrastrukture zaseda, po lanskih nadvse uspešnih
volitvah za naš sindikat, v novi sestavi. V intervjuju predstavljamo
enega izmed novih članov. Pogovarjali smo se tudi s predsednikom
Sindikata uslužbencev železnice, predstavlja pa se nam tudi urednik
fotografije v našem glasilu, tokrat seveda predvsem v luči, ko ima v
roki fotoaparat.
Sindikat je izboril, da dobijo zaposleni, ki uporabljajo uniformo,
tudi dodatek za pranje in čiščenje svojih službenih srajc. Opozarjamo na pomanjkljivosti pri remontu proge Dolga Gora–Poljčane in na
težave v potniški blagajni Zidani Most.
Mesec marec ima na koledarju zapisana kar dva praznika, posvečena ženam, ženskam in materam. V članku boste lahko prebrali o
izvoru, pomenu in vlogi obeh praznikov v zgodovini in danes. Pišemo
pa tudi, kako so te letošnje praznike praznovale naše članice na svojem
tradicionalnem srečanju – izletu.
V zgodovinskem delu predstavljamo likovne signale in zgodovino
postaje Pragersko, na aktualnem delu pa predstavljamo vzdrževalce
TK naprav in delovne invalide.
V tej številki začenjamo predstavljati tudi poklice, ki jih opravljajo
naše članice in člani. Bili smo na Dolenjskem in si ogledali poklic
kretnika.
Žal smo v letošnjem letu izgubili našega upokojenega člana glavnega odbora. Spominjamo se ga s hvaležnostjo!
Ta številka prinaša tudi dve nadaljevanji člankov iz zadnje izdaje.
Verjamem, da bo zanimivo nadaljevanje branja o nekdanji progi Porečanki in o specialnem vlaku, ki je vozil po naših tirih v nekdanji
Jugoslaviji – Modrem vlaku.
Zadnja stran prinaša vabilo na naše tradicionalno srečanje na Rogli
v mesecu juniju. Še kar nekaj drugih člankov boste našli v notranjosti
glasila. Lepo povabljeni k ogledu in branju. Če pa se Vam porodi
kakšna ideja, o čem bi še lahko pisali, bomo vedno veseli novih idej
in predlogov. Še bolje pa bo, če boste sami sedli za računalnik in nam
napisali, poslali članek, ki sem vam bo zdel zanimiv in primeren za
naše članice in člane ter za vse bralce glasila Prometnik.
Miran Prnaver, glavni urednik
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Glasilo šteje med grafične izdelke informativnega značaja
iz 11. točke tarifne priloge 3. zakona o DDV, po kateri se
plačuje DDV po stopnji 9,5 %.
Časopis izhaja občasno, v nakladi 500 izvodov.

Naslovnica: Postaja Zidani Most
Foto: Robert L. Horvat
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AKTUALNO
BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA
V tej številki Prometnika se sprašujem, ali smo v tem trenutku delavci v Sloveniji še enotni, še znamo prepoznati
naše cilje, naše pravice in seveda tudi dolžnosti. Še znamo in
zmoremo stopiti skupaj, kadar je to potrebno in upravičeno?
Bojim se, da ne, saj se je ta enotnost izgubila že kar nekaj
let nazaj. Danes ni skupinskega interesa, ampak zgolj interes
vsakega posameznika, ki tudi po nekaj mesecih brez svoje
zaslužene plače za opravljeno delo, pa čeprav minimalne,
še vedno verjame, da bo nekoč bolje. Marsikoga je strah
pred izgubo službe, če bi povedal, da tako ne gre, da se z
zaposlenimi tako ne dela, da smo tudi mi samo ljudje, in ne
le strošek v očeh lastnika.
In kako je s tem v sistemu SŽ? Imamo redne plače, niso
slabe, niso pa tudi ne najboljše. Imamo delo, upajmo, da
bo tako tudi v prihodnje, pa kljub vsemu vidim, da tudi
med nami ni tiste enotnosti, s katero smo bili lahko celo
za zgled. Če mislimo, da problemov na SŽ ni, si pred tem
zgolj zatiskamo oči. Preteklo leto je sistem SŽ zapustilo
skoraj 700 zaposlenih, posledično smo pričakovali, da se
bo vsaj večji del teh nadomestilo z novimi delavci. Težave
s pomanjkanjem delavcev so se v nekaterih procesih začele
kazati že konec leta, v začetku letošnjega je situacija še težja.
Čeprav smo sindikati le nekako uspeli prepričati generalno
vodstvo, da je zaposlovanje nujno, je še marsikje pomanjkanje več kot očitno. Delo tistih, ki so preteklo leto odšli,
se sedaj prerazporedi med ostale, večkrat se ga preda kar
enemu zaposlenemu, ne da bi se pri tem vprašali, ali bo delavec poleg svojega dela zdaj zmogel opraviti še delo svojega
bivšega sodelavca, je temu tudi primerno plačan? Težave
se kopičijo, nezadovoljstvo zaposlenih je vedno večje, a se
nič ne premakne. Ljudje, čeprav razočarani, so tiho, svojo
jezo stresajo na svoje sodelavce in zagotovo tudi doma v
njihovem družinskem krogu ni kaj dosti drugače. Delavec
kot posameznik težko kaj premakne, dopove, če pa bi k temu
pristopili tudi ostali zaposleni, bi se težave reševale povsem
drugače. Tudi v SŽPS se srečujemo s tem, ko smo kot sindikat najverjetneje storili vse, kar smo lahko, da delodajalca
le prepričamo o tem, da se nekje dela več, da so stvari danes
drugačne kot pred leti, a se žal prav med zaposlenimi izgubi

tista enotnost, ki bi jo v tem trenutku najbolj potrebovali.
Seveda je potrebno dopustiti različna mnenja ali prepričanja,
a je kljub temu včasih le potrebno pristopiti k določenemu
skupnemu cilju, ne glede na morebitno politično ali sindikalno pripadnost. Moje pisanje ali, bolje rečeno, razmišljanje je
povezano tudi z bližajočim se praznikom dela – 1. majem.
Ob tem prazniku se lahko s hvaležnostjo spomnimo številnih
preteklih svetlih bitk in zmag delavstva v vsej prej kot lahki
zgodovini tega gibanja. Iz zgodovine se moramo učiti in tudi
česa naučiti. Enotnost med delavci in skupni cilji so garant,
da bomo tudi sindikati lahko karseda uspešno opravili svoje
poslanstvo. Časi, ki jih živimo in se nam kažejo v prihodnosti, nam dajejo vedeti, da nam dela ne bo zmanjkalo. In če
bo prisotna še volja, uspeh ne more izostati.
Matjaž Skutnik, predsednik SŽPS
Foto: Robert L. Horvat

Intervju s predsednikom Sindikata uslužbencev
železnice – SUŽ
V juniju preteklega leta je Sindikat železniškega prometa Slovenije s Sindikatom uslužbencev železnice podpisal
pogodbo o medsebojnih razmerjih in konfederalno pridruženem članstvu. To je že drugi sindikat, ki se je poleg Sindikata vzdrževalcev Slovenskih železnic pridružil SŽPS. V
sami pogodbi smo zapisali, da konfederalno povezovanje
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med sindikatoma temelji na medsebojnem spoštovanju, sodelovanju, enotnosti in solidarnosti, samo povezovanje pa
ima namen izboljšanja njunih pogojev za delovanje in učinkovitejše varovanje družbenega, ekonomskega in socialnega položaja članov ter varovanje njihovih pravic na podlagi
dela in iz dela ter delovnega razmerja.
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AKTUALNO
Ker želimo našim bralcem bolj podrobno predstaviti Sindikat uslužbencev železnice, je za to seveda najboljši naslov
kar predsednik sindikata, gospod Miran Čeh.

Miran, vrniva se na začetek sindikata. Kako ste bili
sprejeti pri delodajalcu, so bili pogovori z njim takrat
možni?
Žal je bil odziv delodajalca skorajda nikakršen, kar
pomeni, da nas je kljub prošnjam za ta ali oni sestanek delodajalec, lahko rečemo, enostavno prezrl, kot da bi bili nepomemben sindikat.
Ste to morda pričakovali?
Vsekakor smo se zavedali, da se nam vrata delodajalca ne
bodo odpirala kot po tekočem traku, kljub vsemu pa smo le
gojili upanje, da se bomo o določenih težavah le pogovorili.
Kje ste videli rešitev?

Miran Čeh

Miran, najprej nekaj zgodovinskih dejstev:
Prvi koraki sindikata segajo v leto 1991, ko je 21. 10. 1991
potekal članski sestanek izvršnega odbora Sindikata vleke
vlakov Maribor v prostorih sejne sobe sekcije. Kot organi
članskega sestanka so bili izvoljeni delovni predsednik
Štefan Sobotič, zapisnikarica Andreja Vozlič, overovitelja
zapisnika Janez Kurnik in Peter Senegačnik ter verifikacijska komisija – Sonja Zimič in Jana Cafnik. Prisotnih je bilo
53 članov. Na tem sestanku se je sindikat preimenoval iz OO
Sindikata TOZD-a za vleko vlakov Maribor v Sindikat strokovnih delavcev Sekcije za vleko Maribor. Kot predsednica
sveta sindikata je bila izvoljena Majda Friščič. Na 4. redni
seji članskega sestanka 29. 11. 1993 so bili v svet sindikata
izvoljeni kot sindikalni zaupniki Miran Černe – predsednik,
Majda Friščič – podpredsednica, Bojana Podgornik – tajnica, ter Jana Cafnik – blagajničarka. Na volitvah 20. 3. 1998
je bil za predsednika sindikata izvoljen Andrej Rodinger.
Omenil bi še leto 2002, ko se je Sindikat strokovnih delavcev preimenoval v Sindikat delavcev vleke. Še v istem letu
je bil na volitvah ponovno za predsednika izvoljen Andrej
Rodinger, za podpredsednika pa je bil imenovan Vinko
Milošič.
Vendar to ni bilo zadnje preimenovanje?
Res je tako, v letu 2013 smo se iz Sindikata delavcev
vleke Maribor preimenovali v Sindikat uslužbencev železnice (SUŽ). Vzrok preimenovanja je bil predvsem v tem, da je
bila večina članov zaposlenih v različnih oz. drugih družbah
SŽ. Če lahko še dodam, je od volitev v marcu 2006 dalje
sindikat vse do leta 2014 vodila Petra Veršec, za podpredsednika pa je bil imenovan David Merc. Ob novih volitvah sem
bil za novega predsednika izvoljen jaz, za podpredsednika
pa sem imenoval Andreja Rodingerja.
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Rešitev se nam je pokazala v povezovanju z drugimi,
večjimi sindikati, in ena od teh možnosti je bila povezava s Sindikatom delavcev železniške dejavnosti Slovenije
(SDŽDS), kar se je tudi zgodilo v začetku leta 1994. Začetki so bili sicer obetajoči, a se je kasneje pokazalo, da smo
imeli v tej povezavi žal prevelika pričakovanja, zato smo se
konec leta 1999 odločili o izstopu iz tega članstva. Ker smo
se vseeno zavedali, da bomo kot samostojni sindikat težko
opravljali svojo poslanstvo, se je kmalu sklenila pogodba o
sodelovanju med našim sindikatom in Sindikatom strojevodij Slovenije, ki je bila podpisana 11. 11. 1999. Anketa je
namreč pokazala, da so člani našega sindikata za pridružitev
k sindikatu strojevodij.
Je to sodelovanje uresničilo vaša pričakovanja?
Nekaj let je nekako šlo, vendar so se kasneje naši člani
počutili vedno bolj diskriminirani v smislu obveščenosti o
dogajanju na SŽ, premajhne angažiranosti za problematiko naših članov, tudi pravne pomoči ni bilo, zato smo leta
2007 z večino glasov naših članov sprejeli odločitev, da se
pogodba o sodelovanju s Sindikatom strojevodij Slovenije
prekine.
Torej je vaša samostojna pot po izstopu trajala vse do
leta 2015, ko …
… ko smo z večino glasov naših članov sprejeli odločitev,
da pristopimo k podpisu pogodbe o medsebojnih razmerjih
in konfederalno pridruženem članstvu k vašem sindikatu, to
je Sindikatu železniškega prometa Slovenije.
Kot sekretar sindikata vam lahko še enkrat rečem: dobrodošli med članicami in člani SŽPS! Sedaj pa bova zgodovino SUŽ pustila in se posvetila predvsem namenu vašega
sindikata.
Namen za ustanovitev in obstoj SUŽ izhaja iz preprostega dejstva, da uslužbenci še vedno nimamo svojega
predstavnika, ki bi z zahtevami po varovanju in zagotavljanju pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja, in pravic,
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AKTUALNO
v povezavi z delom, suvereno in verodostojno nastopil pred
delodajalcem.
Menimo, da moramo tudi uslužbenci SŽ imeti nekoga,
ki bo deloval za naše interese, saj bo tako deloval na konkretnem področju pri razreševanju problemov in verjetno
kvalitetneje ter bolj učinkovito. Zato se je SUŽ tudi ustanovil. Vizija našega sindikata je, da bi se v prihodnosti lahko
vključili v dialog z nosilci železniške politike in v krepitev
sodelovanja v smislu razreševanja problemov, ki pestijo
železniške uslužbence.
SŽ, d. o. o., z odvisnimi družbami zaposluje več kot
1000 uslužbencev, je tako?
Drži. Večina uslužbencev je res vključenih v reprezentativne sindikate posameznih dejavnosti ali poklicev, vendar
sindikalno delovanje večkrat ne pokriva njihovih interesov.
Potrebno pa se je zavedati, da je še vedno veliko uslužbencev oziroma zaposlenih, ki niso vključeni v noben sindikat.
V letu 2015 se je med ostalimi upokojilo ali pa odšlo na
čakanje tudi veliko pisarniških delavcev, njihovo delo pa
se je enostavno prerazporedilo na ostale delavce, večkrat
v celoti na enega delavca. Ob tem se nihče ne vpraša, ali
bo ta delavec to zmogel, je dovolj usposobljen, predvsem
pa, ali bo temu tudi primerno plačan. V današnji situaciji si večina ne upa nasprotovati, ampak raje delajo naprej,
kaj pa se dogaja z njimi, pa tako ali tako nikogar več ne
zanima.
Vidite to tudi kot priložnost za SUŽ, da morda povečate svoje članstvo?
Sindikat uslužbencev Slovenije za soočanje s konkretnimi problemi in spopad z izzivi zagotovo želi združiti uslužbence, kot seveda tudi ostale zainteresirane zaposlene, ter
se v bodoče kot reprezentativni sindikat skupno z drugimi
sindikati vključiti v socialni dialog. Predvsem pa želimo na
takšen način omogočiti članstvu večji vpliv na odločitve, ki
neposredno zadevajo materialni položaj ter socialne, kulturne, stanovske in druge interese uslužbencev železnice, ki so
zaposleni na SŽ ter v odvisnih družbah.

Kje trenutno vidite ključne naloge pri urejanju položaja uslužbencev v skupini SŽ?
Ustrezno organiziranost na ravni SŽ, sodelovanje pri urejanju in odločanju v zadevah delovnih in drugih pogojev
uslužbencev, bolj neposredno udeležbo pri oblikovanju in
izvajanju plačnega sistema in kolektivne pogodbe, vpliv in
sodelovanje pri oblikovanju predpisov, ki zadevajo delo in
položaj uslužbencev železnice, pravno varstvo in pravno
pomoč, obveščenost, informiranje, povezovanje in skupne
aktivnosti z drugimi sindikati, predvsem pa spoštovanje
našega dela, ki se morda nekaterim zdi nepotrebno. Dejstvo
je, da nekateri tega nočejo priznati ali nočejo razumeti, da je
tudi naše delo povezano z varnostjo in urejenostjo železniškega prometa, kar posledično pomeni, da eni brez drugih ne
moremo opravljati dela. To je tisto, kar me večkrat zelo boli.
Miran, kaj bova rekla za konec najinega pogovora?
Na koncu bi rad vse povabil, da se nam pridružijo pri oblikovanju močne skupnosti uslužbencev. Sami namreč daleč
najbolje poznamo problematiko svojega dela. Prepričan
sem, da lahko z izkušnjami in znanjem omogočimo lepšo
prihodnost uslužbencev na železnici in s tem zagotovimo
kakovostno delo oz. zdravo delovno klimo, tako nam, kot
tudi naslednjim generacijam uslužbencev.
Z vključitvijo čim večjega števila članstva bo sindikat
SUŽ ob ustrezni organiziranosti in kakovostnih predstavnikih predstavljal novo priložnost in novo orožje uslužbencev za organizirano delovanje v družini sindikatov na ravni
SŽ, zato še enkrat vabljeni k aktivnemu sodelovanju. Veseli
bomo neprecenljive pomoči čisto vsake sodelavke, kot tudi
sodelavca, saj se je potrebno zavedati, da je v slogi tudi moč.
Na koncu bi rad dodal še to, da s Sindikatom železniškega
prometa Slovenije dobro sodelujemo, da so prisluhnili našim
problemom in da nas podpirajo pri reševanju naših problemov, seveda v okviru svojih zmožnosti.
Pogovarjal se je Jože Skubic.
Foto: arhiv SUŽ-a

Begunska kriza (Na postaji Dobova)
Nekako smo na naši stari celini Evropi navajeni, da se
zavedamo tega, da živimo na najbolj varnem in lepem predelu sveta. Bi lahko rekli – kot v obljubljeni deželi. Kljub
vsem pretresom v zadnjih letih (predvsem povezanih s terorizmom) to pravilo, prepričanje še vedno velja. Zato je za
mnoge prebivalce našega planeta, ki živijo na ostalih celinah, predvsem Afriki in Aziji, Evropa življenjski ali vsaj
zemeljski cilj – raj. Za številne pa je to tudi izhod v sili, saj
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v svojih domovinah prestajajo prehudo trpljenje, lakoto ali
izkoriščanje. Tako je v zadnjem času nastal velik beg s teh
območij, tako s strani beguncev kot političnih ali ekonomskih migrantov. Če bi danes sešteli vse begunce na svetu in
jih dali v eno državo, bi bila ta umetna tvorba, država, 24. po
velikosti na našem planetu, kar je seveda osupljiv podatek.
Val beguncev je ekstremno narastel v času lanskega poletja. Predvsem pa se je ta val dotaknil naših krajev. V Siriji
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divja huda državljanska vojna vse od leta 2011. V začetku
vojne je imela država 20 milijonov prebivalcev. V teh petih
letih je državo zapustilo približno 4 milijone ljudi. In tudi
v tej zadnji in največji begunski krizi prevladujejo begunci iz Sirije, poleg njih so še prebivalci Afganistana, Iraka,
držav Afrike in tudi dela Balkana. Res je, da so begunsko
krizo izkoristili številni kot migranti, ki niso imeli statusa
begunca.
Evropa je bila na ta val beguncev in migrantov dokaj
slabo pripravljena in zato so se pojavili številne težave in
tudi stiske, upravičene in neupravičene bojazni, strahovi in
tudi odpori pri prebivalcih Evrope oziroma držav, kjer je
potekala begunska pot, in v državah, kjer so potem begunci
končno pristali. Večina beguncev je kot željeni cilj videla
Nemčijo in del Skandinavskih držav, tako je bila do sedaj
v glavnem Slovenija le tranzitna pot. Pri tej poti je veliko
in pomembno vlogo odigrala tudi naša železnica. Po vseh
začetnih problemih in razumnih ter nerazumnih težavah se
je nekako ustalila pot beguncev, ki so vstopali v našo državo
z vlakom na mejno postajo Dobova.
Do novega leta 2016 je tako prišlo v Slovenijo, preko
železniškega mejnega prehoda Dobova, približno 310 tisoč
beguncev. Vseh beguncev do danes pa je bilo prepeljanih
že skoraj pol milijona. To je bil res in je še velik zalogaj
za naše podjetje. Železničarji koordiniramo tudi avtobusne
prevoze z južne meje do nastanitvenih centrov po Sloveniji, del prevozov se je namreč opravil tudi z avtobusi. Vsi
prevozi se usklajujejo z državnimi organi. SŽ je za prevoze
namenil dve gomulki in 25 klasičnih vagonov. Ti vagoni so
se uporabljali samo za te prevoze in se v rednem prometu
niso koristili. V jesenskem času je bil tako v veliki večini
zaradi varnosti prekinjen oziroma zelo omejen mednarodni
potniški promet tako proti jugu (Beogradu) kot proti severu
(Nemčiji). Koliko potnikov smo v tistem času izgubili in
jih verjetno nikoli več ne bomo pridobili nazaj, je seveda
zgodba, ki bo imela res negativne posledice za SŽ. Saj ko
enkrat potnike izgubiš, ko se preusmerijo na drugega prevoznika, ga zelo težko oziroma nikoli ne dobiš nazaj. Poleg
tega so imeli prevozi migrantov poseben rang, prednost pred
drugimi prevozi, in zanimivo bi bilo dobiti vsaj približni podatek, koliko zamud je zaradi tega utrpel potniški in tovorni
promet v Sloveniji.
Ko smo že pri stranskih negativnih posledicah begunske
krize, se je ta zelo odražala tudi na lokalnem okolju. Tako
je zelo uspešno in rastoče turistično podjetje Terme Paradiso Dobova (ki je v neposredni bližini železniške postaje
Dobova) zaradi krize utrpelo nepopravljive izgube. Sam sem
imel priložnost, da sem se pred časom srečal z vodstvom
term. Izvedel sem, da so imeli pred begunsko krizo 90 %
zasedbo (kar je ena daleč najvišjih v Sloveniji), na vrhuncu
krize pa niso imeli niti enega samega gosta in bazeni ter sobe
so samevali. Sedaj se stanje počasi izboljšuje, vendar vemo,
kako težko je popravljati tak hud udarec. Torej so posledice
krize zelo vsestranske in kompleksne. In v tej zgodbi so bili,
tudi nadčloveško, obremenjeni železničarji, ki so bili v neposrednem stiku z begunskimi prevozi. Ker gre pri beguncih
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Dobova iz zraka

Prihod vlaka iz Hrvaške

Sprejemni center Dobova

v glavnem za skupino ljudi, ki prihaja iz povsem drugega
kulturnega, socialnega, verskega in tudi higienskega področja, so res v neverjetnih pogojih delali tisti, ki so čistili in sanirali posledice prevoza beguncev. Na osnovi jasnih stališč
in zahtev sindikatov je bil potem le priznan poseben dodatek
za vse, ki delajo in imajo stik s begunci.
In kako je potekal prevoz beguncev na postaji Dobova?
Pišem v pretekliku, ker se je trenutno, ko nastaja ta članek
(to je tik pred veliko nočjo), vsaj začasno tok, val beguncev ustavil na grško-makedonski meji. Po resnih začetnih
težavah, ko so begunci prihajali v našo državo čez več
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V sprejemnem centru

hrvaško-slovenskih mejnih
prehodov in tudi preko
zelene meje ter tudi
povsem nekontrolirano,
je bil le dosežen dogovor,
da se vsi prevozi opravijo načrtovano in se izvaja
primopredaja med državama Slovenijo in Hrvaško na postaji Dobova.
Nekako štiri ure vnaprej
se je vedelo, kdaj bo prišel
begunski vlak iz smeri
Zagreb.
Na postaji Dobova vlak
pripelje na poseben zavarovan peron, kjer nato
begunci prestopijo, ob
spremstvu policije, na
avtobus. Avtobusi, ki so
opravljali te lokalne prevoze (do begunsko sprejemnega centra v Dobovi),
so bili stari mestni avtobusi ljubljanskega mestnega
prometa, tako imenovani
zelenci ali krpani (ker so
dolgi in na sredini gibljivi). Avtobusi odpeljejo v
Obvestila za begunce
bližnji begunski center v
nekdanjo livarno, uradni naziv je Sprejemni center Dobova,
stara livarna. Tu potem policija opravi pregled, popis migrantov, številni prostovoljci in humanitarne organizacije
(predvsem Karitas in Rdeči križ) beguncem ponudijo hrano,
pijačo, obleko, počitek, zdravstveno oskrbo … Sam popis je
zelo otežen, pomembno je, ali imajo kakšne podatke, ki so
jih prinesli iz prejšnjih držav (Hrvaška, Srbija, Grčija …).
Begunci prihajajo iz predelov, kjer dejansko nimajo osebnih
dokumentov in res ne vedo, koliko so stari in kdaj so rojeni,
tako da so v veliki večini ti govorili o rojstnem datumu
01. 01. leta …
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Približno polovica beguncev je Sirijcev in ti so imeli relativno še najbolj urejene dokumente, položaj ostalih beguncev pa je bil katastrofalen in v takih pogojih je bilo povsem
nemogoče izvajati tako imenovani šengenski nadzor meje.
Pri delu mejnih organov so pomagali prevajalci, ki pa jih
je za ta govoreča območja zelo malo. Nekako samo 20 jih
premore cela naša država. Po vseh potrebnih formalnostih,
ki pa seveda v takih pogojih niso formalnosti, in po potrebni
oskrbi beguncev le-ti nadaljujejo pot z našimi vlaki (v začetku krize tudi z avtobusi) naprej proti Avstriji. Povprečno
zadrževanje na območju Dobove in pregled je trajal nekako
štiri ure in pol. Z vlaki so nadaljevali vožnjo v smeri Jesenic
in Šentilja. O prevozu preko Šentilja pa pišemo v drugem
članku v današnji številki Prometnika.

Tudi to je del begunske zgodbe.

Čiščenje

Poleg železničarjev res veliko poslanstvo opravljajo delavci slovenske policije (pomagajo jim tudi policisti drugih
držav) in tudi slovenska vojska, da o tem, kako veliko delo
naredijo humanitarne organizacije, ne izgubljamo besed.
Sam sem imel priložnost in res dragoceno izkušnjo, da sem
lahko sicer dobro varovan in zaprt sprejemni center pred
časom obiskal. Tega obiska seveda nisem mogel opraviti v
vlogi urednika Prometnika.
Iz prve roke sem se lahko prepričal, kako poteka delo in
sprejem beguncev v tem centru. Tam sem bil, ko je bilo v
njem le nekaj beguncev, a vseeno dobi človek zelo dobro
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sliko, kako je, kako se stvari tam odvijajo in predvsem, v
kakšnih pogojih delajo zaposleni. Kot sem že uvodoma
pisal, begunci prihajajo iz povsem drugega okolja, s povsem
drugimi navadami in vrednotami. Več kot besede bodo o
tem spregovorile tudi pričujoče slike. In trk ob našo kulturo
in vrednote je zelo hud in boleč, pa vendar velik izziv, da
te soljudi poskušamo sprejeti in jim seveda v mejah naših
zmožnosti pomagati v veliki stiski. Vsaj velika večina teh
ljudi je v taki stiski. Na žalost pa, kot vedno v takšnih situacijah v zgodovini, poskušajo nekateri izkoristiti stisko
drugih in priložiti »svoj lonček« koristi ter tako po krivici
postavijo senco, dvom in vsejejo nemir in tudi nelagodje
med tiste, ki naj bi sprejeli pomoči potrebne. Tako sem izvedel, da so nekateri prihajali z neverjetnimi vsotami denarja, ki bi ga zavidal marsikateri Slovenec oziroma ga nikoli
ni in ne bo videl. Predvsem v začetku je bilo teh beguncev – migrantov več, potem pa je po besedah sogovornikov v sprejemnem centru začeli prihajati tako imenovani
»srednji sloj«.
In zgodbe, ki sem jih slišal, videl in občutil v sprejemnem centru, so se me močno dotaknile in morda je bolje,
da ostanejo v meni, kot pa da se izlijejo na papir ter morda

povzročijo napačno razumevanje, doživljanje … Tega napačnega je v naši družbi preveč, zato bom tu naredil piko.
Ne glede na povedano, je begunska kriza dodobra pretresla Slovenijo in vso Evropo. O vsem tem je bilo veliko
napisanega in pokomentiranega. V našem železniškem glasilu pa lahko napišemo, da smo tudi tokrat železničarji, kot
že velikokrat v preteklosti, odigrali pomembno in korektno
vlogo. In to lahko napišemo s ponosom in hvaležnostjo.
Žal zgodba še ni končana in bo verjetno potrebno še kdaj
kaj napisati. Kot ljudje, ki živimo na obljubljeni celini, v
raju v Evropi, kot si jo predstavljajo in želijo okusiti begunci, upam, da bomo lahko o tem tudi tako in na tak način
pisali, predvsem pa razmišljali in doživljali sebe, svoje življenje in tudi naše soljudi, ki so, kakorkoli, naši bližnji, ne
glede na to, od kod so in predvsem, zakaj in po kakšnih
nagibih in vzgibih so prišli v naše okolje. Vsi imamo samo
eno življenje. In naj vprašanje, ali ga bomo uspeli narediti lepega v sožitju s samimi seboj in bližnjimi, ne ostane
brez odgovora.
Besedilo: Miran Prnaver
Foto: Miran Prnaver in zasebni arhiv

Nadgradnja odseka Dolga Gora–Poljčane
No, pa je prišel na vrsto odsek, ki je bil popolnoma dotrajan. Dela na levem tiru so se pričela izvajati 11. maja v
lanskem letu, končala pa z desnim tirom v sredini decembra leta 2015. Omenjeni odsek proge leži na glavni železniški progi Zidani Most–Šentilj–državna meja. Osnovni
namen projekta Nadgradnja odseka glavne železniške
proge Dolga Gora–Poljčane je bil, da se zagotovi normalno tehnično stanje javne železniške infrastrukture ter s tem
poveča varnost in urejenost železniškega prometa. Odsek
je pomemben predvsem v mednarodnem tovornem prometu na smeri severovzhod–jugovzhod. Celotna vrednost
naložbe je znašala 23,3 mio EUR, od česar je Kohezijski
sklad prispeval dobrih 17 mio EUR, Republika Slovenija pa
6,3 mio EUR.

Remont proge
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Obseg del:
– zamenjava elementov zgornjega ustroja na omenjenem
odseku na levem in desnem tiru v skupni dolžini dvotirne
proge 7,5 kilometra,
– sanacija dela perona ob levem tiru in gradnja dela novega
perona ob desnem tiru na postajališču Dolga Gora,
– gradnja novega podhoda za potnike za izvennivojsko dostopanje,
– ukinitev enega nivojskega prehoda na območju postajališča Dolga Gora,
– sanacija 22 objektov spodnjega ustroja (podvozov in podhodov, mostov, prepustov in zidov na obeh straneh proge),
– sanacija predora Lipoglav,
– obnova vozne mreže,

Gradnja podhoda
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– ureditev signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav.
Cilji:
– zagotovitev večje hitrosti vlakov in večje obremenitve –
dvig kategorije proge s C3 na D4 ter s tem odprava ozkega
grla, glede na kategorijo proge,
– povečanje prepustne zmogljivosti proge s 165 vlakov/dan
na 169 vlakov/dan,
– povečanje prevozne zmogljivosti proge z 11.950.000 neto
ton letno na 12.240.000 neto ton letno,
– skrajšanje voznih časov,
– zmanjšanje stroškov vzdrževanja,
– kakovostnejše storitve prevoznika.

Obnova tunela

Nova podoba postajališča Dolga Gora

Ali so cilji doseženi?
Res je, projekt je bil zahteven! Odsek poteka večinoma
po zelo razgibanem terenu pobočij hribov Dolga gora in
Zbelovska gora in le približno ena četrtina trase poteka po
ravninskem terenu Dravinjske doline, obstaja veliko število objektov na progi, izgradnja podhoda, ukinitev cestnega
prehoda in z omenjenim remontom oziroma nadgradnjo se
je dosegla marsikatera izmed zgoraj naštetih alinej, razen
ene, ki pa ne more biti nosilcu v ponos, je pa trenutno nekakšna cokla za upravljavca in prevoznike. Ja, preprosto gre
za levi tir med postajama Dolga Gora–Poljčane od kilometra 552.750 do kilometra 556.500, torej gre za razdaljo v
dolžini 3.750 metrov, po katerem še vedno poteka počasna
vožnja 50 km/h – vse od takrat, ko je tir imel prve pogoje,
da se vpelje voznoredna hitrost, pa do danes, seveda pa
bo trajalo še vse do takrat, dokler ne bodo zamenjane dosedanje novo vgrajene tirnice z novimi tirnicami, ki bodo
kvalitetnejše. Torej ponovno zapore, ponovne zamude
APRIL 2016

potniških in tovornih vlakov, ob zamudah negodovanje potnikov in strank. Ob tem pa se pojavlja samo eno vprašanje:
kaj pa odgovornost?
Krajšamo razdalje
Občani smo v mesecu decembru 2015 po končani nadgradnji glavne železniške proge Dolga Gora–Poljčane na
dom prejeli bilten, ki je bil izdan v 10.000 izvodih. Vse
lepo in prav, dokler v njej ne pridemo do naslova »Koristi
nadgradnje odseka železniške proge Dolga Gora–Poljčane«,
pod njim pa točke: zagotovitev višje hitrosti, povečanje propustnosti, skrajšanje voznih časov, kakovostnejša storitev
prevoznika in vsekakor bi lahko nadaljeval z naslovom …
Pa ne na takšen način, saj se na delu proge vedno vozimo
s 50 km/h.
Besedilo in foto: Matjaž Skutnik
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»Prednovoletno vzdušje« na postaji
Koper tovorna
Na postaji Koper tovorna smo imeli ob zaključku leta
2015 pravo »prednovoletno vzdušje«. Pokanje in ognjemet
sta nam praznike obarvala na svojevrsten način.
30. 12. 2015, na zadnji delovni dan našega upokojenega
sodelavca Slavka, je pri vleki vlaka iz GPP-ja na TPK, zaradi
neodstranjene cokle, ki je ostala pod vagonom, iztiril vlak.
Iztirjeni vagoni so poškodovali doberšen del tirne infrastrukture, ki, mimogrede, do danes, štiri mesece po dogodku, še
ni saniran. Le dan zatem, 31. 12. 2015, je v SV prostorih
izbruhnil požar. Zaradi dotrajanih baterij, ki služijo napajanju SV naprav, so le-te eksplodirale in povzročile požar.
Po obrazložitvi SV delavca, so ob preklopu nove SV naprave Thales zaradi visokih stroškov obdržale stare baterije.
Isti vzrok požara je bil pred leti tudi na postaji Črnotiče in

Iztirjenje vlaka

Poškodovana infrastruktura

Neprijeten pogled

Hrpelje Kozina. Skratka… Po zaslugi hitrega posredovanja
službujočih prometnikov so gasilci požar pogasili ter s tem
preprečili najhujši možen scenarij.
V roku dveh tednov je bilo izrednih dogodkov še več.
Med drugim iztirjenje cisterne na Petrolovih instalacijah,
nalet RCC lokomotive na vozila Tegrada, neodstranjena
cokla pri izvozu vlaka s postaje Koper ... V tem primeru je
zaradi hitrega posredovanja službujočih in s tem pravočasne
ustavitve vlaka škoda nastala le na enem vagonu.
Na srečo,v nobenem primeru za nastale dogodke ni bil odgovoren prometnik. Me pa žalosti dejstvo, da smo bili prav
mi deležni večmesečnega nadzora v prometni pisarni – kot
potencialni sokrivci za nastale dogodke in s tem posledično
škode neprepeljanega tovora.
Čeprav smo iz starega v novo leto zakorakali glasno in
odmevno, verjamemo, da je vse to posledica nekih slabih
odločitev, pritiskov in nezadovoljstva. Želimo si, da bi bilo
v tem letu tega čim manj, da bi kot nekoč bili vsi enotni. V
slogi je moč, kjer je moč, je volja, in kjer je volja, so uspehi!
Besedilo: Bojana Kocjančič
Foto: Primož Majhen in Bojana Kocjančič
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Sanacija požara
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Čiščenje službene obleke
Na podlagi 120. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost
železniškega prometa (KPDŽ) imamo v našem podjetju
sprejet Pravilnik o službeni obleki na Slovenskih železnicah
(Pravilnik 640). Ta pravilnik govori o kriterijih za dodeljevanje službene obleke, kdo jo dobi, kaj od službene obleke mu
pripada, kdaj in kako jo mora uporabljati, o rokih za dobavo
oziroma za zamenjavo delov službene obleke ...
Poglavje 4.2 govori o vzdrževanju službene obleke in v
tem poglavju med drugim piše: »Upravičencu pripada povračilo celotnih stroškov za čiščenje službene obleke (suknjič,
hlače, krilo kapa, kravata in bunda) na podlagi predloženega računa – toda največ dvakrat letno za kompletno službeno obleko. Izjeme obravnava neposredni vodja za vsak
primer posebej. Za zagotavljanje čistosti ostalih delov službene obleke se vsakemu delavcu dodeli na letni ravni 4 kg
pralnega praška oz. protivrednost v €«. Zadnji stavek tega
citata je bil dodan pred kratkim. In to seveda ne sam po sebi.
Naš sindikat je vložil veliko truda in dela, da smo uspeli, da
nam, poleg dvakratnega letnega povračila stroškov za čiščenje službene obleke v čistilnici, pripada tudi nadomestilo za
čiščenje ostalih delov službene obleke. Da poenostavimo,
tu govorimo predvsem o službenih srajcah, ki jih moramo
vzdrževati (prati in likati) sami. In sami najbolj vemo, da je
potrebno srajco ob naših dolgih (12-urnih) in pogostih izmenah (tudi veliko nadur) res pogosto prati. In tako smo pri
januarski plači (15. februarja) prvič dobili izplačan dodatek

Hvala za pralni prašek!

(VP 63) za nakup – povračilo uporabe pralnega praška za
čiščenje službenih srajc. In to je še en prispevek našega
sindikata pri ohranjanju oziroma povečanju pravic ne samo
naših članov, ampak vseh zaposlenih. Prepričan sem, da je
pomembno zapisati, da so vseh pravic in bonitet na koncu
vedno deležni vsi zaposleni, ne le tisti, ki dejavnost sindikata
podpirajo tudi s svojo članarino. O tem, koliko je to pošteno
in korektno, pa naj presodi vsak sam pri sebi.
Besedilo in foto: Miran Prnaver

Glavna elektroomarica na postaji Zidani Most

Dostop do omarice je omogočen samo v delovnem času
potniške blagajne.
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Rekli bi: nič kaj posebnega, seveda, potrebna in nujna
že dolgo časa, vse od časov, ko so petrolejke zamenjali z
razsvetljavo Nikole Tesla.
Nič ne bi bilo narobe, v kolikor po predpisih iz varstva pri
delu ne bi bili v to zgodbo vpleteni prometniki postaje Zidani
Most, ki so v primeru požara ali kakšne druge elementarne
nesreče dolžni izključiti glavno stikalo na elektroomarici. V
kolikor tega ne storijo, grobo kršijo predpise.
In kaj je tu spornega? Ta omarica se namreč nahaja v prostorih potniške blagajne Zidani Most in do leta 2001 je bilo
vse v najlepšem redu, saj je bila blagajna odprta neprekinjeno in je bil dostop do omarice možen v vsakem trenutku.
Leta 2001 pa so v potniški blagajni postaje Zidani Most ukinili nočno izmeno in od takrat dalje dostop do elektroomarice ni več možen, seveda takrat, ko je blagajna zaprta. Naj
pripomnim, da so bile ob ukinitvi nočne izmene leta 2001
na to pomanjkljivost s strani takratnega sindikata pismeno
opozorjene službe, ki so bile odgovorne za zaprtje blagajne,
a žal te pripombe oz. zahteve niso upoštevali. Od takrat je
minilo že 15 let, pa še vedno nič. V lanskem letu so celo
zamenjali glavno omarico, ker je bila stara dotrajana, kar je
seveda pohvalno, a se glede dostopa do te omarice v času,
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ko je blagajna zaprta, ni nič spremenilo. Ob vsem tem kršenju predpisov pa je še ena težava. Vsake toliko časa v to
elektroomarico po kanalizacijskih jaških zaide domači glodalec – podgana, ki potem ob neznosnem smradu razpada v
tej omarici. In ta neznosen smrad, ki je v prostorih potniške
blagajne običajno kakšen teden, morajo uboge blagajničarke
prenašati brez možnosti pritožb. Mislim, da je delno ogroženo tudi njihovo zdravje, pogoji dela pa so takrat nemogoči.
Menim, da bi po petnajstih letih pristojne službe lahko kaj
ukrenile, seveda pa bi bilo zelo lepo, da bi za mnenje vprašali
tudi zaposlene v potniški blagajni Zidani Most in prometnike, ki so neposredno vpleteni v to zgodbo. Verjamem, da bi
se s skupnimi močmi našla rešitev. Enostranske odločitve
so se že večkrat izkazale za nerazumne in škodljive, tako na
višjih kot na nižjih nivojih. Za konec lahko dodam misel,
da morajo biti vodilni delavci za zgled, tako za delo kot
za spoštovanje predpisov, in nimajo pravice kršiti le-teh za
doseganje svojih trenutnih ciljev, ki na dolgi rok pomenijo
le slabo. Upam, da se težave z elektroomarico na postaji
Zidani Most čimprej rešijo v zadovoljstvo vseh, predvsem

Vidne posledice obnove

pa tistih, ki so po pravilniku odgovorni za nekaj, kar jim
njihovi predpostavljeni zavestno onemogočajo in jih tako
silijo v kršitev predpisov.
Besedilo: Jure Aškerc
Foto: Miran Prnaver

Upokojili so se
OO CELJE
Branko Broder z zadnjo izmeno 16./17. 11. 2015
Z delom pripravnika je pričel kar na postaji Šentjur,
dokler ni odšel v JLA. Po odsluženem roku ga je ponovno čakalo delo prometnika na postaji Šentjur, kjer je to
delo opravljal dobri dve leti. Od leta 1981 pa do leta 1984
je z delom nadaljeval na postaji Celje. Na praznik dela
leta 1984 je, po pridobljenih izkušnjah in znanju, seveda
s svojim strogim nastopom opravljal dela kot vlakovni
dispečer v Mariboru, pa vendarle je bilo po devetih letih
vožnje dovolj in leta 1993 je prišel na postajo Žalec kot
šef postaje. Po samo dveh letih pa se je ponovno vrnil
na delovno mesto prometnika postaje Celje, in to kar
za 20 let.

Branko Broder, Drago Keser in Bogdan Kobal
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Drago Keser z zadnjo izmeno 19./20. 11. 2015
Po končani prometni šoli je pričel opravljati prometniško
delo na postaji Dragalovci, po odsluženem vojaškem roku
pa je s svojim delom nadaljeval na postaji Doboj. V poletnem času leta 1982 je nastopil delo prometnika na cepni
postaji Grobelno ter po dveh letih še za dve leti na postaji
Laško. Res je, bil je 1. april, toda resničen, ko je Drago prvič
dvignil loparček na postaji Celje in ostal je kar 29 let zvest
tej postaji.
Bogdan Kobal z zadnjo izmeno 16./17. 11. 2015
Začel je na prvi šolski dan v letu 1978 kot transportni
komercialist v Sekciji za transport Celje in opravljal dela
vse do odhoda v JLA. Po vrnitvi iz JLA ob koncu leta 1984
je slabo leto opravljal dela še kot reklamant, nato pa je v
letu 1984 nastopil kot pripravnik za prometnika v
Sekciji za promet Celje.
Prometniško delo je pričel
na postaji Šentjur in po
dveh letih napredoval ter z
delom nadaljeval na postaji Celje. In to vse do konca
lanskega leta, torej dobrih
28 let.
Franc Zemljak z zadnjo izmeno 5./6. 12. 2015
Želja in hrepenenje po
opravljanju železničarske-

Franc Zemljak
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ga poklica ga je leta 1986 pripeljala iz bistriškega Impola
kot pripravnika v takratno Sekcijo za promet Celje. Postaja
Ponikva je bila postaja pripravništva in postaja, kjer je vse
do konca leta 2015 opravljal dela in naloge prometnika, torej
dobrih 28 let.
Emil Novak z zadnjo
izmeno 23. 12. 2015
V poletnem času leta
1981 je Emil pričel s svojim
delom na delovnem mestu
premikača postaje Celje in
po štirih letih napredoval
v premikalnega vodjo. Od
leta 1987 pa do leta 1996
je opravljal dela in naloge
kretnika. Leta 1996 pa ga
je delo odpeljalo v Štore,
kjer je vse do konca leta
2015 opravljal dela in
naloge odjavnika.

Besedilo: Bojana Kocjančič
Foto: Primož Majhen
Emil Novak

Pripravil: Matjaž Skutnik
Foto: arhiv SŽPS

OO KOPER
Življenje se vrti v krogu. Vedno, ko se le-ta sklene, si
rečemo, da smo izpolnili še en cilj. V lanskem letu sta tak
krog svoje delovne dobe sklenila dva prometnika postaje
Koper. Zakorakala sta v novo obdobje, kjer ni nočnih izmen,
ni premikov, uvozov in izvozov. Od sedaj ima vsak od njiju
samo eno šefico!
Zvonimir Zubac, naš Zvonko, inženir še iz časa Jugoslavije. Vešč predpisov, borec za svoj in naš prav. Vedno
smo govorili »edini, ki si upa«. Čeprav na pogled strog in
avtoritativen, smo nekateri v njem prepoznali nežno dušo,
ki je vedno pripravljena prisluhniti in priskočiti na pomoč.
Slavko Horvat, naš Slavček, poznavalec vseh rožic …
čaj za dobro in manj dobro počutje. Ljubitelj narave, veseljak, nepogrešljiv na vsakem dogodku, srčen in vedno pozitiven. Sodelavec, kakršnega si lahko vsakdo želi.

Skupinska z Zvonimirom in Slavkom
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Oba sta svojo prometniško pot začela v sosednji Hrvaški … njuni domovini. Po spletu okoliščin sta se pozneje z
družinama preselila v Slovenijo in kot prometnika na postaji
Koper in Podgorje nadaljevala svoje delo vse do upokojitve.
Kot se spodobi, smo ju ob njuni zadnji izmeni z iskrenimi
željami in malo pozornostjo pospremili v zasluženi pokoj.
Ob spoznanju, da se nekako končuje neko obdobje službenega druženja, so se v nas vseh prebudila čustva.
Da pa bi bilo vse po PS-u, kot bi rekel Zvone, »brez zaključne zabave ni pravega konca«. Povabila sta prav vse,
ki so skozi čas na nek način stali ob njuni poti. Ne glede na
politično, družbeno in sindikalno pripadnost. S tem sta še
enkrat dokazala, kako velika človeka sta.
Po skrajno uspeli zabavi smo si obljubili, da se kmalu spet
vidimo. To nikakor ni bil konec, ampak začetek novih, norih
dogodivščin! Hvala vama, da sta bila del našega kolektiva!

OO POSTOJNA
Pred koncem lanskega
leta se je kar nekaj naših
sodelavcev odločilo za
odhod v zasluženi pokoj
oziroma v program reševanja presežnih delavcev.
Tudi naš OO pri tem ni bil
nobena izjema. Bogdan
Skok, Boris Marsetič,
Franc Rožanc, Slavko
Mljač in Stane Blažek
so sklenili, da vsakodnevno stresno delo na železnici zamenjajo za bolj
Na obisku pri Stanetu
umirjeno, njihov korak pa
bo odslej sproščeno stopal po poti, kjer si bodo tempo določali sami.
Naj vam bo novi delodajalec naklonjen, da boste lahko
zdravi še dolgo časa uživali njegove ugodnosti, saj ste si to z

Vera v družbi Bogdana, Borisa, Franca in Slavka
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dolgoletnim delom zaslužili. Iskrena hvala za vsak trenutek,
ki smo ga preživeli skupaj, pa naj bo to v delovni sredini ali
v druženju izven službenih obveznosti.
Besedilo in foto: Vera Opatić in Silva Kristan

OO JESENICE
Mirko Dežman je prišel na železnico 1. 8. 1975
in je opravljal službo kot
vlakovni odpravnik na
bivših Jugoslovanskih železnicah. Svojo pot je nadaljeval na Slovenskih
železnicah v službi kot operativni pomočnik, kratek
čas kot prodajni predstavnik v Železarni Jesenice.
Svoje sposobnosti je preizkusil kot šef postaje in se
Mirko Dežman
ponovno vrnil v prometne
vode. Vse do konca je opravljal delo kot glavni prometnik
v CP-ju.
Franci Lavtižar je svojo kariero na železnici začel
18. 8. 1982 kot tranziter, po
končani šoli za vlakovnega
odpravnika se je ta njegova
pot nadaljevala vse do upokojitve. Moram vas obvestiti, da so svojo prometno
kariero na postaji Jesenice
končali tudi Branko Jug,
Andrej Meterc na postaji
Kranj, Braco Regojević,
Djemil Salčinović, Dino
Franci Lavtižar
Ramić, Vinko Jemc v
službi za gradbeno dejavnost. Dušan Juko, Ibro Bečić
sta svojo železničarsko kariero končala, ravno tako tudi naša
draga Cvetka Dežman Terezija.
Vsem bodočim upokojencem želimo veliko zdravja in da
bi čim več uživali v zasluženem pokoju!
Besedilo in foto: Sakib Galić

OO ZIDANI MOST
V preteklem letu so kar štirje naši člani odšli v pokoj oziroma na čakanje, saj so imeli izpolnjene pogoje, ki so bili
podpisani v dogovoru na SŽ med delodajalci in delojemalci
(sindikati).
OO SŽPS Zidani Most se je s priložnostnim darilom vsakemu posebej zahvalil za vse, kar so v dolgih letih oziroma
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desetletjih dela na železnici storili dobrega za naše podjetje
in za naš sindikat. Na zaključnih srečanjih (odhodnicah)
pa smo se skupaj poveseli in si zaželeli, da se, v drugačni
obliki, kot smo bili navajeni do sedaj, še velikokrat srečamo
in pogovorimo predvsem o lepih trenutkih, ki smo jih skupaj
preživeli na železnici.
Samo Berič
Samo je rojen leta 1958
v Trbovljah, tam je preživel celotno življenje. Po
končani šoli je začel delati
v rudniku Trbovlje. Na železnico je prišel leta 1980.
Delal je najprej na postaji
Trbovlje rudnik, in sicer v
tranzitu. Potem je precej
časa preživel na postajališču Loka (med postajama
Zidani Most in Breg) kot
Samo Berič
kretnik oziroma čuvaj in
prodajalec voznih kart. Po ukinitvi zasedbe na postajališču
Loka je bil »zaporničar« na potnem prehodu v Trbovljah.
Zadnja štiri leta pa je opravljal delo kretnika na postaji Ljubljana Moste. V maju 2015 je izpolnil pogoje za upokojitev
in tako končal svojo poklicno pot. Samo je bil član našega
sindikata vse od ustanovitve in mu ostal zvest do zadnjega
dne svojega dela na železnici.
Nenad Radić
Nenad je prav tako
rojen leta 1958. Rodil se
je v Bosni, kjer je preživel
otroštvo. Leta 1974 je prišel
v Slovenijo, kjer je najprej
našel zaposlitev v tovarni
Emo v Celju. Na železnice
pride leta 1976, kjer opravlja kar nekaj različnih del
in nalog. Začne kot zavirač
pri nabiralnih vlakih, nato
napreduje v sprevodnika in
Nenad Radić v zadnji dnevni
kasneje v vlakovodjo. To
delo opravlja na postaji Krško in na brzih vlakih. Leta 1992
pa pride na Blanco, kjer najprej opravlja delo PTO odpravnika, po spremembi predpisov in ukinitvi PTO-jev na isti
lokaciji postane prometnik in delo opravlja do sredine decembra preteklega leta, ko zaključi svojo kariero in delovne
obveznosti. Nenad je bil več kot desetletje prizadeven in
aktiven član našega sindikata.
Branko Kerenčič
Branko izhaja iz okolice Ormoža, kjer se je rodil leta
1956. Po končani osnovni šoli v domačem kraju je odšel
na železničarko šolo v Maribor. Po triletnem šolanju začne
opravljati delo skladiščnika na postajah Krško in Brestanica.
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Sredi sedemdesetih let odide na služenje vojaščine. Po povratku pa uspešno zaključi prometno šolo v Ljubljani. Kot
prometnik dela na postajah Krško, Dobova in Zidani Most.
V Zidanem Mostu opravlja tudi dela in naloge operativnega pomočnika šefa postaje, namestnika šefa postaje in vlakovnega dispečerja na progi Zidani Most–Dobova. Svojo
kariero konča zopet na delovnem mestu prometnika postaje Zidani Most. Svojo zadnjo izmeno kot zunanji opravi v
noči s 23. na 24. december lanskega leta. Branko je bil član
našega sindikata vse od ustanovitve. Sicer pa si je svoj dom
in družino ustvaril v Radečah.
Drago Šteblaj
Drago in Branko sta bila zadnja leta skupaj v turi. Tako
sta imela tudi skupaj zadnjo izmeno na predvečer svetega
večera leta 2015. Drago je rojen v maju leta 1960. Po končani osnovni šoli je leta 1975 odšel na srednjo železničarsko šolo v Maribor in jo uspešno končal leta 1979. Delovno
mesto prometnika je nastopil v Sevnici, kjer je ostal do aprila
leta 1987. Vmes je v letih 1980-81 odslužil vojaščino. Od
leta 1987 pa vse do konca leta 2015 je bil prometnik na postaji Zidani Most. Tako je Drago ves delovni staž opravljal
delo prometnika, in to na dveh postajah. Nekaj izmen je res
nadomeščal tudi vlakovnega dispečerja, vendar se je resnično dobro počutil le kot prometnik.

Drago Šteblaj in Branko Kerenčič v zadnji nočni

Član našega sindikata je bil vse od ustanovitve, bil je celo
zelo aktiven v tistih težkih in odločilnih časih, ko se je sindikat ustanavljal. Sicer pa živi s svojo družino na kmetiji
v okolici Boštanja. Dragu dela tudi po odhodu z železnice
nikakor ne bo zmanjkalo.
Besedilo in foto: Miran Prnaver

Prazniki: dan žena in materinski dan
Odkar obstaja človeštvo, obstajajo tudi prazniki. Posameznik ima na voljo velik izbor najrazličnejših vrst praznikov. Pa vendar, vsak od nas praznuje tiste dneve, ki se
še posebej dotikajo pomembnih vsebin iz naših življenj.
Takšni drugačni dnevi so namenjeni temu, da se ustavimo v
vsakodnevnem hitenju in najdemo čas za razmislek.
Marec je mesec, ki prinaša pomlad, novo življenje, ponovno rast. Po poganskem verovanju je bil na dan pomladnega
enakonočja praznik boginje Ostare. Morda ni naključje, da
sta prav v marcu praznik žensk in praznik mater, kot nosilk
novega življenja. Sodobni človek je prastara verovanja pač
prilagodil svojim potrebam in zahtevam časa.
Leta 1917 je na kongresu na Danskem nemška socialistka
Klara Zetkin predlagala 8. marec kot mednarodni dan žensk,
ki je pomenil obeleženje prizadevanj žensk za ekonomsko,
politično in družbeno enakopravnost in enakost. Najprej
je bil ta dan poimenovan kot praznik delovnih žensk, saj
je bil spomin na proteste delavk v ameriških tekstilnih tovarnah. Od delodajalcev so zahtevale odpravo nečloveških
delovnih razmer in boljše mezde. Njihova organiziranost
je postala množična in leta 1908 se je na ulicah New
Yorka zbralo 15.000 žensk, ki so zahtevale krajši delovnik,
večje plačilo in volilno pravico. Shod je potekal pod sloganom »Kruh in vrtnice« – kruh je simboliziral ekonomsko
varnost, vrtnice pa boljšo kvaliteto življenja. Osmi marec
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je tudi spomin na tragično zgodbo okoli 130 delavk tekstilne tovarne Triangle. Lastniki in vodstvo tovarne so delavkam želeli preprečiti stik z ženskami iz drugih tovarn,
da bi s tem omejili stavko, zato so zaprli izhode iz tovarne.
Ko je izbruhnil požar, šivilje niso imele nobene možnosti
rešiti svojih življenj. Tragedija je pretresla Ameriko. Po
tem dogodku so v Ameriki uvedli uradne preiskave delovnih nesreč in dvignili standarde varstva pri delu. Leta
1917 so v Sankt Petersburgu ruske ženske na množičnih
shodih opozarjale na več kot dva milijona žrtev v prvi
svetovni vojni in na pomanjkanje doma. Kljub pritiskom
niso odnehale, dokler car ni odstopil. Takratna začasna
vlada je ženskam podelila volilno pravico. Po julijanskem
koledarju je bil ta dan 23. februar, po gregorijanskem
pa 8. marec.
Ženske na svojih shodih in protestih niso izpostavljale
le prizadevanj za svoje lastne pravice, ampak so opozarjale na krivice in neenakosti, ki so ogrožale širšo družbeno
skupnost.
Praznovanje 8. marca je skozi čas dobilo negativen
pomen. Pomenilo je ostanek preteklega režima in preživete
ideologije, pa tudi praznovanja so bila bolj ali manj predvsem veseljačenja in kupovanje cvetja. V današnji zakonodaji je kup pravnih predpisov, ki ženskam zagotavljajo
enakopravnost in enakost, a statistični podatki kažejo, da
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temu le ni tako. Še vedno je v razmišljanju prisotnih veliko
stereotipov, predsodkov in posploševanj glede vloge žensk
v družbi. Oblike diskriminacije glede na spol so morda postale samo manj očitne, bolj prefinjene.
Zagotovo pa ženske zahodnega sveta živimo v neprimerno nam bolj prijaznih okoliščinah kot ženske v kakšnih
drugih okoljih, kjer velikokrat nimajo pravice odločati niti
o svojem lastnem življenju, kaj šele o čem drugem. Zato naj
bo 8. marec dan, ko se spomnimo pogumnih žensk, ki so
prispevale k izboljšanju sveta.
Drugi praznik v marcu, ki je namenjen ženskam, je materinski dan. Praznik ima svoje korenine v poganskih časih
in v antiki in se navezuje na čaščenje materinstva. V državah po svetu ta dan praznujejo na različne dneve. V naših
krajih je to 25. marec in se po drugi svetovni vojni praviloma ni omenjal, kaj šele praznoval. Svoj pomen je ta dan
zopet začel pridobivati v devetdesetih letih 20. stoletja in se
navezuje na krepitev vloge Cerkve v javnem življenju. Katoliška cerkev namreč 25. marec obhaja kot dan Marijinega
oznanjenja, devet mesecev pred Jezusovim rojstvom, ki ga
praznujemo na božični dan.
Kako pomembna je mama v življenju vsakega od nas,
lahko morda najbolje izvemo iz pripovedovanja otrok aleksandrink. Aleksandrinke so bile ženske iz goriškega območja, ki so v drugi polovici 19. stoletja odhajale v Egipt,
kjer so služile kot dojilje, natakarice, služkinje. Tiste, ki
so bile poročene, so doma puščale svoje, tudi komaj nekaj
mesecev stare otroke. Ti otroci so odraščali pri sorodnikih, če so imeli srečo, ali pa po zavodih. Imeli so mamo,

pa so odraščali brez nje. Pretresljivo je poslušati zgodbo
gospe, ki pri svojih sedemdesetih pravi, da nihče nikoli
ne more nadomestiti tiste ljubezni, ki bi jo morala dobiti
od mame.
Za zaključek si bom sposodila razmišljanje Rožane Grdina:
»Biti ženska ni vedno lahko. To s seboj prinese določena tveganja, kot so občutljivost, ranljivost, nemoč, konflikt.
Včasih je veliko laže svojo ženskost skriti pod držo trde,
uspešne in vsemogočne osebe. Pogosto svojo ženskost izražamo tako, da poskrbimo za vse: od družine, službe, šefa,
do staršev in doma. Toda kaj, ko nam nekega dne nekaj ali
nekdo spodnese tla pod nogami. Morda je bil to dogodek,
morda oseba ali preprosto klic notranje ženske. Klic tistega
dela nas samih, ki smo ga predolgo časa pustile samevati.
Različnost med moškim in žensko je nekaj zelo dragocenega. Ta drugačnost je čudovita kreatorka novega. Toda resnici na ljubo nam sedaj pri tej kreaciji primanjkuje ženske
drugačnosti, ženskih kvalitet. V kolikor bi kapitalska inteligenca upoštevala energijo in skrb matere, ki jo ženska nosi v
sebi, bi morda uzrla, da kot planet drvimo v brezupno stanje.
Morda bi uzrla, da je nenasilje edini način zdrave evolucije. Morda bi spregledala, da za dosego cilja niso dovoljena
vsa sredstva. Da je pot del cilja. Da smo tukaj vsi ljudje, ki
hrepenimo po življenja vrednem Življenju. Da sta delitev in
sočutje primernejša kot moč, denar in oblast.«
Besedilo in foto: Tatjana Petek

Razstava v Železniškem muzeju v Ljubljani
V prejšnji številki našega glasila smo poročali o otvoritvi razstave »125 let železnice v Lendavi«. 10. februarja
letošnjega leta pa je bila ta razstava prestavljena – odprta v
našem železniškem muzeju v Ljubljani. Razstavo je pripravila Galerija – Muzej Lendava, ki je k sodelovanju povabila
Društvo zbirateljev Pomurja ter še nekaj posameznikov in
ljubiteljev železniške dediščine. Na otvoritvi je slovesnost
popestrila Folklorna skupina Tine Rožanc, prireditve pa se je
med drugimi gosti udeležila tudi madžarska veleposlanica.
Razstava je bila odprta do konca meseca marca. Ob
obisku razstave sem se pogovarjal z Mitjo Vaupotičem,
ki je eden tistih, ki je pri razstavi sodeloval s svojim gradivom. Mitja je naš redni dopisnik s področja zgodovine
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železnic. V pogovoru izvem, da se je lanskega leta razstava
po Lendavi preselila v madžarski obmejni Lenti. Potem so
bili razstavljeni predmeti deponirani oziroma vrnjeni lastnikom. Na Mitjino pobudo je prišla nadvse zanimiva razstava tudi v železniški muzej v Ljubljani. Pobuda je padla
na plodna tla tako v Lendavi kot Ljubljani. Pri postavitvi
so imeli nekaj težav s panoji. Vendar jim je uspelo dobiti
– sposoditi si primerne, ki so se lepo vključili v muzej in
so bili primerni za razstavljeni material. Izbor materiala
je bil narejen tako, da so razstavljeni samo eksponati, ki
so tipični in so neposredno povezani s progo v Lendavi.
Tako je tu razstavljeno približno 20 % tistega, kar je bilo
v Lendavi.
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Madžarska veleposlanica na otvoritvi

Folklorna skupina Tine Rožanc

Dvojezičen plakat

Del razstave

Z obiskom so v muzeju zadovoljni. Tako jo je, na primer,
na naš kulturni praznik 8. februarja, ko razstava sicer še
ni bila uradno odprta, bila pa je že dokončno pripravljena
in postavljena, videlo kar 600 obiskovalcev. Gradivo je
pripravljeno dvojezično, v slovenščini in madžarščini. Po
koncu razstave bo gradivo deponirano v Lendavi, privatno
gradivo pa bo vrnjeno lastnikom. En del predmetov pa bo še
dva meseca na razstavi v upravni stavbi SŽ na Kolodvorski
ulici v Ljubljani.
Pripravljalcem razstave gre vsa pohvala in zahvala za
vloženi trud. Pravijo, da ni vreden prihodnosti, kdor ne ceni
svoje preteklosti. Tudi ta razstava je potrdila, da številni, in
to ne samo železničarji, zelo cenijo in spoštujejo preteklost,
zato upamo, da bomo tudi mi s svojim delom v sedanjosti

ustvarjali tako železnico, da bodo lahko zanamci s ponosom
govorili in nekoč predstavljali naše sedanje delo kot lepo,
dobro in kot pozitiven prispevek družbi in času, v katerem
živimo.
Naj v dokaz napisanega, koliko je pomenila železnica
v preteklosti, povem to, kar mi je zaupal Mitja: »Osrednja
proslava ob 800-letnici mesta Lendava je bila organizirana
tako, da je bila rdeča nit proslave železnica, čeprav je bilo
v 800-letni zgodovini mesto le krajše obdobje povezano z
železnico.« Delajmo in trudimo se tako, da bo tudi 900. ali
1000. letnica Lendave taka, da se bo še slišalo za železnico.
Besedilo: Miran Prnaver
Foto: Leo Roudi in Miran Prnaver

Delovni invalidi
Status delovnih invalidov določa Zakon o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju.
Posamezniku je delovna invalidnost priznana v primeru,
ko je njegovo zdravstveno stanje utrpelo spremembe, ki jih
z zdravljenjem oziroma s postopki medicinske rehabilitacije ni mogoče odpraviti. Postopek za uveljavljanje pravic iz
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obveznega zavarovanja se začne na zahtevo zavarovanca,
lahko pa tudi na predlog zavarovančevega osebnega zdravnika ali imenovanega zdravnika.
Zavarovanec najprej v dogovoru z osebnim zdravnikom
zbere potrebno medicinsko dokumentacijo, osebni zdravnik
pacienta napoti na preglede k ustreznim specialistom, saj
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izvidi, ki so podlaga za oceno invalidnosti, ne smejo biti
starejši od enega leta. Nato je potrebno zahtevo za sprožitev, skupaj z medicinsko dokumentacijo, poslati na Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
V primeru, da je zavarovanec zaposlen, v postopku sodeluje tudi delodajalec, ki izpolni obrazec o delovnih obremenitvah zavarovanca in lahko med postopkom poda tudi svoje
mnenje in predloge.
Ko zavod pridobi popolno dokumentacijo, šteje, da je postopek uveden, in zavarovanec je pregledan pred invalidsko
komisijo I. stopnje. Ta na podlagi pregleda in dokumentacije
izda izvedensko mnenje o obstoju invalidnosti. Nato zavod
na podlagi mnenja izda odločbo, s katero se zavarovancu
prizna status invalida in še druge morebitne pravice (pravica do premestitve na drugo delo, omejitve pri delu, delo
s krajšim delovnim časom od polnega, pravica do poklicne
rehabilitacije in še druge).
Invalidnost se razvršča v tri kategorije.
V I. kategorijo je razvrščen posameznik, ki ni več zmožen
opravljati svojega poklica oziroma nima več delovne zmožnosti. V II. kategorijo je razvrščen posameznik, če je njegova delovna zmožnost za poklic zmanjšana za 50 % ali več.
V III. kategorijo pa pride posameznik, ki ni več zmožen za
delo s polnim delovnim časom, lahko pa opravlja določeno
delo s krajšim delovnim časom od polnega, to je najmanj
štiri ure dnevno. V to kategorijo sodi tudi tisti, čigar delovna
zmožnost za njegov poklic je zmanjšana za manj kot 50 %
in torej še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim
časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na
katerem dela.
Zavarovanec z delovno zmožnostjo, ki je razvrščen v
II. ali v III. kategorijo invalidnosti, lahko pridobi pravico
do poklicne rehabilitacije, pravico do premestitve na drugo
delovno mesto oziroma drugo delo, pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega in pravico do priznanja
omejitev pri delu. Skladno s priznanimi pravicami pa delovnemu invalidu pripada tudi denarno nadomestilo iz naslova

Delovni invalid

invalidnosti oziroma nadomestilo iz naslova poklicne rehabilitacije.
Pred letom 2006 delodajalec ni mogel delovnemu invalidu odpovedati pogodbe o zaposlitvi, po letu 2006 pa je to
mogoče, vendar mora delodajalec spoštovati poseben postopek, ki ga predpisuje zakon. Tako lahko delodajalec invalidu
odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga.
Najpomembnejša razlika med delavcem brez invalidnosti
in delavcem, ki ima status invalida, je v tem, da ima delodajalec pri odpovedi invalida primarno dolžnost, da delavcu
zagotovi delo (tako znotraj svoje organizacije, kot tudi pri
drugih delodajalcih in na Zavodu za zaposlovanje).
Poleg tega pa mora pred odpovedjo pridobiti mnenje
Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o
zaposlitvi, ki deluje v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pridobitev mnenja
je procesna predpostavka in brez tega je odpoved nezakonita.
Besedilo in foto: Edvard Veber

ZAHVALA
Vesolje nam je zadalo velik udarec in iz naše sredine iztrgalo Zlatka Klužerja. Hvala, ker ste razumeli,
kako nenaden in boleč udarec je bil to za vse njegove najbližje, ter nam v težkih trenutkih izrekali besede
sočutja in sožalja. Zahvalili bi se radi predstavnikom Slovenskih železnic, ki so nam stali ob strani in
nam nudili podporo.
Hvala vsem, ki ste Zlatka v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti in se z iskreno žalostjo
še zadnjič poslovili od njega.
Anja, Nejc in Denis
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Marjan Weilgoni
*1948

2016

Na pragu pomladi se je od nas poslovil dolgoletni sodelavec Marjan Weilgoni iz Litije, mož, ki nam je s svojim
pokončnim, resnim in rahlo zadržanim videzom, a z elegantnim in urejenim pristopom vedno zbujal spoštovanje
in pristno občudovanje.
Nekateri ljudje so kot svetilniki: močni, trdni, zanesljivi – a
hkrati topli in odprti, vedno pripravljeni pomagati. Marjan
Weilgoni je bil takšen človek. Trudil se je povezovati ljubeznivost in poštenje, zanesljivost in trud, odločnost in vztrajnost, veselje in delo, znanje in moč na način, da bi bile vse
te vrednote v ravnovesju. Privzgojili so jih njemu, vzel jih
je za svoje, jih živel in jih delil z vsemi, ki so ga obkrožali.
Vedno se je zavedal, da so vanj uprte številne oči, da je
odgovoren ljudem: največ odgovornosti pa je odmeril sebi.
Zato si je vedno postavil najvišja merila, saj se je zavedal,
da bo naredil vse, kar je v njegovih močeh, da bo dosegal
zastavljene cilje. Tako je bilo v njegovem zasebnem pa tudi
poklicnem življenju, kjer je sposobno, odgovorno in predano služboval na železnici vse do upokojitve ter vedno
skrbel za ugled te institucije. Na železnici je opravljal delo
prometnika, postal šef transportno-komercialnih poslov v
Zalogu, nato pa preko dvajset let služboval kot šef postaje v
Litiji. Poseben pečat je pustil tudi v vrstah našega sindikata
SŽPS, katerega zvesti in predan član je bil in kjer smo se
lahko vedno zanesli nanj in s pozornostjo sledili njegovim
idejam, izkušnjam in zanesljivosti. Več let je uspešno vodil
Območni odbor Vodstva postaj, kjer je skupaj s svojimi
člani – sodelavci, ki so opravljali vodstvena dela na postajah – skrbel za njihovo ustrezno zaščito in zagotavljanje
pravic, ki so bile zapisane v zakonih in kolektivni pogodbi. Tudi njegovo sodelovanje na sejah našega glavnega
odbora nam bo vsem ostalo v spominu, saj je s svojim sodelovanjem pustil poseben pečat in zgled, kako se pogovarjati, dogovarjati in usklajevati. Deloval je povezovalno in
pozitivno: zanj ni bilo nerešljivih problemov – poudarjal je,
da ljudje le v slogi dajemo dobre rezultate in sebi ter drug
drugemu lepšamo in lajšamo življenje.
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Pri tem ni pozabil posebnih dragocenosti življenja: svoje
družine, svojih resničnih prijateljev in dragocenih trenutkov z njimi; bil je zabaven in sproščujoč, iskrivo humoren,
s prepričanjem, da je treba v ljudeh poiskati dobre plati in
odmeriti slabe. Navduševala ga je narava s svojimi čudeži
in stvaritvami, predvsem pa ga je prevzel drobni, a organizirani svet čebel, ki se mu je zavezal kot skrben čebelar.
Življenje ima mnogo obrazov, je kot knjiga, pri kateri že
v naslednjem poglavju doživimo nenavadne pretrese in
preobrate. Marjan je zbolel, a se je tudi z boleznijo odkrito soočil in spoprijel z velikim optimizmom. Ko je že vse
kazalo na dober konec po številnih preizkušnjah in bojih,
ki jih je izbojeval, se je zapletlo … Žal preveč, da bi našel
rešitev in ostal med nami.
Pa bi gotovo rad, neizmerno. Rad bi bil še del umirjenih in
toplih let s svojo ženo. Rad bi bil del družin svojih hčera in
predvsem bi rad videl odraščati bistre vnukinje in vnuka,
njegovo ponosno zapuščino temu nenavadnemu, a kljub
vsemu čudovitemu življenju. Z veseljem bi si vzel čas za
prijatelje in sodelavce, s katerimi je ohranil stike in se z
njimi družil vsa leta po upokojitvi.
Vezi, ki jih je Marjan stkal z nami, so trajne. Zemeljsko
slovo je le delno – zaradi vseh lepih trenutkov, ki smo jih
preživeli skupaj, bodo kot pomladno cvetje po vsaki zimi,
znova in znova, spet in spet kalili drobceni spomini …
Njegove misli, napotila, drobne šale in opozorila, vse, kar
je dobrega, plemenitega predal – in pri tem preprost ostal
– bo zdaj prinašal topel veter, sončni žarek zlat, visokoraslo, dostojanstveno drevo, hrib zelen, reka, drobcena
čebela …
Marjan, hvala za vse in na svidenje nad zvezdami.
Besedilo: Miran Prnaver
(Del članka je povzet po pogrebnem govoru.)
Foto: arhiv družine Weilgoni
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Kretnik
V naši odvisni družbi Infrastrukturi je zaposlenih veliko
različnih poklicev, naš sindikat prav tako včlanjuje zaposlene, ki delajo v različnih odvisnih družbah in tudi v zelo
različnih poklicih. Nekaj teh poklicev bi skozi naše člane,
ki konkretno opravljajo določena dela, radi predstavili tudi v
našem glasilu. Danes bomo spregovorili o poklicu kretnika,
ki je eden najstarejših na železnicah.
Obiskal sem postajo Radohova vas in se srečal z Brankom
Marjanovićem. Branko je rojen leta 1961 v Banja Luki, na
železnico v Slovenijo je prišel osemnajst let kasneje v letu
1979. Njegovo prvo delovno mesto je bilo v skladišču v
Novem mestu, po opravljenem tečaju pa je postal kretnik.
Vse to je od davnega leta 1979, torej je kretnik že 37 let.
Najprej je delal v Ivančni Gorici, po odsluženi vojski pa je
nadaljeval delo v Grosupljem, Ivančni Gorici in v Radohovi
vasi, krajši čas pa tudi na drugih postajah dolenjske proge.
Z ženo in dvema sinovoma živi v občini Ivančna Gorica v
stanovanju na postajališču Šentvid pri Stični. En sin je zaposlen, drugi še študira.
Postavim vprašanje, kako bi nekomu, ki ne pozna železnice, predstavil, kdo in kaj je kretnik. Branko mi v odgovoru
pove, da bi najlaže rekel, da je kretnik delavec, ki na postaji
obrača kretnice in s tem omogoči, da se vlaki na postajah
srečajo (križajo) in opravijo varno vožnjo.
Pred nameravanim prihodom vlaka dobi kretnik od prometnika nalogo (s pisnim fonogramom), da postavi kretnico
v pravilno in natančno lego za nameravano vožnjo vlaka.
Danes, pravi, ko so novi dnevniki, se s fonogramom dejansko vpišejo v dnevnik le številke in čas. Ko so kretnice
postavljene, lahko prometnik postavi signal za vlak v dovoljeno lego. Kretnik seveda tudi opazuje in spremlja vlak v
prihodu in odhodu s postaje. Po opravljeni vožnji pa kretnik
zopet poravna, vrne kretnice v prejšnjo lego (ponavadi v
premo). V Radohovi vasi se postavljanje kretnic na A strani
postaje opravi v kretniški postojanki, na B strani pa mora iti
(se pelje s kolesom) na teren, da na licu mesta postavi/prestavi) kretnico. Ta oblika zavarovanja je sicer zelo stara, vendar
Branko pravi, da je varna, saj je v odvisnosti med kretnicami
in signali ter tako omogoča varne vožnje. Glede na svojo starost, je naprava še vedno dobro uporabna. Je pa seveda res,
da lahko tak način zavarovanja uspešno deluje le na progah

Branko Marjanović v prometni pisarni
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Pri delu

Postaja Radohova vas

in postajah, kjer ni obsežnega prometa. Ta sistem izvira še
»skoraj« iz časov, ko je železnica prišla v naše kraje, tako
ima postojanka v Radohovi vasi na pročelju izpisano letnico
1947, naprave v njej pa so še starejše.
Kretnik tudi čisti kretnice, ureja okolico, kjer so kretnice,
in podobno. Ko ga vprašam, ali mu je delo všeč, je lepo slišati, da bi zopet postal železničar, če bi imel ponovno možnost
odločiti se. Na postajah, kjer so potni prehodi, ima lahko
kretnik tudi vlogo čuvaja, da odpira in zapira potni prehod.
Kretnik je na postaji Radohova vas skupaj s prometnikom v
prometnem uradu, ko pa je potrebno, delo opravi na terenu.
Nekako deset minut je tisti čas, ki je potreben, da se lahko
opravijo vse aktivnosti, ki so potrebne za varen uvoz vlaka
na postajo.
Na postaji je pet kretnic in en raztirnik. Iz postojanke se
postavljajo tri in na terenu dve. Na moje vprašanje, ali obstajajo kakšni problemi, težave, Branko pravi, da v Radohovi
vasi ne zazna težav, lepo se razumejo med sabo in z vodstvom postaje, ki je v Novem mestu. Trenutno sta zaposlena dva kretnika in štirje prometniki. V Radohovi vasi dela
kretnik dopoldne in popoldne, vmes je nekaj prekinitve, ker
takrat po voznem redu ni križanj in lahko promet opravlja
prometnik sam. Dopoldne dela od četrte ure zjutraj do dvanajste in popoldan od pol tretje do pol enajste zvečer. Ob sobotah, nedeljah in praznikih so prosti. Na dolenjski progi so
kretniki še vedno na večini postaj. Samo postaje Škofljica,
Rakovnik, Trebnje, Mirna Peč in Semič so brez njih.

Pred kretniško postojanko
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Tudi sam sem na obisku spoznal kar nekaj novih stvari, saj
nikoli nisem imel prilike delati na postaji, kjer so zaposleni
kretniki. Čeprav ta poklic na železnici počasi izumira, pa
je še vedno na stranskih progah močno prisoten. Predvsem
je pomembno, da starejša tehnologija še vedno zagotavlja
varen promet. In v današnjem neverjetnem razvoju tehnologije je pogled v preteklost v stare, velikokrat tudi dobre časa
še kako dobrodošel. Na železnicah je tak pogled na delovno

mesto kretnika. Morda že kar malo nostalgičen za tiste, ki
ta dela gledamo od daleč. Za tiste, ki pa jih delajo v živo,
pa je seveda to daleč od nostalgije, ampak zelo konkretno in
odgovorno delo. Upam, da ga tudi drugi kretniki opravljajo s takim veseljem in zadovoljstvom kot naš sogovornik
Branko.
Besedilo in foto: Miran Prnaver

Vzdrževalec TK naprav
Železniško telekomunikacijsko omrežje je funkcionalno preglede in meritve, sodeluje pri izvajanju investicij, manisklenjeno omrežje, ki omogoča prenos informacij in po- pulira z močnostnimi stikali, opravlja dela pri vseh vrstah
datkov za potrebe vodenja prometa in vzdrževanja infra- vzdrževanja in odpravljanja okvar in napak na napravah,
strukture, za zagotovitev nemotenega, varnega in urejenega izvaja kontrolne preglede in meritve, čuva male skupine,
odvijanja javnega železniškega prometa, pa tudi prenos in- koordinira dela z ostalimi skupinami ter izvaja predpisane
evidence in poročila.
formacij za potrebe poslovnih komuniElektromehanik TK vzdržuje TK
kacij.
naprave, odpravlja okvare in napake,
Na glavnem železniškem križu je na
sodeluje pri investicijskih delih, izvaja
stebrih vozne mreže obešenih preko 560
meritve in preglede naprav tudi na
kilometrov optičnega kabla, ki je temelj
terenu, po potrebi izvaja čuvanje malih
za delovanje digitalnih prenosnih sisteskupin in izvaja dela po naročilu nadremov in naprav. Na stranskih progah se
jenega.
kot prenosni medij uporabljajo večinoRedno vzdrževanje se za naprave
ma bakreni kabli in zračni vodi, te proge
v njihovi življenjski dobi zagotavlja z
so opremljene s starejšimi, analognimi
rednimi meritvami, nadzorom in obnapravami. V teku pa je tudi uvedba didobnimi pregledi. Glede tega se vodijo
gitalnega radijskega sistema (GSM-R).
posebne evidence v obliki evidenčnih in
Vzdrževalec
telekomunikacijskih
merilnih listov.
omrežij in opreme je izvršilni železniški
Z vzdrževanjem in obnovo železnišdelavec, ki je zaposlen pri upravljalcu in
kega TK omrežja in TK naprav se mora
je usposobljen za izvajanje vzdrževalnih
zagotavljati delovanje naprav v njihovi
del v skladu z določbami predpisa, ki
življenjski dobi, zmanjševanje števila
ureja strokovno usposobljenost izvršilnapak oziroma najvišjo mogočo raven
nih železniških delavcev.
razpoložljivosti TK omrežja, odpravo
Lokacija vzdrževanja TK je v osnovi
napak v rokih, ki jih predpisuje Pravilsestavljena iz več delovnih mest, kot
nik o TK omrežju, ter podaljševanje časa
so delovodja TK, skupinovodja TK in
delovanja TK omrežja in naprav.
elektromehanik TK.
V primeru ugotovljene ali javljene
Delovodja TK organizira, koordinira in
napake oz. motnje morajo TK vzdržekontrolira delo delovnih skupin pri vzdrvalci nemudoma začeti z aktivnostmi za
ževanju TK naprav, neposredno izvaja TK vzdrževalec na delu
njeno odpravo. Pri odpravi imajo napake
zahtevnejša vzdrževalna dela in meritve,
organizira zavarovanje delavcev, sodeluje pri investicijskih prednost pred motnjami. Od tedaj, ko je bila napaka sporodelih, uvaja nove delavce v delo, intervenira ob izrednih do- čena, pa do tedaj, ko je napaka odpravljena, ne smejo preteči
godkih in okvarah, skrbi za evidence in dokumentacijo, izvaja več kot tri ure na glavnih progah ter šest ur na regionalnih
analize in izdeluje poročila ter ureja tehnično dokumen- progah.
Upravljalec mora o vseh ugotovljenih in sporočenih mottacijo.
Skupinovodja TK organizira, koordinira in kontrolira dela njah in napakah voditi evidenco.
vzdrževalne skupine ter zagotavlja varno delo. Poleg tega
izvaja zahtevnejša dela pri vzdrževanju, opravlja kontrolne
Besedilo in foto: Edvard Veber
APRIL 2016
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Postaje so naše ogledalo: Šentilj

Postaja Šentilj

Železniška proga Maribor–Šentilj, dolga skoraj 16 km,
poteka skozi območje Slovenskih goric in pelje skozi dva
predora ter ustavlja na dveh postajah in dveh postajališčih.
Odsek je bil zgrajen že leta 1846 v okviru gradnje Južne
železnice med Dunajem in Trstom.
Proga, ki je odsek glavne železniške proge Zidani Most–
Maribor–Šentilj–državna meja, je del koridorja Xa (Gradec–
Maribor–Zagreb), poleg tega je pomembna povezava z Luko
Koper ter neposredna povezava Avstrije na V. pan-evropski
koridor.
Od Sežane do Maribora je proga zgrajena kot dvotirna,
med Mariborom in Šentiljem oziroma preko državne meje
do Lipnice (Leibnitz) pa je proga enotirna. Slovenski odsek
proge je bil prvotno dvotiren, po drugi svetovni vojni pa je
bil, iz danes povsem nerazumljivih vzrokov, drugi tir demontiran in odpeljan v drugi del nekdanje skupne države
Jugoslavije. V sedanjosti zopet potekajo prizadevanja za
ponovno gradnjo drugega tira. Največja hitrost potniških
vlakov je le 80 km/h, kategorija proge, glede na obremenitev, je C3 (nosilnost 20 t/os), elektrifikacija proge pa je
bila izvedena leta 1975. Mejna postaja s sosednjo republiko
Avstrijo je postaja Šentilj. Današnja postajna zgradba je bila
zgrajena leta 1980, stara postaja je stala približno 30 metrov
stran in je bila po izgradnji nove porušena. Na postaji sta tudi
dve stanovanji, prvotno so bili ti prostori mišljeni za potrebe
policije in carine, ter v nadstropju bivalnica. V praksi pa to
ni zaživelo oziroma tu nikoli ni bilo policije in carine, tako
da sta sedaj to dve stanovanji. Prostor, kjer je bila nekoč blagovna blagajna, je oddan v najem za salon za nego nohtov.
Postajna zgradba je v dobrem stanju, saj je tudi relativno
nova. V letu 2014 so dobili vetrolov in v lanskem letu so
jim zamenjali dotrajano mizo v prometnem uradu. Vetrolov je bil pomembna pridobitev, saj so se s tem bistveno
izboljšali pogoji dela. Po kar nekaj prošnjah in zahtevah so
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na novo urejeni tudi strop in tla v prometni pisarni. Na postajnem območju je tudi ENP (elektro napajalna postaja), ki
se daljinsko vodi iz Maribora. Drugih zgradb na postaji ni.
Tudi okolica postaj je lepo urejena. Ko se je še ocenjevala
urejenost postaj in njihovih okolic, so dobili več priznanj za
»naj postajo« v svojem rangu.
Postaja Šentilj je tretjega ranga in je edina mejna postaja v
Sloveniji, ki je tako nizkega ranga. Na postaji je zaposlenih

Del prometne pisarne

Postavljalna miza
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Poseben priročnik

Prometnik Ivan Anžel

6 prometnikov, ki po potrebi nadomeščajo tudi na postajah
Pesnica in Studenci. Če pa nastane potreba, v Šentilj pridejo nadomeščat mariborski prometniki. Kar pet prometnikov na postaji Šentilj je članov našega sindikata SŽPS. Na
postaji je sedaj zasedeno le delovno mesto prometnika, v
preteklosti pa je bilo, na primer, zaposlenih šest na različnih
delovnih mestih. Vodstvo oziroma nadzor postaje se izvaja
iz Maribora. Kar zadeva sodelovanje postaje s krajem, tega
sodelovanja ni veliko, če pa nastane potreba, pa je le-to na
zelo dobri ravni. Drugih služb na postajnem območju ni.
Gradbena dejavnost in SVTK imajo sedež v štajerski prestolnici – Mariboru.
V 24-ih urah postajo prevozi približno 60 vlakov, in ti
so v večini tovorni. Tovorni vlaki vozijo v tranzitu. Na postaji predvsem tovarna Paloma naloži 10 do 20 vagonov na
mesec. V preteklosti je bilo tega tovora bistveno več, a je žal
prešel na kamione. V skladišču se nalaga tudi nekaj lesa. Ves
ta postajni tovor se odpravi z nabiralnim vlakom Maribor
Tezno–Šentilj–Maribor Tezno, ki pa vozi po potrebi, glede
na tovor, ki ga je potrebno odpraviti. Dva para potniških
vlakov sta ranga evro city (z Dunaja do Ljubljane oziroma
do Zagreba in obratno). Lokalnih potniških vlakov je 16,
ti vozijo na relaciji Špilje (Spielfeld)–Maribor in tudi do
Zidanega Mosta ter obratno. En par vlakov konča oziroma
začenja vožnjo v Šentilju. Potniška blagajna na postaji ni
odprta, odprava potnikov je na vlaku. Imajo sicer potniško
blagajno, ki pa je že 4–5 let zaprta. Vozni red je v glavnem dober in ustrezen. Težave so bile, ko so vlaki zaradi
remontov (Dolga Gora–Poljčane) precej zamujali. Potniki
so v veliki večini dijaki in v manjši meri delavci. To velja
za smer proti Mariboru. Precej manj potnikov pa se vozi na
avstrijsko stran, to so v glavnem potniki, ki se vozijo na delo
v sosednjo Avstrijo.

Lepo urejena čakalnica

APRIL 2016

Na postaji je v zadnjem času največ problemov in aktivnosti, ki so povezane s prevozi beguncev. V začetku, ko so
se ti prevozi začeli, je v Šentilj prispelo tudi do 11 vagonov beguncev in nato so ti nadaljevali pot peš v spremstvu
policije do meje, kjer je bil organiziran begunski center na
slovenski strani. Sedaj (Šentilj sem obiskal na prestopni dan
letošnjega leta) vozijo do km 609.8, to je neposredno v bližini begunskega centra, kjer je zgrajen 250 metrov dolg peron.
Na postaji Šentilj se vlaki ustavijo, da dobijo ustrezni splošni
nalog. Če je vlak sestavljen iz klasične garniture (vagonov),
ta potem vozi do Špilja na obračanje, če pa je vlak elektromotorna garnitura (gomulka), se le-ta z odprte proge vrača
v Šentilj. V začetku je bilo potrebno tudi klasične garniture
riniti nazaj z odprte proge na postajo. Vse pa se je urejalo
operativno, sproti. Tako niso vedeli, ali bo Avstrijec sprejel
vlak na obračanje ali ga bodo morali riniti nazaj. Od začetka je bilo res veliko težav. Odvisno od situacije, so morali
tudi naročati vozovnega preglednika in premikača, da sta
spremljala vlak. Sedaj pa so se stvari dogovorile in precej
uredile.
Ko so nekako vedeli za čas, kdaj bo vlak peljal proti
km 609.8, so obvestili štab policije pri begunskem centru
in policija je begunce počakala pri vlaku ter jih spremljala
naprej. Po pregledu pa so begunci peš nadaljevali pot preko
meje, kjer so jih predali Avstrijcem. V začetku je bilo tudi do
pet vlakov na dan. Dodatek za delo z begunci sicer dobijo,
vendar samo za čas, ko je vlak na postaji Šentilj, tako da so to
res minimalne vsote. Vlak sicer spremljajo in delajo z njim
dosti več časa, vse odkar gre iz Maribora, a dodatek dobijo
le za tistih 10–20 minut, ko je v Šentilju.
O vsem tem sem se na dan mojega obiska pogovarjal s
prometnikom Ivanom Anželom. Ivan je letnik 1963. Ves delovni čas je prometnik. Začel je na postaji Pesnica davnega
leta1982. Po odsluženi vojaščini pa je leta 1984 prišel v Šentilj in ostal tam do danes. Doma je iz Cerkvenjaka, tako da
ima do službe 38 kilometrov. Je poročen in ima enega sina.
Ko ga vprašam za hobi, mi pove, da ima doma motor Kawasaki, s katerim se rad popelje. Z veseljem tudi sede na kolo
ali obišče planine. V pogovoru še izvem, da imajo v Šentilju
tako imenovani ruski turnus in da je smena prometnikov
ob sedmih zvečer oziroma zjutraj. Prometniki imajo čajno
kuhinjo, ki so jo dobili med zadnjimi, in to pred kratkim, ko
je bila ukinjena zasedba na postaji Murska Sobota. Prej so
si opremo v čajni kuhinji nabavili sami s svojimi sredstvi.
V prometnem uradu je varnostna naprava postavljalna miza
Iskra Lorenz Sel in, tako kot na drugih postajah SŽ, telefon,
računalnik, faks … Promet se odvija v medpostajni odvisnosti (MO). Za vožnjo vlakov se dajejo dovoljenja. V Špilju se
menjajo lokomotive in osebje (sprevodniki in strojevodje).
Dokumenti (P-13, nalog za vožnjo vlaka) za vse vlake se
sestavijo, napišejo na postaji Šentilj in po e-pošti (za vlake iz
avstrijske smeri) pošljejo v Špilje. Splošni nalog (P-14) se po
faksu pošlje v Špilje in dobi (podpisanega) vrnjenega prav
tako po faksu. Pri tujih prevoznikih je zadeva takšna: ko so
vlaki teh prevoznikov (RCC …) pregledani in so vse potrebne formalnosti na avstrijski strani opravljene, to sporočijo
v Šentilj. SŽ jih »prevzame« in potem pošlje dokumente
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v Špilje. Promet s Špiljem urejajo prometniki sami. Jezik
sporazumevanja je slovenski. Sogovornik mi pove, da avstrijski kolegi toliko obvladajo slovenščino, da se da varno
opravljati promet. Za odsek proge Šentilj–Špilje obstaja poseben priročnik, ki natančno opredeljuje delo na tem odseku.
Priročnik je napisan v obeh jezikih. Tako je predpisano,
kako poteka vožnja vlakov preko državne meje do oziroma
s postaje Špilje. Do avstrijske postaje je približno 5 km, od
tega je slovenskega poteka 2,3 km. Vmes ni nobenih postajališč. V nasprotni smeri proti Mariboru je sosednja postaja
Pesnica z vmesnim postajališčem Cirknica. Postaja Šentilj
ima tri glavne tire in en skladiščni tir. Tovarna Paloma pa ima
dva industrijska tira. Na postaji so ene zapornice, ki pa imajo
to posebnost, da niso polzapornice (kot velika večina vseh
zapornic na SŽ), ampak so cele zapornice, ki zaprejo celotni
prehod. Zapiranje teh zapornic je ročno in se jih ne da drugače upravljati. Pred zapiranjem zapornic se mora prometnik
obvezno prepričati, ali ni ostalo kako vozilo ujeto – zaprto na
tirih med zapornicami, kajti tukaj ni več mogoče »pobegniti
ven«. Je bilo kar nekaj primerov, ko so vozila ostala ujeta
na tirih. Zato je previdnost več kot potrebna, saj je cesta,
ki prečka progo, precej frekventna. Najdlje pa so zapornice
lahko zaprte10 minut. Problem zaradi tega je naslednji: na
postaji ne morejo križati daljših vlakov, saj je tir do zapornic dolg le 350 m. Če pride do take situacije, mora vlak po
poprejšnjem dogovoru počakati na sosednji postaji Pesnici.

Zapornice na potnem prehodu

Postaja Pesnica, ki je kot naša mejna postaja prvi stik
potnikov z našo deželo iz avstrijske smeri, je temu primerno urejena in bi bila lahko v marsičem zgled za urejenost
marsikatere druge postaje. Ko se človek pripelje na Šentilj,
zagleda res lepo in veliko postajno zgradbo. Sam sem se prepričal, da to ne velja le za zunanjost, tudi notranjost je lepa.
Posebno mi je v spominu ostala čakalnica. Čeprav je lepa, pa
vseeno potniki ne bi bili veseli, če bi morali v njej preživeti
veliko časa, če bi na primer dolgo čakali kak zamujeni vlak.
Kakorkoli, kraj Šentilj je lahko ponosen na svojo železniško
postajo. Mi železničarji pa še toliko bolj!
Besedilo in foto: Miran Prnaver

intervju

Intervju s člani sveta delavcev
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.
BOJAN DROLE
Bojan, se lahko na začetku
našim bralcem na kratko
predstaviš?
Živim v vasi Podmelec v Baški
grapi, po kateri pelje bohinjska
proga. Sem poročen, star 39 let.
Lahko se opišem kot prostovoljec:
gasilec, član TD Sopota, aktiven
v Rdečem križu. Prosti čas je
namenjen malemu nogometu in
smučanju ter seveda druženju s
prijatelji.
Kako je potekala tvoja železničarska pot?
Leta 2000 sem se na Aljaževi udeležil tečaja za vlakovnega odpravnika. Prve praktične ure sem opravil na železniški postaji Most na Soči.
Pot me je vodila na obalo, kjer sem sedem let delal na postaji Koper
tovorna, sedaj pa opravljam delo prometnika na različnih postajah na
bohinjski progi.
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Kdaj si se začel ukvarjati s sindikalizmom?
Ko sem se vrnil v domač okoliš, so me nekako predlagali, da bi pomagal pri delovanju območnega odbora, kasneje me je doletela funkcija
predsednika območne organizacije in od tedaj sem vpet v to delo in
ga zvesto opravljam.
Kako je prišlo do odločitve, da si kandidiral za člana SD-I?
Želim si, da bi bile besede delavcev slišane tudi pri vodstvu, čeprav
vem, da so želje eno, resničnost drugo, prav pa je, da se nas sliši.
Kaj pričakuješ od Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o.?
Pričakujem, da bo svojim delavcem stal ob strani, jim nudil pomoč in
skrbel za boljši jutri. Probleme s terena želim prenesti do vodilnih in
jih skupaj odpravljati.
Imaš, Bojan, ob koncu intervjuja še kakšno spodbudno misel za
naše bralce?
Prosim, da se s problemi obrnete name, skupaj jih bomo skušali rešiti.
Pogovarjal se je Edvard Veber.
Foto: Miran Prnaver
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Postaja Pragersko, žrtev vojne

Postaja danes

Zgodovina železnice je vse bolj zanimiva

Pragersko, kraj, ki ga je ustvarila železnica

Kar nekaj staršev me je že prosilo za podatke o zgodovini domače železniške postaje. V osnovni šoli dobijo otroci
raziskovalno nalogo, mladi železničarji na naših postajah pa
žal ne vedo skoraj ničesar o zgodovini. Kar pa ni očitek, ker
so ponavadi iz drugih krajev, zgodovine pa niso poznali niti
bivši šefi postaj in se zanjo tudi niso zanimali. Bile so redke
izjeme, med njimi pokojni šef Vlado Leskovar v Poljčanah
in Mihael Bučar, kateremu vse pohvale za njegovo zbirko
v Šentjurju.
Prav presenečen sem bil na postaji Ptuj, kjer sva z bivšim
šefom Jožetom Majcnom iskala gradivo, ki pa so ga sodobni
železničarji enostavno pospravili na smetišče. Žal je tako na
večini postaj. Marsikdo se sploh ne zaveda, kakšno škodo je
s tem napravil lastni postaji.
Ko sem v Pokrajinskem arhivu iskal podatke iz leta 1953
za kroniko svojega kraja, sem našel cel kup stvari, ki bi jih
marsikdo zavrgel. Toda prav v teh podatkih se skriva življenjska podoba tistega časa in bo čez čas še kako pomembna za kakšnega raziskovalca. Žal pa so pri nas le redki, ki
imajo zanimanje za preteklost železnice, pa še to so povečini neželezničarji ali pa njihovi potomci, ki pa s ponosom
povejo, da je bil njihov dedek železničar.

Kraj z nekaj več kot tisoč prebivalci je danes pomembno železniško vozlišče. Ime je dobil po še danes lepo
ohranjenem dvorcu, katerega lastnik iz 16. stoletja je bil
Prager. Do prihoda železnice je bil to le zaselek z nekaj
hišami. Da je kraj dobil železnico, se imajo zahvaliti bistriškim furmanom, voznikom, ki so prevažali tovor na
poti Dunaj–Trst in so se bali, da bi hudičeva iznajdba,
kot so imenovali železnico, prevzela njihovo dejavnost.
Železnica je bila sprva načrtovana pod Pohorjem mimo
Zgornje Polskave in Zgornje Bistrice proti Celju. Po nasprotovanju Bistričanov so morali graditi železnico po zamočvirjenem terenu skozi Pragersko, kar pa je bilo velikega
pomena za razvoj kraja, o katerem razsežnosti še sanjali
niso.
Ko je 2. junija 1846 na Pragersko pripeljal prvi vlak, je bila
to majhna nepomembna postaja v senci veliko večjih Rač, ki
so imele takrat skoraj desetkrat več potnikov in tovora. Vlaki
so sprva z Dunaja v Trst vozili v treh parih. En hitri vlak,
ki je potreboval na tej relaciji 15 ur vožnje (danes polovico
manj), in dva mešana vlaka, ki sta potrebovala 24 ur. Vozovnica za potniški (mešani) vlak od Maribora do Celja je stala
5 goldinarjev, za hitri (brzi) vlak pa goldinar več.
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Postaja na udaru vojn

Lokomotiva iz tistega obdobja

Pokriti peron

Po štirinajstih letih, ko je 24. 4. 1860 stekel promet od
Pragerskega za Kotoribo, se je postaja Pragersko vidno povečala. Leta 1870 je imela kar trikrat več potnikov in tovora
kot sosednje Rače, ki se potem v vsej zgodovini niso mogle
več primerjati s Pragerskim. Pragersko je kasneje Račam
postalo nadzorna postaja. Na pomenu pa je pridobila tudi
sama postaja s svojim poslopjem in z enim najlepših pokritih peronov pri nas in zgradbami, ki so bile namenjene
železniškemu osebju. Pragersko je imelo dva perona. Prvi
je bil ob postajni zgradbi (še danes) s slovito restavracijo, ki
je bila v ponos kraju. Drugi peron je bil pokrit in je bil ob
bombandiranju v drugi vojni poškodovan, nakar bi naj bil
po vojni odpeljan v Beograd. Če bi ostal še danes v takšni
podobi, kot ga prikazujejo slike, bi bil zgodovinski ponos vse
Slovenije.
Na začetku novega stoletja se je kraj začel hitro razvijati.
Leta 1904 je bila zgrajena opekarna, ki je zaposlovala vse
več delavcev, ki so si začeli graditi domove, in nekdanja
vas je danes prerasla v mestno podobo, čeprav opekarna
ne deluje več. Železnica pa je bila v največjem vzponu po
drugi vojni. Pragersko je imelo zelo pomembno ranžirno postajo, saj so se tu predelovali vlaki, namenjeni proti Ptuju,
še posebej, ko je bila glavna proga elektrificirana. Danes,
ko se končuje elektrifikacija in modernizacija proge proti
Hodošu, postaja vse bolj izgublja na pomenu. Še vedno
pa bo ostala pomembno križišče predvsem za tovorne
vlake.

26

Prav malo je objavljenega o dogodkih na postaji Pragersko iz prve vojne. Znano je, da je bilo to eno glavnih križišč
za prevoz vojaštva in vojnega materiala. Ljubitelj zgodovine
železnic, Brane, nam je poslal posnetke eksplozije oklepnega vlaka na Pragerskem. Do silovite eksplozije na tovornem
vlaku št. 271, ki je bil pripravljen za odhod na Madžarsko, je
prišlo 10. julija 1917. Ni znano, kaj je bil vzrok, da je prišlo
do eksplozije večje količine municije. V vlaku se je nahajalo
okoli 300 vojaških oseb, od katerih je bilo 48 ubitih in okoli
30 poškodovanih. Uničenih in poškodovanih je bilo več kot
osemdeset vagonov.
Tudi druga vojna postaji ni prizanesla. Leta 1944 in 1945
je bilo na postaji več diverzij s strani partizanov. Svoje je
potem napravilo še zavezniško bombandiranje postaje, posledično je bila njena podoba za vselej nekoliko spremenjena. Kar 15 letalskih rušilnih napadov je zahtevalo številne
žrtve železničarjev.
V obširnem slovenjebistriškem zborniku, ki premore
skoraj dva tisoč strani velikega formata zbranega gradiva,
je o železnici napisanega bore malo. Še največ najdete v
knjigi Franca Pajtlerja, ki je raziskoval zgodovino svojega
kraja in zajel tudi nekaj podatkov o železnici. Prav na nas
železničarjih je, da raziskujemo svoje korenine in predstavimo širši javnosti nekoč slavni pomen biti železničar in imeti
modro kri, kot so to včasih železničarji radi rekli.
Besedilo in foto: Marjan Mally

Pragersko – eksplozija vlaka leta 1917
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Likovni signali
Prenos sporočil za varen promet na železnici je izredno
pomemben. Že od prvih dni železnice so ta sporočila prenašali s pomočjo signalov s košarami, ki pa pravzaprav niso
bili signali, kot jih poznamo danes, temveč je to bil praktično
predhodnik telegrafa, ki ga lahko imenujemo optični telegraf. Sistem je deloval tako, da so signali s košarami stali ob
čuvajnici in so morali biti v vidnem polju sosednje čuvajnice. Čuvaj je opazoval tovrsten signal na sosednji čuvajnici
in svojega postavil v isto lego, kot je bil na sosednji čuvajnici, tako je informacija potovala od čuvajnice do čuvajnice.
Signali s košarami so kot optični telegraf kazali naslednja
signalna znamenja: mirovni položaj, vlak vozi proti koncu
proge, vlak vozi proti začetku proge, naj pride lokomotiva v
smeri proti koncu proge, naj pride lokomotiva v smeri proti
začetku proge.
Postajno območje je bilo zaščiteno s ščitnimi signali, ki
so bili neke vrste predhodniki uvoznega signala. Šele likovni signali skupaj s SV napravami omogočijo popolno postavljanje voznih poti (uvozi, izvozi, odvisnosti). Likovni
signali so se razvili v zadnji četrtini 19. st. in se ponekod
uporabljajo še danes, kar pomeni, da so bili že takrat dovolj
dobro zasnovani za varnost v prometu. Seveda so se skozi
čas razvijali različni tipi likovnih signalov. Pri nas poznamo
staroavstrijske likovne signale oziroma likovne signale, ki
so jih uporabljali na progah Južne železnice (SB), ti so bili
tudi najbolj razširjeni.
Poleg teh signalov so bili pri nas v uporabi tudi nemški
signali (DRB) in italijanski signali (FS), to pa zaradi geopolitičnih sprememb v času med in po svetovnih vojnah.
Kot primer lahko navedemo železniško postajo Kidričevo,
ki je bila v celoti varovana z nemškimi likovnimi signali,

Nemški dvoročični likovni signal (DRB) na postaji Kidričevo
leta 2005
Foto: Mitja Vaupotič
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Sestavljanje likovnih signalov v Železniškem parku
Foto: Mitja Vaupotič

tja so jih pripeljali med drugo svetovno vojno, postavili pa
šele po vojni. Glede na to, da so bili pri nas najbolj razširjeni avstrijski likovni signali, si bomo njihovo delovanje
pogledali na primeru le-teh. V Sloveniji so bile v uporabi vse
vrste avstrijskih likovnih signalov, to so predsignal, področni premikalni signal, enoročični signal, dvoročični signal in
troročični signal.
Predsignal in področni premikalni signal sta nižja od
ostalih signalov, najvišja višina signalov sicer dosega od 7
do 9 metrov (glavni signali). Za signalni steber se pri predsignalu uporablja I profil, pri ostalih pa mannesmann cev
(področni premikalni signal je v nekaterih premerih lahko
tudi na I profilu). Likovni signali so v soodvisnosti s signalno-varnostno napravo ter so z njo povezani s pomočjo
žicevodov. Vsi signali imajo na vrhu stebra t.i. razrešilno
napravo, s pomočjo katere s potegom žicovoda premikamo
signalne table (ročice) in hkrati utež, ki je dodatno varovalo, ki poskrbi, da se signal v primeru, da je postavljen
(prosto) in v tej legi pride do pretrganja žicovoda, samostojno vzpostavi v redno lego (stoj). Predsignal, enoročični
signal ter področni premikalni signal imajo postavljanje izvedeno dokaj preprosto, saj jih postavimo z enim vzvodom
z enojnim načinom delovanja. V primeru dvoročičnega signala pa prav tako uporabljamo en vzvod, vendar z dvojnim
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malo zgodovine

Staroavstrijski likovni signali Južne železnice (SB) pred vhodom v Železniški muzej SŽ
Foto: Staša Cafuta Trček

načinom delovanja. S prvim načinom delovanja postavimo
samo eno ročico, z drugim načinom pa obe ročici hkrati,
da se v pravilno lego postavijo ročice, pa skrbi razrešilna
naprava na samem signalu. Troročični signal pa potrebuje
minimalno dva vzvoda. Prvi vzvod deluje na enak način kot
pri dvoročičnem signalu, drugi vzvod pa je enak kot pri enoročičnem signalu, saj je vezan na tretjo ročico. Pomembno
je, da ima troročični signal še dodatno razrešilno napravo za
tretjo ročico, tako da z vzvodom, ki postavlja tretjo ročico,
hkrati premika tudi prvo in drugo ročico. Triročični signal
v Železniškem muzeju SŽ žal nima ohranjene razrešilne
naprave za tretjo ročico, tako lahko postavljamo pomen z
vsemi tremi ročicami tako, da s prvim vzvodom postavimo
dve ročici in nato z drugim še tretjo. Triročični signal iz
muzeja je služil svojemu namenu na železniški postaji Čakovec, kjer je bilo, po besedah tam zaposlenih, posluževanje

s signalom v rednem prometu enako načinu, ki je sedaj v
muzeju. V nočnem času pa so likovni signali brez pomoči
dodatnih mehanizmov popolnoma neuporabni, saj se tabel in
ročice likovnih signalov ne opazi, zato so ti signali dodatno
opremljeni z lučnimi sanmi, ki imajo pomični del z barvnimi stekli (rdeča, rumena, zelena, bela in modra). Na lučne
sani se namesti signalno svetilko s petrolejko (ponekod tudi
plinsko svetilko) in se jo dvigne na vrh signala, kjer mehanika premikanja ročic omogoča hkrati tudi premikanje sani z
barvnimi stekli.
Likovni signali so še dandanes marsikje v redni funkciji,
vendar so svetilke modernizirane, saj se ne uporablja več petrolejk (ali plinskih svetilk), temveč električne svetilke. Tako
nam varnost v železniškem prometu, predvsem na stranskih
progah, še vedno kroji več kot stoletje stara tehnika likovnih
signalov.
Besedilo: Mitja Vaupotič

Tovarniška tablica nemškega tipa signalov (DRB) iz
Kidričevega; iz zbirke Železniškega parka
Foto: Mitja Vaupotič
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SREČANJA, IZLETI

Izlet ob dnevu žena
Letošnji tradicionalni izlet ob dnevu žena je organiziral
OO Pragersko, zato smo se 12. marca odpravili na ogled
vzhodnega dela Slovenije. Prvi postanek smo imeli v Ljutomeru, kjer so nas na popolnoma obnovljeni železniški
postaji pričakali gostitelji s čisto svežimi prleškimi krapci.
Novi predsednik območnega odbora Boris Kolman se je
predstavil s svojimi kuharskimi spretnostmi in pri tem naredil globok vtis, prav tako pa mu je uspelo za kratek trenutek utišati vse prisotne dame, ki so uživale v kulinarični
specialiteti.
Po kratki pojedini smo se odpeljali proti Prekmurju, kjer
smo se za kratek čas ustavili še na postaji Murska Sobota,
ki jo je po zaključeni rekonstrukciji resnično lepo pogledati,
a kaj, ko je ta na žalost brez življenja. Obnovljeni prostori
tako samevajo, saj so se ukinila že skoraj vsa delovna mesta,
postaja pa je daljinsko vodena iz CVP Maribor.
Po okrepčilu s čisto pravim, pristnim prekmurskim bogračem v bližnji gostilni, smo se odpravili na krajši potep
proti Goričkemu. Najprej nas je pot vodila v Selo na ogled
rotunde, okrogle romanske kapele, ki bi naj bila v svoji
prvotni izvedbi zgrajena nekje v prvi polovici 13. stoletja.
Prijazni pater nam je z veseljem povedal nekaj o zgodovini
te znamenite cerkvice in nam pojasnil freske, na katerih so
upodobljeni svetopisemski motivi, ter tako poskrbel tudi za
našo duhovno rast.
V nadaljevanju nas je pot vodila v pravi Gorički raj. Tako
se namreč imenuje kmečka sirarna v Ratkovcih, kjer so nam
v pokušino ponudili kakovostne mlečne izdelke, ki so produkt sonaravne reje živali na prosti paši, bogato biološko
vrednost živil pa dosegajo s tradicionalno predelavo. Ovčje
in kozje mleko pridelujejo v večini sami, kravje pa odkupujejo od sosednjih kmetov.
Naslednji postanek pa je bil za srce, tako rdeče in s čudovitimi okraski. Ga. Jožica Celec nam je namreč predstavila,
kako se na tradicionalen način izdelujejo izdelki iz lecta,
še posebej tisti lepi srčki, ki se jih še marsikdo spominja iz
mladosti, saj so jih prodajali na stojnicah pred cerkvami ob
farnih »žegnanjih«.
Naše popotovanje smo v poznih popoldanskih urah zaključili v gostilni Pri štorklji, kjer so nas pogostili z odlično hrano, pri tem niso manjkali niti »dödoli« (krompirjevi
žganci, zabeljeni s kislo smetano). Pravi biser večera pa je
bil Pištek, ki je poskrbel, da smo pod njegovo taktirko pokazali naše glasbene in plesne spretnost in se naučili tudi zelo
težko pesmico Potočič maleni, kjer nam je še največ težav
delala tretja kitica.
V osrčju Pomurja smo preživeli čudovit dan, zato še
enkrat hvala vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji in tako
poskrbeli, da smo se počutili prijetno v nasmejani družbi in
vsaj za en dan vsakodnevne skrbi potisnili nekam v ozadje.
Prihodnje leto pa gremo na Gorenjsko, vsaj tako smo
sklenili.
Besedilo: Silva Kristan
Foto: arhiv SŽPS
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Parenzana – Porečanka (2. del)
Zaradi številnih ovinkov in vzponov je bila povprečna
hitrost vožnje zgolj 25 km/h, tako je celotno potovanje med
Trstom in Porečem skupaj z vsemi postanki trajalo okoli
7 ur. Počasna vožnja je potnikom omogočila, da so lahko
vmes skočili z vlaka, da so si odtrgali kašen sadež iz sadovnjakov ob progi ali odtočili (v vagonih namreč ni bilo sanitarij). To so izkoriščali tudi mnogi »slepi potniki«, ki si niso
mogli privoščiti ne ravno poceni vozovnic, da so se izognili
kontrolam. Včasih je na najbolj strmih odsekih lokomotiva
»omagala« in so potniki morali izstopiti ter vlak poriniti.
Včasih se je vlak ustavil tudi zato, ker so otroci tračnice
premazali s figami in jih je bilo treba pred nadaljevanjem
poti očistiti.
Porečanka je bila draga oblika prevoza, vendar razmeroma udobna. Zato so si potovanje z njo lahko privoščili le premožnejši sloji, kar je pomenilo, da dobiček ni bil
ravno velik. Leta 1903 so bile tarife znižane, a še vedno
previsoke, glede na nizke dohodke prebivalstva v Istri. Istrski pokrajinski odbor je na Dunaju zahteval še nižje cene,
vendar ni dosegel ničesar. Tako je imela Porečanka vsako
leto izgube – potnikov in tovora je bilo manj, kot so načrtovali. Da bi krili stroške in izgubo, so višali cene vozovnic, kar pa je še zmanjšalo število potnikov in še povečalo
izgubo. Z železnico so večinoma potovali državni uslužbenci in zaposleni na železnici, ki so imeli večje dohodke
kot večina prebivalstva, poleg tega pa so imeli še popust za
vozovnice, ter tisti, ki so jim povrnili potne stroške. Tistih,
ki so plačevali polno ceno, je bilo zelo malo. Vlak je zaživel le ob raznih kulturnih prireditvah, verskih dogodkih in
političnih srečanjih, ker so bile takrat cene vozovnic znižane. Zadnja leta delovanja sta po Porečanki vozila le še
dva vlaka, ki pa sta vedno vsebovala vsaj dva popolnoma
prazna vagona. Porečanka je po 33-ih letih delovanja, 18
let pod Avstro-Ogrsko in 15 let pod Italijo, zaključila svojo
nalogo.
Postaje ob progi so bile zgrajene iz materialov, ki so bili
značilni za pokrajino, v kateri so se nahajale (les v alpskih
deželah, opeka v nižinskih, kamen). Grajene so bile po

Lokomotiva U 37 na železniški postaji Koper
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Nekdanja železniška postaja 2. kategorije v Dekanih

pravilih, ki so veljala za avstro-ogrske državne železnice.
Pri gradnji so upoštevali estetskost in funkcionalnost. Velikost je bila odvisna od pomembnosti in velikosti kraja.
Okoli postaje je bil pogosto vrt z okrasnim rastlinjem, kar je
še prispevalo k prijetnemu in privlačnemu videzu poslopja.
Postaja je vsebovala: stanovanje za postajnega načelnika,
urad, blagajno za prodajo vozovnic, vhodno vežo, čakalnico
za potnike, sanitarije, pralnico, shrambo. Poleg nje je bila
tudi jama, v katero so metali odpadke. Obstajale so postaje
treh kategorij. Prva kategorija je imela stanovanja za več
uslužbencev, dve čakalnici in sanitarije za potnike. Druga
kategorija je imela stanovanje samo za načelnika postaje in
je bila brez čakalnic, nadomeščala jih je veža. V tretjo kategorijo so sodila postajališča, ki so imela le svetilko in napis z
imenom kraja.
Za Porečanko je bila izbrana lokomotiva vrste U. Tovarna
Krauss iz Linza je dobavila štiri lokomotive: U 20, U 21,
U 22 in U 23; v Trst so prispele leta 1902. Zaradi velikega
števila voženj so jim leta 1908 dodali še lokomotive U 37,
U 38, U 39 in U 40. Te so bile izdelane v Siglovi tovarni iz
Wiener Neustadta. Vendar niti te lokomotive niso zadoščale zaradi prevelikega prometa. Tako so skonstruirali novo
vrsto lokomotiv posebej za Porečanko (tip P), ki so počasi
zamenjale vrsto U. Ohranila se je lokomotiva U37, ki so
jo najprej prodali avstrijski železnici med Weizem, Birkfeldom in Rattnom, med 1. svetovno vojno je prišla na neko
gozdno železnico v Bosni, nato pa so jo uporabljali v busovaški opekarni, dokler je niso po »upokojitvi« prepeljali
v Koper in razstavili pred novo železniško postajo. Večina
prvotnih lokomotiv U je bila po umiku iz prometa razrezana
v staro železo.
Čeprav je obratovala le dobra tri desetletja, je mala železnica pustila neizbrisno sled na celotnem območju. Kamniti
oboki viaduktov še vedno premoščajo kanjone bučnih rečic,
a temne odprtine tunelov – kot da so za večno vraščene v
strma gozdnata pobočja. Vzdolž proge so ostali razmetani
značilni mejniki in miljniki z oznako kilometrov od Trsta
in s kratico TPC (Trieste–Parenzo–Canfanaro), kar kaže na
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težnje graditeljev, da bi progo podaljšali od Poreča do Kanfanara, kjer bi se povezala s pomembno železniško progo
do Pulja. Tudi ljudje so še naprej živeli s Parenzano, saj so
v večini postajnih stavb ostale družine železniških delavcev,
sčasoma pa so se vanje preselili tudi drugi najemniki. Nekatere dele proge so prebivalci uporabljali za kolovoze, v
hladnih tunelih pa so podjetni vaščani našli idealne pogoje
za gojenje gob.
Ob stoletnici otvoritve proge je prišlo do pobude, da bi
obnovili to edinstveno železnico, ki je na začetku 20. stoletja
povezovala ljudi in narode. Leta 2002 sta Istrska županija in
Upravni oddelek za turizem, v sodelovanju z Združenjem za
obnovo železnice Poreč–Koper–Trst, položila temelj bodočega projekta »Parenzana«.
Dandanes je Parenzana Pot zdravja in prijateljstva. Je kolesarska povezava treh dežel: Italije, Slovenije in Hrvaške.

Speljana je po opuščeni trasi železniške proge. Tudi po
Sloveniji pot označujejo table z italijanskim napisom »Parenzana«, manjka pa slovenski napis »Porečanka«, »Poreška proga« ali »Istrska železnica«. V Sloveniji povezuje tri
obalne občine: Koper, Izolo in Piran. Obalne občine Koper,
Izola in Piran so v letu 2000 podpisale pismo o nameri z
Italijo in Hrvaško o vzpostavitvi kolesarske povezave in leta
2002 je bil slovenski del v celoti prevozen, zgrajeni in označeni so bili tudi krajši odseki samostojnih kolesarskih poti,
na mestih, kjer ostankov proge več ni. Ohranjeni so še vsi
predori. Verjetno je najbolj znan predor Valeta med Strunjanom in Portorožem.
Vzemite si čas zase in se prepričajte o pristnosti zgodovinske zapuščine.
Besedilo in foto: Bojana Kocjančič

Modri vlak (2. del)
V prejšnji številki smo opisali, v kakšnem stanju in kje se
nahaja tako imenovani Modri vlak (Plavi voz) ali vlak miru,
kot so imenovali posebni vlak nekdanjega (oziroma edinega)
predsednika Jugoslavije.
Posvetili smo se opisu lokomotiv, ki so vlekle ta vlak,
in v kakšni funkciji oziroma stanju so danes. V današnjem
prispevku pa bomo govorili v besedi in sliki, katere vrste
vagonov je in še ima Modri vlak in za kaj so bili namenjeni. Dejansko je bil Modri vlak stanovanje ali, bolje rečeno,
palača v malem.
Modri vlak ni bil samo priljubljeno prevozno sredstvo
predsednika Jugoslavije, ampak v sebi skriva nekatere največje skrivnosti naše nekdanje države in tudi drugih svetovnih voditeljev, kraljev in carjev.
Kot smo pisali v prejšnji številki Prometnika, je Modri
vlak deponiran v delavnici na Topčiderju na obrobju Beograda. Delavnice se bližajo stoti letnici starosti, en del njih
pa je mlajši, saj so ga gradili prav politični zaporniki lastnika
vlaka na tako imenovanem »družbeno koristnem delu«.

Vagoni Modrega vlaka
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Pogled v konferenčni salon

Konferenčni salon
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Spalnica predsednikove žene

Kopalnica med obema spalnicama

Predsednikova spalnica

Del energetskega vagona

Ko vidimo vagone Modrega vlaka, na prvi pogled delujejo kot velika kača, oblečena v modro z velikim državnim
grbom na sredini vsakega vagona. Ko sem stopil na vlak
v spremstvu šefa Modrega vlak Željka Jovanovića, sem se
šele dobro zavedal, kdo vse je vstopal skozi tista vrata. Ko
slišim od Željka imena nekdanjih potnikov na tem vlaku –
angleška kraljica Elizabeta II., etiopski car Haile Selassie,
premierka Indije Indira Gandhi, generalni sekretar CK KP
SSSR (šef partije in države Sovjetske zveze) Leonid Brežnjev, kontraverzni romunski predsednik Nikolae Ceausescu, libijski mogotec Moamer el Gadafi, grški kralj Pavle,
zadnji iranski princ Reza Pahlavi in številni drugi – vidim,
da je vlak gostil res znane osebnosti. In na tem mestu je
tudi zadnjič v krsti izstopil sam predsednik Jugoslavije v
ponedeljek, 5. maja leta 1980. Res je, da so bili številni
gosti tega vlaka z današnjega videnja zelo dvomljivega slovesa in kot državniki vse prej kot pozitivne zgodovinske
osebnosti.
Notranjost vagona je v glavnem v lesu, in to v mahagoniju, hruški in orehu. Predsednikova delovna soba je okrašena
z rezbarijami lesa vrtnic. Saloni in hodniki so opremljeni s
kvalitetnimi materiali, tekači, plišem in svilo.
Modri vlak je bil zgrajen davnega leta 1959, in to seveda
v Sloveniji, v tovarni Boris Kidrič. Uporabljal se je za potrebe dosmrtnega jugoslovanskega predsednika, ki ga je
koristil za številna potovanja in sprejeme tujih državnih
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delegacij in državnikov. Vlak je bil projektiran tako, da ima
vse pogoje za prijetno bivanje in vse protokolarne zadeve v
času potovanja tako doma kot v tujini.
Glavni del vlakovne kompozicije je sestavljen iz predsednikovega apartmajskega salona, svečanega konferenčnega
salona, vagona – restavracije, centralne kuhinje, apartmajskega salona za goste, vagonov za spanje in energetskega
vagona (za potrebno napajanje vseh ostalih vagonov). Poleg
tega je bilo lahko v sestavi še šest dodatnih vagonov za
spanje, vagon kuhinja in trije vagoni za prevoz spremljanih
avtomobilov. Na zunaj pa so vsi vagoni enaki, tako da se ni
vedelo, kje in kaj je v resnični sestavi.
Na vhodu v vlak stopimo v mali salon, tako imenovani salon dobrodošlice, kjer dominirajo leseni zidovi, dva
fotelja, mizica in velik Grundingov radio aparat. Predsednikov »delovni« kabinet ima eno veliko sliko na zidu, telefon in svetilko na delovni mizi. Na leseni delovni mizi
je ena čudna zadeva – tipka/telefon, ki je bil neke vrste
predhodnik mobilne telefonije, saj je, ne boste verjeli, v
tistih davnih časih, ko se večini državljanov še sanjalo ni,
kaj je stacionarni telefon, kaj šele mobilni, predsednik s
pritiskom na to tipko s kateregakoli dela sveta vzpostavil
zvezo z vrhom vojske ali vlade in lahko dal vojski signal
za »juriš« ali vladi, kaj je potrebno narediti. Ta telefon je
postavila specialna služba VTI-a in jugoslovanska vojska
s pomočjo največjih svetovnih strokovnjakov s tega
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Delovni kabinet

Vagon za prevoz avtomobilov

Fotografija prihoda angleške kraljeve družine

Mini salon

področja. Telefon deluje na osnovi posebnih radijskih valov
in zvez.
Desno od kabineta se nahaja vhod v še en temen hodnik,
po tem hodniku se je sprehajalo osebno predsednikovo varovanje in spremstvo. To je bil najbolj izobražen in zanesljiv
vojaški kader. Oni so imeli hodnik po desni strani, da ne bi
motili pomembnih potnikov in gostov. Spremstvo je imelo
svoje prostore, ki so bili sicer precej »slabši« od predsednikovih. Pa še vedno na zelo solidni ravni.
Leva stran pa nas popelje skozi vrata v apartma predsednika in njegove žene. Prva spalnica je predsednikova.
Ima samsko posteljo, nočno omarico in mizico. Direktno
iz nje se pride v skupno kopalnico z veliko porcelanasto
kadjo, toaletno omarico, dvema umivalnikoma, WC školjko
in dvema foteljema, ki sta iz različnih materialov. Iz skupne
kopalnice se pride v spalnico, ki jo je uporabljala predsednikova žena in je urejena podobno kot predsednikova.
Naslednji vagon je konferenčni salon. Ima najboljše
lesene elemente in veliko, dolgo mizo s preko dvajset stolov,
na katerih je vtisnjen jugoslovanski grb. Na največjem, sredinskem stolu, je sedel predsednik. V naslednjem delu je
še deset foteljev z majhnimi mizicami. Vse to razkošje je
omogočilo dobre pogoje za vse protokolarne obveznosti. In
prav v tem vagonu je bila na veliki mizi krsta s posmrtnimi ostanki predsednika na poti iz Ljubljane v Beograd. Je
bilo pa potrebno popraviti – razširiti vrata, da so lahko krsto

APRIL 2016

nesli na vagon. Ima pa ta vagon še eno zanimivost. Ko se
je predsednik in maršal naveličal službenih obveznosti, so
sneli Meštrovičevo sliko z zida in zadaj se je nahajal video
projektor, tako je vagon postal kino dvorana. Gledali so se
filmi, po besedah mojega sogovornika je bilo na programu
ponavadi največ vesternov.
Specialni del Modrega vlaka je bil zgrajen po posebnem naročilu predsednika. Imenuje se vagon Charles de
Gaulle, po legendarnem francoskem predsedniku in generalu ter enem izmed najpomembnejših tvorcev nove Evrope
po drugi svetovni vojni. Vendar kljub temu mamljivemu
vagonu general de Gaulle ni nikoli obiskal ne tega vagona
ne Jugoslavije. Vzrok te trajne zamere naj bi med drugim bil
tudi ta, da je jugoslovanski maršal dal ubiti de Gaullovega
prijatelja poveljnika jugoslovanskih četnikov Draža Mihajlovića. Obliž na rano predsednika je bil ublažen s tem, da je
kasneje v tem vagonu spala angleška kraljica Elizabeta II.
Notranjost vagona je bila narejena v modernem stilu s televizorjem in radijskim aparatom. Oblečen je v zeleno barvo
iz specialne morske trave, ki je bila potegnjena iz morskih
globin izrecno za Modri vlak.
Vsa ta oprema in razkošje pa ne bi moglo delovati, če
ne bi vlak imel posebnega – energetskega – vagona. Preko
agregatov se je proizvajala energija za ves vlak. Elektrike
je bilo toliko, da bi lahko s to količino elektrike napajali
celo manjše mesto. Z diesel agregati pa se je vlak ogreval.
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Del konferenčnega salona

Del bara

Vagon restavracija

Del De Gaulleovega vagona

Ta vagon je bil zelo pomemben del kompozicije in je težak
69 ton.
O varnosti smo že delno pisali. Zanjo so skrbeli najboljši
vojaški kadri. Da pa nič ne bi bilo prepuščeno slučaju, so
bili vagoni, kjer so bili kabinet, soba in konferenčni vagon,
kjer se je predsednik največ zadrževal, tako zaščiteni, da so
bili dejansko neprebojni za vso municijo, ki bi v tistem času
lahko ogrozila varnost vlaka in osebja.
In še nekaj besed o ostalih tipskih vagonih tega vlaka.
Vagon restavracija je imel prostora za 28 ljudi, poleg njega
ima še salon za osem oseb, bar in kuhinjo. Posebni vagon
kuhinja ima blizu dvajset hladilnikov za razne potrebe, kapaciteta kuhinje je bila 300 obrokov. Vagoni za prevoz avtomobilov so bili izdelani leta 1974, v njeni sestavi je bila
tudi mehanična delavnica, pralnica in pa tudi dve postelji,
pričvrščeni na zid vagona, na katerih so spali spremljevalci
avtomobilov. Vozila so lahko prehajala iz vagona v vagon.
Salonski vagoni imajo šest kabin, 5 dvoposteljnih kabin in
eno enoposteljno za člane delegacij, ki so bile na vlaku.
Kabine imajo tudi salonski del s kopalnico in toaleto. V
vagonu je tudi kuhinja.
Tako smo končali nadvse zanimiv in enkraten ogled Modrega vlaka. Če bi se kdo želel popeljati s tem vlakom, je to
možno, saj se od leta 2004 vlak uporablja za komercialne in
turistične potrebe.
Starejši železničarji se verjetno še spomnite, da je za
vožnjo tega vlaka na Jugoslovanskih železnicah obstajal
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poseben Pravilnik številka 7. In iz tega pravilnika smo na
vseh periodičnih izpitih morali opravljati poseben izpit.
Ta pravilnik je skrbno hranil šef postaje in iz njega smo
se lahko učili oziroma obnavljali znanje le ob njegovi
prisotnosti.
O tem, koliko je bilo to primerno in potrebno, predvsem
pa, koliko je bil primeren in potreben ta vlak za tiste čase,
za čase, ko smo bili vsi enakopravni in smo gojili bratstvo
in enotnost, ne bom komentiral in sodil. Kot sem napisal
v začetku prvega dela tega potopisa, je stvar vsakega posameznika, kako gleda in ocenjuje tiste čase in tudi Modri
vlak. Z zgodovinskega stališča in z očmi železničarja pa
je seveda Modri vlak tisti vlak, ki si s svojo posebnostjo
zasluži tako pozornost, kot smo mu jo namenili v našem
glasilu.
Zame je bil ogled tega vlaka in zelo topel in prijazen sprejem v Beogradu prav posebno doživetje.
Modri vlak sem nazadnje videl 5. maja leta 1980, ko sem
ga kot učenec 8. razreda iz učilnice Osnovne šole Radeče
opazoval na njegovi »zadnji« poti proti Beogradu. Ponovno
srečanje z njim po 35-ih letih, tokrat v neposredni bližini
oziroma v njegovi celotni notranjosti, je bilo zato še toliko
bolj zanimivo in neponovljivo.
Besedilo in foto: Miran Prnaver
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Robert L. Horvat, prometnik in fotograf
Robi, se lahko na začetku najinega pogovora na kratko
predstaviš našim bralcem?
Sem Robert L. Horvat, prometnik na postaji Zidani Most,
po srcu pa popotnik in fotograf. Pred kratkim sem se iz Celja
preselil nazaj v rodni kraj Zgornje Jablane.
V naslovu smo zapisali prometnik in fotograf. Prometnik si od leta 1989, kdaj pa je nastala prva fotografija?
Po zaključeni takratni srednji železničarski šoli leta 1989
sem se zaposlil kot prometnik na postaji Sevnica, od leta
1996 pa delam v Zidanem Mostu.
Prva fotografija je nastala na potovanju z vlakom v tri
evropske prestolnice leta 1993 (Varšava–Berlin–Praga), kjer
si bil zraven tudi ti, Miran. Se spomniš, ne? V Berlinu sem
si takrat kupil prvi kompaktni fotoaparat in se navdušil nad
beleženjem zapisov s potovanj.
Je fotografiranje tvoj hobi ali morda kar strast?
Moram povedati, da mi je fotografiranje predvsem hobi,
saj ko postane neka stvar strast, jo je potem zelo težko obvladovati (smeh). Želim povedati, da sem bil med leti 2005
in 2008 na potovanju zaradi prevelike želje po nastanku
dobre fotografije kdaj prikrajšan mirnega opazovanja sončnega zahoda ali česarkoli drugega, kar beži mimo nas in
tega sploh ne opazimo. Torej zna biti strast tudi kdaj nevarna. Sedaj fotografijo na potovanjih spet jemljem kot del
potovanja in nič več kot to. Torej je fotografija moj hobi.
Kdaj si v sebi začutil, da imaš željo in seveda talent
resneje se posvetiti fotografiranju?
Želja po fotografiranju se je rojevala na potovanjih, kjer
sem rad beležil spomine na takrat še diafilm. Leta 2000 sem
naredil prvo naslovnico za glasilo Prometnik. Leta 2004 sem
se pridružil celjskemu fotografskemu društvu in od takrat se
je pot začela strmo vzpenjati.
Naslednje vprašanje Ti verjetno ne bo všeč, a vseeno,
kaj je bolj pomembno: fotograf ali fotoaparat?
Nek ameriški fotograf, sedaj se ne spomnim njegovega
imena, ni maral, da mu je včasih kdo omenil talent, saj je
menil, da ni nič brez trdega dela. Jaz bi k temu le še dodal,
da me moti, ko nekdo omenja dober fotoaparat. Prepričan
sem, da je najprej delo in še enkrat delo, potem pa talent. In
če to združiš, potem ni bojazni za uspeh.
Koliko fotoaparatov si do sedaj že zamenjal? Verjetno
vse skupaj ni bilo malo denarja?
Tudi fotografija sodi med hobije, ki niso poceni, in ko
imaš že vse, se zaveš, da ti še vedno kaj manjka. Seveda
tukaj ne mislim samo na fotografsko opremo, ampak tudi na
to, da se moraš predvsem za pokrajinsko fotografijo nekam
zapeljati, morda na isto mesto celo večkrat. Opažam, da se
veliko ljubiteljskih fotografov bolj posveča tehničnim lastnostim fotoaparata kot sami fotografiji.
APRIL 2016

Robert v Umbriji

Foto: Ana Š.

Kaj raje fotografiraš: naravo ali ljudi?
To dvoje je nerazdružljivo, v bistvu smo ljudje narava in
narava smo ljudje. Na potovanjih se srečuješ z vsem, kar
nas obdaja. Torej z eno besedo – rad fotografiram življenje.
Bil si aktiven tudi v fotografskem društvu SVIT. Dobil
si že nekaj nagrad. Vem, da ne fotografiraš zaradi nagrad,
pa vendar so verjetno lepa spodbuda za delo za naprej.
Sem eden izmed ustanoviteljev društva fotografov SVIT
iz Celja, ki je nastalo leta 2006. Leta 2010 mi je Fotografska
zveza Slovenije podelila naziv Mojster fotografije. V mednarodnem merilu pa mi je FIAP (Federation Internationale
de I'Art Photographique) podelila naziv EFIAP (Excellence FIAP). Na razstavah doma, kot tudi v tujini, sem prejel
številne nagrade. Bom naštel nekaj najpomembnejših zlatih
medalj na salonih:
– Toscana – 7th Holland International Salon Delft,
– Metla pometa – 44. slovenska pregledna razstava,
– Valeča se svetloba – 3. MEĐUNARODNI SALON FOTOGRAFIJE »EKOLOŠKA ISTINA«,
– Deček in lutka – 32nd International Photography Exhibition »Child 2008«,
– Nasmeh, prosim! – 2008 DIGITAL GEORGIA CIRCUIT
in National Geographic SLovenia,
– Slana reka – 5th GERMAN MEGA CIRCUIT,
– Toscana – The AL-THANI Award for Photography 2007.
In še veliko drugih.
Nagrade so zelo lep spomin in tudi spodbuda za nadaljnje
delo.
Ali morda vsaj približno veš, koliko fotografij si do
sedaj posnel?
He-he. Ogromno, nikoli nisem štel, je pa res, da količina
še ne pomeni kvalitete. Fotografijo fanta v vzhodni Turčiji, s
katero sem sodeloval na natečaju National Geographic Slovenija, sem fotografiral le enkrat in nastala je zmagovalna
fotografija.
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Ali te zanima tudi črnobela fotografija?
Ja, črnobelo fotografijo sem vzljubil v temnici v društvu
in zelo mi je pri srcu. Pri črnobeli tehniki si pač z barvo
ne moremo pomagati, zato je potrebno najti nekaj drugega,
kar pritegne pozornost opazovalca. Predstaviti sivo barvo
v tisoč in enem odtenku, torej kontraste sive od temne do
svetle.
Spomnim se, da si nekoč pripovedoval, kako si v Grčiji
poškodoval avto, ko si želel po težkem terenu priti do željene lokacije za fotografiranje. Vem, da si rekel, čeprav
si imel potem s popravilom avta sitnosti in stroške, da
se je zaradi fotografije kljub vsemu to izplačalo. Lahko
pojasniš to izjavo?
Ha-ha, res je. Okrog 100 km pred Atenami sva prišla v
vasico Kastri. Sonce se je nasmihalo izza oblakov. Majhno
jezero v bližini se je lesketalo ob dotikih sončnih žarkov. Do
jezera ni bilo videti ceste, zato sva le stežka našla pot, ki je
bila zaraščena s tako visoko travo, da sem jo kosil z avtom.
Poleg tega pa je bilo v travi ogromno velikih kamnov. Počasi
sva se prebila do jezera in uživala v fotografiranju skoraj
do trdne teme. In ko sva se vračala, sem z dnom avtomobila zadel ob kamen. Morala sva poiskati prenočišče, zato
sva nadaljevala pot in ustavila pri hiši, ki je imela izobešen
napis Rooms. Gospa žal ni imela proste prav nobene sobe,
zato sva šla iskat naprej. Ob odhodu nama je pričela mahati
in kriliti z rokami in ustavil sem avto. Prišla je k nama in
nama pokazala na olje, ki je teklo iz prebitega »karterja«.
Bila je zelo prijazna, sedla je v svoj avto in naju spremljala

Črnobela ljubezen

Nasmeh, prosim! – Cheers, please!

do avtomehanika. V delavnici so ravno zaključevali z delom.
Rekli so nama, da morava počakati do naslednjega dne. Tako
sva noč preživela v avtu.
Si tudi član uredniškega odbora Prometnik, kjer skrbiš
za fotografije. Tvoje so tudi naslovnice. Koliko naslovnic
Prometnika že krasijo tvoji izdelki?

Metla pometa … – Sweeping broom

Zaradi vedno večje težnje, da bi naše glasilo v čim večji
meri kakovostno približali ostalim profesionalnim revijam
ali časopisom, smo se tudi v uredniškem odboru odločili, da
razdelimo vloge, torej, da vsak skrbi za tisto, kar najbolje
obvlada. Seveda vem, da bi se dalo še marsikaj izboljšati,
vendar nisi vedno odvisen samo od sebe. Koliko naslovnic
sem do sedaj napravil, nisem štel, so pa vse naslovnice, razen
morda dveh od leta 2000, moje delo.
Pred časom si objavljal tudi potopise s tvojih potovanj.
Kje vse si bil in ali lahko zaupaš kako zanimivost, anekdoto s teh potovanj?

Na svetli strani Lune
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Res je, potopis iz Irana. Potovanje v veličastni Iran in med
njegove prijazne ljudi mi bo za vedno ostalo v srcu. Opisoval
sem tudi potovanje na Češko in Finsko ter baltske države.
V zadnjih dveh letih pa sem imel izredno malo časa, saj
me je zaposlila gradnja hiše. Obljubim, da bom spet napisal
kakšen potopis.
Na potovanjih, ki si jih organiziraš sam, se lahko zgodi
veliko več nepredvidenih stvari, kot če bi potoval z agencijo.
Zato je teh anekdot kar nekaj. Bom opisal eno s potovanja
po Irski.
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Na eni od čudes sveta – Giant's Causeway ali Velikanove
stopnice – sem fotografiral valove, ki so butali ob obalo.
Potem sem se obrnil in še sreča, da sem imel pokrit fotoaparat z zaščitno prevleko proti dežju, ker me je zalil val, tako
da sem bil premočen od glave do pet. Celo noč sem sušil
stvari v sobi, kjer sva bila nastanjena.
Ali imaš vedno, ko greš od doma, pri roki fotoaparat ali je odločitev za fotografiranje načrtna in takrat
vzameš s seboj aparat?
Moj fotoaparat je pretežak, da bi ga vedno nosil s seboj.
Večino fotografij doma sedaj naredim načrtno, le na potovanjih se prepustim toku dogodkov.

Slana reka – Salty river

Rdeča sled – The red track

Valeča se svetloba

Kaj bi svetoval nekomu, ki se na novo odloča za fotografiranje, za nakup fotoaparata?

Toscana

Ali fotografiraš tudi svečanosti (poroke, birme …)?
S prijateljico Ano fotografirava tudi razne prireditve,
poroke, Sv. krst … Morda bi se kdo vprašal, zakaj pa oba?
Pri teh dogodkih so situacije popolnoma nepredvidljive,
minljivost trenutkov je dostikrat brzinska. Bistvo takega fotografiranja pa je »uloviti« čim več s čustvi spremljajočih
dogajanj in dokumentirati dogodke tako, da smo s fotografiranjem zadovoljni vsi, fotograf in akterji dogodka. Dogovoriva se za uporabo različnih objektivov; torej je obema
jasno, kako in kaj bova počela. Vsekakor je potrebno zajeti
vse ključne situacije. Tako fotografiranje je kar zahtevno,
zato je tudi najin pristop skrajno odgovoren in resen.
Si predstavljaš življenje brez fotoaparata?
Ne.
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Ponudba v trgovinah je izredno velika. Na vprašanje,
kateri fotoaparat je najboljši ali najprimernejši, ne morem
dati odgovora, ker ima vsak določene prednosti in pomanjkljivosti. Mislim, da pri odločitvi ob nakupu igra pomembno vlogo predvsem dejstvo, kakšen je osnovni pristop,
namen ali, morda bolj smelo rečeno, »ambicije« tistega, ki
fotoaparat kupuje. Ga bomo uporabljali pretežno za beleženje družinskih dogodkov ali pa se bomo podajali z njim
na »lovljenje« fotogeničnih lokacij in zanimivih ljudi, dih
jemajoče arhitekture, adrenalinskih športnih dogodkov …
Odločilnega pomena igra tudi nakup objektiva. To pomeni,
da je odločitev bistveno drugačna, če želimo ustvariti kaj več
kot le vsebino družinskih fotografij. Za lažje razumevanje o
odločitvi naj povem le, da tudi nas, ki smo že bolj konkretno
preskrbljeni s temi »igračkami«, še vedno zamika kakšna, ki
je še nimamo.
Želim še povedati, da znamka fotoaparata ne igra nobene
vloge, ker je fotoaparat le napravica, s katero zabeležimo
fotografijo, kakršno smo si ustvarili v glavi, in dobra fotografija mora imeti poleg vseh tehničnih lastnosti in dobre
svetlobe tudi močno izpovedno noto.
Robi, res hvala za prijeten in poučen pogovor. Pa še veliko
dobrih fotografij, ki ti bodo dajale energijo, novih moči in
ti lepšale življenje!
Pogovor je pripravil Miran Prnaver.
Foto: arhiv Roberta L. Horvata
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Iskalec
To je zgodba o človeku, ki bi ga poimenoval iskalec. Iskalec je človek, ki išče, ne nujno človek, ki najde. Prav tako
ni nujno človek, ki ve, kaj išče; je preprosto človek, čigar
življenje je iskanje.
Nekega dne je iskalec začutil, da se mora odpraviti v
mesto Kammir. Tedaj je že vedel, da mora takšne občutke,
ki so izhajali iz neznane točke v njem samem, nujno ubogati,
zato je pustil vse in odšel na pot.
Po dveh dneh hoda po prašnih cestah je v daljavi zagledal
Kammir. Malo pred mestom je njegovo pozornost pritegnil
grič desno od poti. Bil je čudovito zelen, poln prelepega
drevja, ptic in cvetja, vseokrog pa ga je obdajala nekakšna
nizka ograja iz zglajenega lesa. Bronasta vratca so ga vabila,
naj stopi naprej. Nenadoma je začutil, da Kammir izginja
iz njegovega spomina, in podlegel je skušnjavi, da bi si za
trenutek odpočil na tistem kraju.
Iskalec je stopil skozi vrata in začel počasi hoditi med
belimi kamni, posejanimi tu in tam med drevjem. Njegove
oči so kot metulji obletele vsako podrobnost tega živopisnega paradiža. Njegove oči so bile oči iskalca; morda je zato
na enem od kamnov opazil napis …
»Abdul Tareg – živel je 8 let, 6 mesecev, 2 tedna in 3 dni.«
Kar malo se je zdrznil, ko je spoznal, da kamen ni bil
navaden kamen; bil je nagrobni kamen. Postalo mu je hudo,
da je na tem kraju pokopan tako majhen otrok. Ko se je ozrl
naokrog, je opazil, da je tudi na sosednjem kamnu napis.
Stopil je bliže in ga prebral …
»Jamir Kalib – živel je 5 let, 8 mesecev in 3 tedne.«
Iskalca je strašno pretreslo. Ta prelepi kraj je bil pokopališče in vsak kamen je označeval grob. Začel je prebirati
nagrobnike, enega za drugim. Na vseh je bil podoben napis:

ime in natančna starost umrlega. Prava groza pa ga je doletela ob spoznanju, da je tisti, ki je živel najdlje, doživel
komaj dobrih enajst let. Prevzet od strašne bolečine je sedel
in se razjokal. Mimo je prišel pokopališki čuvaj. Stopil je k
iskalcu. Nekaj časa ga je molče gledal, kako joka, potem pa
ga je vprašal, ali joka za svojcem.
»Ne, za nikakršnim svojcem,« je odgovoril iskalec. »Kaj
se dogaja v tem mestu? Kakšna groza je zadela to mesto?
Zakaj je tu pokopanih toliko otrok? Kakšno strahotno prekletstvo visi nad temi ljudmi, da so morali postaviti otroško
pokopališče?!«
Starec se je nasmehnil in rekel: »Lahko ste mirni. Nikakršnega prekletstva ni. To je stara šega, ki jo imamo. Naj vam
povem. Ko pri nas mladenič dopolni petnajst let, mu starši
podarijo knjižico, kot je ta, ki jo imam obešeno za vratom. In
po našem izročilu vsakič, ko v čem zelo uživamo, odpremo
knjižico in zapišemo na levo, v čem smo uživali, in na desno,
koliko časa je trajal užitek. Spoznali ste dekle in se zaljubili
vanjo. Kako dolgo sta trajala tista neznanska strast in užitek
v tem, da jo poznate? En teden? Dva? Tri in pol? In vzhičenje ob prvem poljubu, čudoviti užitek prvega poljuba …
Kako dolgo sta trajala? Poldrugo minuto, kolikor je trajal
poljub? Dva dni? Teden dni? Pa nosečnost in rojstvo prvega
otroka? Pa poroka prijateljev? Pa potovanje, ki ste si ga najbolj želeli? Pa snidenje z bratom, ki se je vrnil iz daljnje
dežele? Koliko časa je trajal užitek v tem dogajanju? Nekaj
ur? Nekaj dni? Zato si zapišemo v knjižico vsak trenutek,
ki smo ga užili. Vsak trenutek. In ko človek umre, po naši
šegi odpremo njegovo knjižico in seštejemo čas užitka, da
ga zapišemo na nagrobnik. Kajti to je za nas edini in resnični
čas, ki smo ga zares ŽIVELI.«

ZA KRATEK ČAS

Za dobro voljo
Gorenjska kupčija
Gorenjec si privošči dopust z družino na Aljaski. Ko se poslavlja
od doma, ga tašča prosi, da ji kupi krznen plašč, ki zna biti tam
dosti cenejši. Zet ugodi taščini prošnji in ji pošlje lep krznen plašč,
za katerega je odštel 600 dolarjev. Ker pozna njeno skopost, ji
napiše listek s ceno 300 dolarjev. Tašča mu nemudoma odgovori:
»Dragi Jože. Plašč sem prodala za 400 dolarjev, nujno mi jih
pošlji še deset.«
Žalosten
»Zakaj si tako žalosten? Kaj se je zgodilo?« vpraša Lojze
prijatelja Marka.
»Oh, moja tašča je umrla!«
»Moje iskreno sožalje,« reče Lojze.
»Hvala. Veš, mene je govor župnika tako pretresel. Rekel je, da
bomo v nebesih spet skupaj.«
Zamuda
Potnik na železniški postaji čaka na vlak, ki ima ob prihodu dve
uri zamude.
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Ves razjarjen je, ko je slišal obvestilo po zvočniku, odšel k
prometniku v pisarno in ogorčeno dejal:
»Zakaj sploh delate vozne rede, če vlaki vedno zamujajo?«
»Saj zato smo pa zgradili čakalnico!« je rekel prometnik.
Krvodajalec
Gorenjec je bil krvodajalec. Pacientka, ki je nujno potrebovala kri,
mu je za prva dva decilitra krvi plačala 100 evrov, za naslednja
dva decilitra le še petdeset, za naslednja dva decilitra pa mu je le
še rekla: »Hvala!«
V sebi je imela namreč že preveč gorenjske krvi!
Planinska
Možakar stoji s prijateljem na robu prepada in mu razlaga:
»Poglej, tukaj dol je v prepad zgrmel moj planinski vodnik.«
Prijatelj začudeno:
»In ti si to mirno gledal?«
»Saj je bil tako ali tako že star in pol listov mu je manjkalo. Saj
sem imel namen kupiti novega!«
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ČLANICE IN ČLANI SINDIKATA ŽELEZNIŠKEGA
PROMETA SLOVENIJE PONUDBA SAMO ZA VAS
Vaša Delavska hranilnica vam v sodelovanju z vašim sindikatom nudi ugodne bančne storitve in kredite:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

najugodnejše poslovanje z osebnimi računi,
najugodnejšo uporabo trajnikov ter najcenejšo in varno elektronsko banko DH-plus,
najcenejše plačevanje položnic, samo 0,30 EUR za imetnike osebnega računa v DH,
različne vrste varčevanj, tudi pokojninsko varčevanje z obrestno mero 4,00 % do 40 let,
ugodne gotovinske kredite do 10 let in stanovanjske kredite do 30 let,
dodatno ugodne kredite v sodelovanju z vašim sindikatom:
- Kredite od 3 do 12 mesecev, do zneska 4.200 EUR:
• z obrestno mero samo 3,60 % ali 2,80 %,
• strošek odobritve kredita samo 1,50 %.
- Kredite do 36 mesecev, do zneska 4.200 EUR:
• z obrestno mero samo 4,00 % ali 3,20 %,
• strošek odobritve kredita samo 1,50 %.

Z odprtjem osebnega računa z rednimi mesečnimi prilivi v Delavski hranilnici se vam obrestna mera za vse
kredite zniža za 0,80 odstotnih točk.
Stroška zavarovanja ne plačate, ker pri zavarovanju kredita sodeluje vaš krovni sindikat za znesek do 4.200
EUR in za rok vračanja do 36 mesecev.
Informativni izračun za 36 mesečni kredit:

Znesek

2.000 EUR
4.200 EUR

Obrok

59,84 EUR
124,02 EUR

strošek odobritve

vodenje

EOM

60,00 EUR
63,00 EUR

1,50 EUR
1,50 EUR

6,95 %
5,03 %

Efektivna obrestna mera je obračunana na dan 1. 2. 2016 in se zaradi interkalarnih obresti spreminja, odvisno od dneva najema kredita. Informativni
izračun velja za imetnike OR v DH.

KREDITNO DOKUMENTACIJO VAM LAHKO DOSTAVIMO NA VAŠ SINDIKAT V PODJETJU ALI POŠLJEMO NA VAŠ
NASLOV DOMOV. PRIJAZNO VAS BOMO POSTREGLI V NAŠIH POSLOVNIH ENOTAH:
Brežice, Cesta prvih borcev 9, tel.: 07 62 00 500, Celje, Miklošičeva 4, tel.: 03 62 09 380, Hrastnik, Ulica Prvoborcev 1a, tel.: 03 62 09 460, Jesenice, Cesta
maršala Tita 63, tel.: 04 28 15 320, Kamnik, Tomšičeva 11, tel.: 01 32 06 670, Koper, Gortanov trg 1, tel.: 05 62 03 400, Kranj, Koroška cesta 19, tel.: 04 28 15 307,
Litija, Ljubljanska cesta 3, tel.: 01 32 06 680, Ljubljana center, Miklošičeva 5, tel.: 01 30 00 217 (211, 221), Dalmatinova 4, tel.: 01 30 00 204, Ljubljana Fužine,
Nove Fužine 8, tel.: 01 32 07 690, Ljubljana Stožice, Dunajska 185, tel.: 01 30 02 070, Ljubljana Šiška, Pavšičeva 4, tel.: 01 32 06 650, Maribor, Glavni
trg 25, tel.: 02 62 09 330, Gosposka ul. 24, tel.: 02 62 09 345, Maribor-Nova vas, Kardeljeva cesta 57, tel.: 02 62 12 480, Murska Sobota, Lendavska 3,
tel.: 02 62 09 370, Nova Gorica, Ulica Tolminskih puntarjev 4, tel.: 05 62 03 410, Novo mesto, Glavni trg 10, tel.: 07 62 05 430, Postojna, Titov trg 3, tel.:
05 62 03 540, Ptuj, Ulica heroja Lacka 12, tel.: 02 62 09 360, Ravne na Koroškem, Trg svobode 20, tel.: 02 62 12 490, Rogaška Slatina, Prvomajska ulica 29a,
tel.: 03 62 00 550, Sevnica, Glavni trg 24, tel.: 07 62 00 510, Sežana, Partizanska cesta 7, tel.: 05 62 03 520, Slovenj Gradec, Glavni trg 26, tel.: 02 62 09 440,
Slovenska Bistrica, Trg svobode 22, tel.: 02 62 09 350, Slovenske Konjice, Stari trg 12, tel.: 03 62 00 560, Šmarje pri Jelšah, Rogaška cesta 25, tel.:
03 62 03 750, Šoštanj, Trg svobode 12, tel.: 03 62 03 760, Trbovlje, Trg revolucije 6a, tel.: 03 62 09 420, Velenje, Šaleška 20, tel.: 03 62 09 390, Zagorje ob
Savi, Cesta Borisa Kidriča 5, tel.: 03 62 00 570 in v Žalcu, Šlandrov trg 28, tel.: 03 62 09 470, vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 ure.

E-mail: info@delavska-hranilnica.si
Spletni naslov: www.delavska-hranilnica.si

VABIJO VSE ýLANICE IN ýLANE NA

DRUŽABNO SREýANJE
18. junija 2016 na Rogli s priþetkom ob 11. uri.
ZA ZABAVO BO POSKRBEL ANSAMBEL MLADI GAMSI IN
POSEBNA GLASBENA GOSTJA NATALIJA KOLŠEK.

RAZPORED ODHODOV AVTOBUSNIH PREVOZOV:
BUS SEVNIþAN
8.35
8.55
9.00
9.10
9.20
9.30
10.30

BUS DOLENJþAN
Novo mesto
Sevnica ŽP
7.00
ŽP >AC
Radeÿe ŽP
7.25 Trebnje ŽP >AC
Ivanÿna Gorica
ZM ŽP
7.45
ŽP
Rim. Topl. bazen 8.05 Grosuplje ŽP
Laško ŽP
8.35
Ljubljana ŽP
Celje ŽP
10.30
Rogla
Rogla

BUS PREKMURC

BUS KOROŠKA

7.00 Murska Sobota ŽP 7.30

Prevalje ŽP

7.30

Ljutomer ŽP

7.45

Dravograd ŽP

7.45

Ivanjkovci ŽP

8.15

Sp. Vižinga

8.00
Ormož ŽP
8.15
Osluševci ŽP
8.35
Ptuj ŽP
9.00
Pragersko ŽP
9.15 Sl. Bistrica OMV
9.30
Poljÿane ŽP
9.50 Tepanje BS-OMV
10.30
Rogla

8.25
Podvelka ŽP
8.35 Ruta-Pušÿava
8.50
Ruše ŽP
9.00
Laznica AP
9.15 MB Studenci ŽP
9.25
Maribor ŽP
10.30
Rogla

BUS PRIMORC
5.20

Podbrdo ŽP

BUS GORENC
Jesenice ŽP

8.50

Velenje ŽP

6.15 Most na Soÿi ŽP 7.45

Lesce ŽP

9.30

Celje - ŽP

6.45

Kranj ŽP

10.30

Rogla

Kanal ŽP

7.25

BUS SAVINJþAN

8.10

7.05 Nova Gorica ŽP 8.45 Ljubljana ŽP
7.45 Ajdovšÿina ŽP 10.30
Rogla
8.15
Postojna ŽP
10.30
Rogla

PANOGE DRUŽABNEGA SREANJA (sodeluje vsak OO s svojimi ekipami!)
1. Skakanje z žaklom v dvojicah

2. Reševanje sveta (prenos žoge)

3. Potovanje obroÿa

Prijave za družabno sreēanje sprejemajo predsedniki obmoēnih odborov
SŽPS in SVSŽ ter SDŽDS do 6. 6. 2016.
Sreēanje bo potekalo v šotoru, v primeru slabega vremena v dvorani. Udeleženci prejmejo spominsko
majico, ki je hkraƟ vstopnica na prizorišēe, in vstopnico za adrenalinsko sankališēe Zlodejevo.

