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Ko bo 109. številka Pro-
metnika zagledala luč sveta, 
se bo počasi iztekal čas po-
čitnic in dopustov. To je čas, 
ki se ga odrasli in otroci ve-
selimo, ga težko pričakujemo 
in je povezan z našimi števil-
nimi željami in tudi morda 
hrepenenji. V tem obdobju 
smo vsi nekako potrebni po-
čitka in odmora, da si nabe-
remo novih moči in energije 
za delo in sobivanje naprej. 
Zato upam, da ste tega bili 
deležni tudi vi, drage bralke 

in bralci. Seveda je začetek dela in šole po dopustih in počitni-
cah vedno malo težak, vendar naj bo napolnjen z hvaležnostjo, da 
smo, da imamo delo in priložnost prispevati svoj delež bližnjim 
in družbi, okolju, kjer delujemo in smo. In pravijo, če se ena stvar 
ne konča, se druga ne more začeti. In ker smo ljudje v osnovi 
radoživi, raziskovalni in željni novih izkušenj, je vse, kar je pred 
nami, lahko izziv.

Sicer pa se bomo v pričujoči številki bolj ukvarjali s tistim, kar 
je bilo v preteklih mesecih za nami. Da sta železnica in naš sindi-
kat živa in da se nenehno vrtita, potrjuje tudi dejstvo, da se je tudi 
v preteklih poletnih mesecih (ko vse bolj »počiva«) nabralo kar 
nekaj dogodkov in novic, ki bi jih želeli podeliti z vami.

In še eno novost prinaša ta številka, opremljena je s številko 
ISSN. To pomeni, da bo nekaj izvodov romalo v NUK (Narodna 
univerzitetna knjižnica). Na osnovi številke ISSN si boste glasilo 
lahko naročili – sposodili v katerikoli knjižnici v Sloveniji.

Osrednji sindikalni družabni dogodek je bilo tradicionalno sre-
čanje naših članic in članov na Rogli, tokrat v družbi kar štirih 
sindikatov. O tem dogodku poročamo kar na široko v besedi, sliki 
in izjavah nekaterih udeležencev.

V začetku junija je minilo 170 let od prihoda prvega vlaka v 
Slovenijo. Tega dogodka seveda nismo spregledali. Letos je bil 
povezan s tradicionalno slovesnostjo podelitve ur in plaket vsem 
tistim, ki že 30 let zvesto delajo na železnici. Nekateri so svoje 
občutke podelili tudi z nami.

Sredi julija pa je bila 110. obletnica otvoritve goriške proge, 
ki povezuje Gorenjsko s Primorsko. Obiskali smo del postaj te 
proge, na zgodovinskih straneh pa opisujemo najpomembnejši 
objekt proge – Bohinjski predor.

Na istih straneh predstavljamo vlogo in pomen, ki so ga pred-
vsem v preteklosti na železnici imeli tako imenovani žicevodi. 
Posredno je z žicevodi povezano tudi delovno mesto, ki ga tokrat 
predstavljamo: čuvaj nivojskega prehoda.

Predstavljamo naš partnerski Sindikat vzdrževalcev Slovenskih 
železnic in njegovega novega predsednika Bojana Gajška. V inter-
vjuju se nam predstavi predsednik Sveta delavcev v infrastrukturi 
Nikola Kneževič.

Pišemo o prijetnih (otvoritev modernizacije proge Prager-
sko–Šentilj) in manj prijetnih stvareh (iztirjenje vlaka med Vuze-
nico in Dravogradom).

Izvedeli boste tudi, kako je bilo na pohodu na Kum, na kole-
sarjenju, na obisku pri poljskih kolegih, na izletu v Banja Luki. 
Ne spreglejte prvega dela potopisa o izletu Celjanov v Španijo in 
afriški Maroko.

Morda vas bo nagovorila zanimiva zgodbica o žalosti in besu. 
Ali, kot bi rekel mali princ, bistvo je očem nevidno.

Želim vam zanimivo branje, listanje novega Prometnika, pri-
jetno odkrivanje tistega, kar je vidno z očmi, in še več tistega, kar 
čuti srce.

Miran Prnaver, glavni urednik

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

V prejšnji številki Prometnika sem pisal oz. se spraševal, 
ali smo v tem trenutku delavci v Sloveniji še enotni, ali še 
znamo prepoznati naše cilje, pravice in seveda tudi dolžnosti 
in kako je s tem v sistemu SŽ. Med drugim sem kot razloge 
za moje razmišljanje navajal tudi kritično pomanjkanje de-
lavcev v nekaterih delovnih procesih na SŽ, načine reševan-
ja nastale situacije s strani delodajalca in tudi moj pogled 
na določene nujnosti ravnanj na strani zaposlenih. Seveda 
si nisem delal nekih iluzij o tem, da bi se zaradi  mojega 
pisanja začelo morda vsaj nekaj premikati v iskanju možnih 
in seveda sprejemljivih rešitev za obe strani. Žal smo pri 
tem priča rešitvam, ki nikakor ne zdržijo resne presoje, 
skratka so nerazumljive in mirno jim bi lahko rekli gasilsko 
reševanje.

Pomanjkanje je torej že davno preraslo minimalne okvirje 
omenjenih delovnih mest, saj so bili zaradi zagotavljanja 
rednega izvajanja tehnološkega procesa dela na delovna 
mesta prometnik napoteni tudi različni strokovni sodelavci 
(vodje nadzornih postaj, tehnologi …). Pomanjkanje delav-
cev se izrazito kaže tudi v veliki količini opravljenih nadur, 
katere so v večini opravili izvršilni železniški delavci. Za-
skrbljujoč je tudi podatek, da zaradi pomanjkanja izvajalcev 
določeni delavci ne morejo izkoristiti letnega dopusta, ki jim 
je bil prenesen iz lanskega leta, da ne govorimo o nizkem od-
stotku izkoriščenosti letnega dopusta tekočega leta. Logična 
posledica tega je, da so delavci utrujeni, čeprav si mnogi 
tega ne priznajo, saj je vsak dodatni evro v teh časih še kako 
dobrodošel. O upravičenosti vseh teh nadur (tako glede na 
zakon, kot tudi KPDŽP) se sploh ne splača razpravljati, saj 
nas delodajalec odpravi z odgovorom, naj nas ne skrbi, saj je 
vse skladno s predpisi. Mi o tem nismo prepričani.

Trenutno je najbolj pereče dogajanje v zvezi z vključitvijo 
postaje Divača v daljinsko vodenje in ukinitev prometnika 
na postaji Divača. Do nedavnega sta na tej postaji promet 
urejala dva prometnika v izmeni, z dokončanjem del na 
obnovi postaje pa je vsa dela na postaji prevzel en promet-
nik, saj so bili v sklopu obnove zgrajeni izvennivojski do-
stopi na perone. Pri tem vodenje prometa ni edino delo, ki 
ga prometnik opravlja na tej postaji, saj gre za cepno po-
stajo, kjer se opravlja tudi dodajanje in vračanje dopreg, 
posluževanje delavniških tirov, gariranje lokomotiv, smene 
strojevodij, zadrževanje vlakov zaradi zasedenosti postaje 
Koper tovorna itd. Že takrat se z ukinitvijo enega delovnega 

mesta v SŽPS nismo strinjali, saj smo se zavedali, da bo 
prenos vseh opravil na enega izvajalca prevelika obremeni-
tev. Zaradi velikega pomanjkanja kadra na delovnem mestu 
prometnik na postaji Koper tovorna in Sežana ter na de-
lovnem mestu progovni prometnik v CVP Postojna se je 
delodajalec sedaj odločil, da še tega prometnika na postaji 
Divača ukine in postajo preda v CVP Postojna. Resda po-
staja Divača tehnično in tehnološko izpolnjuje vse pogoje 
za tak način vodenja prometa, vendar progovni prometnik 
že vodi promet daljinsko na postajah Postojna, Prestranek, 
Pivka in Gornje Ležeče, ki pa tehnično niso ustrezno ureje-
ne, zato bo opravljanje prej naštetega dela na postaji Divača 
dodatno obremenilo progovnega prometnika. In če se kaj 
zgodi, bo progovni prometnik prepuščen sodnemu sistemu, 
saj je bil konec koncev on tisti, ki je naredil usodni korak, in 
ne delodajalec, ki je le predpisal administrativni ukrep, ni pa 
poskrbel, da bi bile vse postaje tehnično za to usposobljene. 
K sreči smo sedaj to namero ustavili, bojim pa se, da ne za 
dolgo. Zato se na koncu sprašujem, ali bo končno nekdo od 
pristojnih le spregledal, kaj se dogaja?

Matjaž Skutnik, predsednik SŽPS
Foto: Robert L. Horvat

Skupščina SŽPS 2016 
V sredo, 4. maja, je v Ljubljani potekala redna letna skup-

ščina našega sindikata. Ker sta predsedniku sindikata in 
predsedniku NO sindikata potekla mandata, je bila letošnja 
skupščina tudi volilna.

Glede na določila statuta, je bilo letos na skupščino po-
vabljenih 26 delegatov iz vseh 12-ih območnih organizacij 
(OO), kolikor jih šteje naš sindikat. Po otvoritvi skupščine 

in imenovanju delovnega predsedstva ter potrditvi dnevnega 
reda je poročilo podal predsednik sindikata Matjaž Skutnik. 
Poročilo je bil razdeljeno na aktivnosti, ki jih je v preteklem 
letu vodil naš sindikat samostojno, in na aktivnosti, ki smo 
jih peljali skupaj z ostalimi sindikati na SŽ. Sledilo je še 
poročilo predsednika nadzornega odbora Boštjana Povšeta. 
Po razpravi sta bili obe poročili potrjeni.
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Sledila je obravnava finančnega poročilo za leto 2015 in 
sprejem finančnega plana za letošnje leto.

V točki volitve sta se predstavila kandidata za predsedni-
ka sindikata in predsednika NO. Podala sta svoj program in 
vizijo dela. Oba kandidata sta že do sedaj opravljala to funk-
cijo. Po izvolitvi je predsednik Matjaž Skutnik imenoval 
dva podpredsednika (Milorada Šljivića in Dušana Kokola), 
sekretarja sindikata (Jožeta Skubica) ter koordinatorja GO 
(Edvarda Kostiča). Izvoljeni predsednik NO B oštjan Povše 
pa je imenoval še štiri člane nadzornega odbora.

Na tej skupščini sta za svoje dolgoletno in predano delo 
sindikatu prejela zahvali in darili nekdanja predsednika OO 
Pragersko (Borut Jug) in OO Maribor (Andrej Karničnik), 
ki na lanskih volitvah v svojem OO nista več kandidirala.

Tako je tudi letošnja skupščina pregledala delo v pretek-
lem letu in si zadala načrte za delo vnaprej. Upamo, da bomo 
s skupnimi močmi pri tem karseda uspešni.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Zahvala Borutu JuguZahvala Andreju KarničnikuDelegati skupščine, predsedstvo in stari-novi predsednik

Obletnica prihoda prvega vlaka v Celje in 
podelitev plaket ob tridesetletni zvestobi 
železnici

V petek, 3. 6. 2016, je bilo v Celju slovesno ob 170. ob-
letnici prihoda prvega vlaka v mesto. Ob 10. uri je bila v ta 
namen svečana prireditev na Krekovem trgu v Celju.

Na njej so govorili slavnostni govorniki, minister za 
infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, župan mestne občine 
Celje Bojan Šrot in generalni direktor Slovenskih železnic 
Dušan Mes.

Minister za infrastrukturo je nanizal nekaj investicijskih 
vlaganj v železniško omrežje, največja investicija, ki se tre-
nutno končuje, je elektrifikacija proge Pragersko in Hodoš. 
Veliko se je v preteklem obdobju vlagalo tudi v moderni-
zacijo, posodobitve in izboljšave. Ministrstvo pa čaka še 
izgradnja drugega tira med Divačo in Koprom, za kar je že 
pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Minister Peter Gašperšič Celjski župan Bojan Šrot Naš generalni direktor Dušan Mes
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Župan Celja Bojan Šrot je predvsem poudaril pomen, ki 
ga je imel prihod vlaka v Celje. Do takrat je bilo Celje manjše 
provincialno mesto z nekaj manj kot 1800 prebivalci. S pri-
hodom železnice se je močno razvila industrija v samem 
mestu in okolici. V samo treh letih po prihodu prvega vlaka 
v Celje se je število prebivalcev povečalo za 35 odstotkov.

Direktor SŽ Dušan Mes je opozoril, da je tudi danes že-
leznica pomemben nosilec razvoja, zato bi morala tudi danes 
država vlagati v železnico. Kot večjo investicijo je omenil 
objavo razpisa za nakup novih potniških garnitur v vrednosti 
150 milijonov evrov.

Po končani slovesnosti na Krekovem trgu so tisti, ki so 
že 30 let zaposleni na Slovenskih železnicah, v Celjskem 

domu prejeli še ure in plakete. Ob tej priložnosti je udeležen-
ce nagovoril direktor Dušan Mes in nanizal nekaj dosežkov 
iz preteklega obdobja. Poudaril je, da poslujemo pozitiv-
no, in obljubil stimuliranje delavcev za uspešno poslo-
vanje.

Vsem zaposlenim, posebej pa še našim članom, ki so tej 
družbi zvesti že več kot 30 let, iskrene čestitke!

Besedilo: Edvard Kostič
Foto: Edvard Kostič in Aleksander Šmid

Izjave in občutki nekaterih letošnjih jubilantov

Janko Bec:

Ko se ozrem nazaj na prehojenih 
30 let na železnici, lahko rečem, da so 
vsa ta leta minila zelo hitro. Delo pro-
metnika, ki ga opravljam, je zanimivo 
in ga rad delam. Kolikor se spomnim, 
sem delal na devetih postajah, nekate-
re od teh so danes že zaprte. Spoznal 

sem veliko sodelavcev, na katere imam lepe spomine. Veseli 
me, da sem se lahko srečal z nekdanjimi sošolci in drugimi 
znanci. Skupaj smo pokramljali in se poveselili. Današnji 
dogodek je bil pripravljen na prijeten in slavnosten način in 
mi bo ostal tudi v takem spominu. Vsem želim obilo zdravja, 
da bi na železnici dočakali tudi zasluženo upokojitev.

Delavski direktor SŽ-Infrastruktura, d. o. o., Matjaž Skutnik pri 
podeljevanju plaket in ur Trikrat po 30 let predanosti železnici

Kot pred 170-imi leti? Preteklost in sedanjost

Na slovesnosti je bila tudi naša godba.
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Duška Bole:

Sama prireditev ob 170. obletnici 
prihoda prvega vlaka v Celje mi je 
bila zaradi samega stila še posebej 
všeč. Veseli me, da se podjetje svojih 
zaposlenih ob takšni priložnosti, kot je 
30 let zvestobe, spomni s prireditvijo za 
jubilante. Sama sem prireditev doživela 

precej čustveno, saj sem ravno v Celju kot štipendistka priče-
la svojo delovno pot. Urica pa bo zagotovo krasila mojo roko.

Stanko Gojič:

V petek, 3. 6. 2016, sem se udele-
žil slovesnosti ob 30-letnici dela na 
Slovenskih železnicah. Bil sem zelo 
počaščen, saj tak dogodek doživiš, 
če si zvest in priden delavec, ki so v 
današnjem času zelo redki in premalo 
cenjeni. Sem mišljenja, da bi takšni 

morali biti večkrat nagrajeni. Moji občutki so zelo pozitivni 
in lahko samo na kratko rečem: »Bilo je zelo lepo in dogodek 
mi bo ostal v trajnem spominu.«

Stanko Jezovšek:

Podelitev zlate plakete in ure ob 
30-letnici dela na železnici ima zame 
kar velik pomen. V tem dejanju 
čutim pripadnost, sem pa tudi delček 
v mozaiku, ki ustvarja uspešno pod-
jetje. Današnja prireditev je trenu-
tek, ko se lahko spomniš, kako hitro 

čas beži, kako je vse minljivo, leta teko in naenkrat si 
med starejšimi na postaji. Srečaš se s svojo generacijo, s 
katero si gulil srednješolske klopi. Izmenjaš si različne po-
glede na delo, ki ga opravljamo, se malo poveseliš, spiješ 
kakšen kozarček ter sprejemaš čestitke za ta jubilej. Do-
godek je lepo zaokrožila prireditev ob 170-letnici prihoda 
prvega vlaka v Celje. S strani poslovodstva in ministrstva 
za promet je bilo izrečenih veliko vzpodbudnih besed o 
nadaljnjem razvoju Slovenskih železnic, zato upam, da 
se bodo te besede udejanjile in da bomo ponosni, da smo 
železničarji.

Pogovarjal se je Miran Prnaver.

Elektrifikacija, rekonstrukcija in nadgradnja 
proge Pragersko–Hodoš

V petek, 10. junija, je potekala slovesnost ob rekonstruk-
ciji, elektrifikaciji in nadgradnji železniške proge Prager-
sko–Hodoš. Odsek proge je dolg 109 km.

Posodobitev železniške proge na odseku Pragersko–
Hodoš je bila ena od prednostnih nalog pri vzpostavitvi 
konkurenčne železniške povezave z vzhodno Evropo. Proga 
Pragersko–Hodoš je sestavni del sredozemskega koridorja 
in hkrati železniške osi Lyon–Trst–Divača/Koper–Divača–
Ljubljana–Budimpešta–ukrajinska meja, ki predstavlja 
6. prednostni projekt omrežja TEN-T. Čim hitrejši razvoj 
omenjene železniške osi je bil opredeljen kot prednostna 
naloga Evropske zveze, proga na odseku Pragersko–Hodoš 
pa je bila edini del prometnega koridorja, ki še ni bil elek-
trificiran.

Projekt posodobitve železniške proge Pragersko–Hodoš 
je potekal v dveh fazah.

1. faza je zajemala rekonstrukcijo, elektrifikacijo in nad-
gradnjo železniške proge za hitrosti do 160 km/h, s čimer so 
bili vzpostavljeni pogoji za povečanje hitrosti vlakov.

2. faza je zajemala modernizacijo nivojskih prehodov in 
izvedbo podhodov na železniških postajah.

Projekt je predstavljal največjo infrastrukturno naložbo 

na področju železniške infrastrukture v finančni perspektivi 
2007–2013, proga Pragersko–Hodoš–državna meja pa se po 
zaključku projekta uvršča med najsodobnejše v Sloveniji. 
Celotna naložba je znašala 465 milijonov evrov, Evropska 
zveza pa je iz kohezijskega sklada prispevala 207,03 mili-
jonov evrov.

1. faza
Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja 
železniške proge Pragersko–Hodoš za hitrosti 
do 160 km/h

Ta faza je bila izvedena v treh sklopih.
 – V okviru prvega sklopa, ki se je izvajal od leta 2013 do 

2016, je potekala elektrifikacija železniške proge v skupni 
dolžini 109 kilometrov. V tem sklopu je bilo zgrajenih 
tudi 5 elektronapajalnih postaj.

 – Drugi sklop, ki je potekal med letoma 2009 in 2015, je 
zajemal rekonstrukcijo in nadgradnjo železniške proge 
ter ukrepe na posameznih odsekih in postajah. Na rekon-
struiranih in nadgrajenih odsekih prog in postaj je bila 
zagotovljena kategorija proge D4 oziroma omogočeno 
povečanje hitrosti vlakov.
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 – Tretji sklop aktivnosti od leta 2013 do 2015 je zajemal 
ukrepe za preprečevanje prekomernih vplivov na okolje. 
Vsa preobremenjena območja so bila zaščitena s proti-
hrupnimi ograjami v skupni dolžini 13,5 kilometra, za 
145 stavb pa je bila vzpostavljena pasivna protihrupna 
zaščita.

Železniški odsek Pragersko–Murska Sobota je bil pred iz-
vedbo projekta opredeljen s kategorijo C3, kar pomeni, da je 
bila dopustna osna obremenitev proge 20 ton/os. Omenjena 
kategorija odseka je pomenila glavno ozko grlo na poteku 
evropskega železniškega koridorja na območju slovenskega 

železniškega omrežja. Na progi so bili izvedeni nujni re-
konstrukcijski ukrepi, potrebni za povečanje prepustne in 
prevozne zmogljivosti proge od Pragerskega do Hodoša. 
Odsek med Pragerskim in Hodošem je bil po rekonstrukciji 
opredeljen s kategorijo proge D4, s čimer je omogočena osna 
obremenitev 22,5 tone/os.

Skrajšan je bil čas potovanja (zaradi skrajšanja voznih 
časov), in sicer za:
 – 22 minut v smeri Pragersko–Hodoš oziroma 20 minut v 

smeri Hodoš–Pragersko za direktne potniške vlake,
 – 36 minut v smeri Pragersko–Hodoš oziroma 37 minut v 

smeri Hodoš–Pragersko za lokalne potniške vlake in
 – 40 minut v smeri Pragersko–Hodoš in 40 minut v smeri 

Hodoš–Pragersko za tovorne vlake.

Obenem je bil skrajšan čas zadrževanja vlakov na posta-
jah Pragersko in Hodoš, ker ni več potrebna menjava vleke, 
in sicer za 14 minut na postaji Pragersko ter za 15 minut na 
postaji Hodoš. S tem so bili omogočeni pogoji za uvedbo 
direktnih vlakov ter zmanjšano število lokomotivskih voženj 
na celotni progi.

Omogočeno je bilo obratovanje potniških vlakov z na-
gibno tehniko, s tem pa tudi bistveno krajši potovalni časi 
na pomembnejših relacijah (npr. Maribor–Murska Sobota, 
Ljubljana–Murska Sobota, …). Z uvedbo vlakov z nagibno 
tehniko je železniški potniški promet konkurenčen cestnemu 
prometu.

Izvedena dela v sklopu rekonstrukcije, elektrifikacije in 
nadgradnje železniške proge Pragersko–Hodoš:
 – elektrifikacija 109 kilometrov obstoječe železniške proge, 

vključno s postajami in gradnjo vozne mreže, novograd-
nja elektronapajalnih postaj na Ptuju, v Pavlovcih, Ljuto-
meru, Murski Soboti in Gornjih Petrovcih,

Lepo preoblečen pendolino na novi vožnji

Prometnik Jože Flisar pred odpravo vlaka
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 – rekonstrukcija proge pred Ormožem, v Pavlovcih in 
Ivanjkovcih,

 – rekonstrukcija postaj Ptuj, Ivanjkovci, Ljutomer, Murska 
Sobota in Hodoš,

 – ureditev postajališč Šikole, Strnišče, Hajdina, Zamušani, 
Osluševci, Velika Nedelja, Pušenci, Pavlovci, Mekotnjak, 
Ljutomer mesto in Veržej,

 – novogradnja in rekonstrukcija komunalne in elektroener-
getske infrastrukture,

 – prestavitev, novogradnja in rekonstrukcija telekomunika-
cijskih infrastrukturnih objektov, vodov ter naprav,

 – nadgradnja progovnega odseka Pragersko–Murska Sobota 
v skupni dolžini 58,4 kilometra za zagotovitev deklarirane 
osne in dolžinske obremenitve proge za kategorijo D4,

 – gradnja premostitvenih objektov,
 – vodnogospodarske ureditve,
 – rekonstrukcija dotrajanih mostov in prepustov večjega 

razpona,
 – nadgradnja štirih večjih jeklenih mostov,
 – postavitev protihrupnih ograj v skupni dolžini 13,5 kilo-

metra in pasivna zaščita 145-ih stavb.
 – Koristi rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje želez-

niške proge Pragersko–Hodoš:
 – povečanje zmogljivosti proge,
 – elektrifikacija 109 kilometrov proge na poteku Prager-

sko–Hodoš–državna meja in s tem omogočanje električne 
vleke kot okolju prijaznejše vrste transporta,

 – usposobitev proge za hitrosti do 160 km/h,
 – povečanje prepustne zmogljivosti proge Pragersko–

Ormož z 78 vlakov na dan na 84 vlakov na dan, proge 
Ormož–Hodoš–državna meja s 46 vlakov na dan na 67 
vlakov na dan,

 – bistveno skrajšanje časov voženj vseh vlakov na omenjeni 
progi,

 – ni več potrebe po menjavi vleke na postajah Pragersko in 
Hodoš, s čimer se skrajšajo potovalni časi vlakov,

 – zmanjšanje števila lokomotivskih voženj na celotni progi 
oziroma relaciji,

 – omogočeno je obratovanje potniških vlakov z nagibno 
tehniko, kar bistveno skrajšuje potovalne čase na po-
membnejših relacijah,

 – lažji dostop za funkcionalno ovirane osebe – novo urejene 
klančine na postajah in postajališčih.

Financiranje projekta

Celotna vrednost naložbe v okviru 1. faze – rekonstruk-
cija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Prager-
sko–Hodoš za hitrosti do 160 km/h – je bila ocenjena na 
325 milijonov evrov, od česar je Evropska zveza iz kohezij-
skega sklada sofinancirala delež v višini 145,80 milijonov 
evrov.

Operacija se je izvajala v okviru Operativnega progra-
ma razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007–2013, razvojna prioriteta 1 – Železniška infrastruktura 
– KS.

Projekt GSM-R in ETCS

Na odseku železniške proge Pragersko–Hodoš je bil v 
okviru projekta »Uvedba digitalnega radijskega sistema 
GSM-R na slovenskem železniškem omrežju« obstoječ 
analogni sistem nadgrajen v brezžični digitalni radijski ko-
munikacijski sistem (GSM-R), ki omogoča neprekinjeno in 
zanesljivo komunikacijo.

Hkrati z uvedbo digitalnega radijskega sistema, ki je 
vzpostavljen na celotnem slovenskem železniškem omrežju, 
je bil na odseku proge Pragersko–Hodoš, v okviru projekta 
»Implementacija sistema ERTMS v javno železniško infra-
strukturo na koridorju D v Republiki Slovenji«, uveden tudi 
sistem ETCS nivo 1 (European Train Control System).

2. faza
Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba 
podhodov na železniških postajah

V okviru druge faze projektov je bila izvedena vrsta pose-
gov, med drugim tudi ureditev vseh križanj cest z železnico 
na predmetnem odseku. S tem je bila občutno povečana 
prometna varnost cestnega in železniškega prometa, saj na 
odseku železniške proge od Pragerskega do Hodoša namreč 
ni več nobenega prehoda, ki bi bil zavarovan zgolj z An-
drejevim križem. Vsi prehodi cest z železnico so zgrajeni 
izvennivojsko ali zavarovani z napravo za avtomatsko za-
varovanje prometa.

S tem se je povečala pretočnost cestnega prometa, zava-
rovanje prehodov pa je omogočilo povečanje hitrosti vlakov 
na progi. Največji izziv pri tem projektu sta bili izvedba 
del ob rednem železniškem prometu in tehnološko zahtevna 
gradnja podvozov v naseljih in mestih.

Koristi tega projekta so še mnogo širše – novo zgrajeni 
izvennivojski dostopi na perone so povečali varnost potni-
kov in prepustnost proge, s tem je bil skrajšan čas, potreben 
za zavarovanje vozne poti vlaka, kar vpliva na krajše po-
stajne intervale.

Izvedena dela v sklopu modernizacije nivojskih prehodov 
in izvedbe podhodov na železniških postajah:
 – ukinjenih 32 nivojskih prehodov,

Muzej v tovornem vagonu
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 – modernizirana in urejena zavarovanja z avtomatsko na-
pravo za zavarovanje 27-ih nivojskih prehodov,

 – izvennivojsko urejenih 19 prehodov – od tega 12 podvo-
zov, 5 nadvozov ter 2 podhoda za pešce in kolesarje,

 – urejene povezovalne poti in deviacije v dolžini 41,6 ki-
lometra in več cestnih premostitvenih objektov (prepusti, 
mostovi),

 – zgrajeni postajališči Cirkovce in Grlava,
 – urejena komunalna in energetska infrastruktura na ob-

močju križanj,
 – vodnogospodarske ureditve,
 – nameščena pasivna protihrupna zaščita na območju Lju-

tomera in Murske Sobote,
 – modernizirane signalno-varnostne in telekomunikacijske 

naprave.
 – Koristi modernizacije nivojskih prehodov in izvedbe pod-

hodov na železniških postajah:
 – usposobitev proge za hitrosti do 160 km/h zaradi zavaro-

vanja in ukinitve nivojskih prehodov,
 – povečanje stopnje varnosti prometa zaradi ukinitev in 

ureditev nivojskih prehodov ter zaradi gradnje izvenni-
vojskih križanj,

 – skrajšanje časa potovanja,
 – prihranek časa udeležencev v cestnem prometu zaradi 

ureditve izvennivojskih križanj cest z železnico.

Financiranje projekta

Celotna vrednost naložbe v okviru 2. faze – modernizaci-
je nivojskih prehodov in izvedbe podhodov na železniških 
postajah – je bila ocenjena na 140 milijonov evrov, od česar 
je Evropska zveza iz kohezijskega sklada sofinancirala delež 
v višini 61,23 milijonov evrov.

Operacija se je izvajala v okviru Operativnega progra-
ma razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007-2013, razvojna prioriteta 1 – Železniška infrastruktura 
– KS.

Slovesnost ob zaključku projekta se je začela 10. junija 
v Murski Soboti, kjer so stali dieselska lokomotiva in dva 
tovorna vagona, v katerih je bila predstavljena zgodovina 

te proge. Sledilo je uradno slovo od dieselske lokomotive, 
ki je simbolično odpeljala v kurilnico. Pozdravne nagovore 
sta med drugim imela minister za infrastrukturo dr. Peter 
Gašperšič im ministrica brez resorja, pristojna za razvoj, 
strateške projekte in kohezijo, Alenka Smrkolj. Po kulturnem 
programu, v katerem sta sodelovali godba Slovenskih želez-
nic iz Zidanega Mosta in folklorna skupina Tine Rožanc, 
se je delegacija na čelu s predsednikom vlade dr. Mirom 
Cerarjem odpeljala z vlakom pendolinom (ki je bil ob tej 
priliki posebno okrašen) proti Hodošu. Tu je vlak pričakala 
madžarska delegacija, na čelu z zunanjim ministrom Petrom 
Szijjartom. Sledil je kratek kulturni program in odhod vlaka 
z obema državnima delegacijama nazaj proti Murski Soboti.

V Murski Soboti je potekala proslava z naslovom Sloveni-
ja praznuje. Slavnostna govornika sta bila slovenski premier 
dr. Miro Cerar in madžarski zunanji minister Peter Szijjarto.

Omenjena rekonstrukcija in elektrifikacija je velika pri-
dobitev za Slovenijo in Slovenske železnice.

Celotni slovesnosti pa je bil pridan grenak priokus, saj je 
bila prisotnost železnice in železničarjev kar malo zapostav-
ljena. Zaposleni so v času obnove dali bistven prispevek, pa 
ni bilo vredno, da bi bili povabljeni na praznovanje. Prazno-
vanja so se lahko udeležili le tisti gostje, ki so imeli akre-
ditacijo. Program je bil tako naravnan, da so celo na postaji 
Hodoš iz vlaka lahko izstopili le tisti s posebno dovolilnico 
in med njimi ni bilo niti našega generalnega direktorja. Pa 
tudi neprodušno zavarovana postaja Murska Sobota z ograjo 
ni ravno dajala prijaznega videza. Da ne govorimo o tem, da 
je slavnostni vlak s postaje Murska Sobota odpravil promet-
nik v uniformi nekdanje JŽ. Ne najbolj posrečena domislica, 
glede na to, da smo bili tik pred praznovanjem 25. obletnice 
samostojne Slovenije.

Kakorkoli, obnova in modernizacija sta uspešno končani. 
Naj po tej progi vozi karseda veliko vlakov, naj bo njihova 
vožnja varna, hitra in udobna v zadovoljstvo potnikov in 
drugih uporabnikov naših storitev!

P.S.: Del podatkov je povzet po publikaciji, ki jo je v okviru 
projekta izdalo Ministrstvo za infrastrukturo RS.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Gostje na proslavi v Murski Soboti

Predsednik slovenske vlade dr. Miro Cerar in zunanji minister 
Madžarske Peter Szijjarto ter minister Peter Gašperšič
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Huda ura na Koroškem
V nizu neprijetnosti, ki so v zadnjem času prizadejale 

koroško progo, je, kot že večkrat doslej, svoje dodala tudi 
narava. In ko se ta odloči pokazati svoj bes, lahko samo 
vedno znova ugotavljamo, kako majhni in nemočni smo v 
primerjavi z njo.

Tako je bilo tudi tega junijskega jutra, ko se kljub vsem 
previdnostnim ukrepom nesreče na žalost ni dalo preprečiti.

Zaradi vnaprejšnjih vremenskih napovedi, ki so opozar-
jale na možnost neurja, je bilo v noči na ponedeljek, 27. 6. 
2016, na progo poslano motorno progovno vozilo, da opravi 
pregled proge in odpravi morebitne nepravilnosti. Vendar 
je bila proga normalno prevozna in ni bilo težav. Nato je to 
kritično mesto med postajališčema Trbonje in Sv. Danijel 
prevozila tudi prazna motorna garnitura, ki je peljala v Pre-
valje za vlak 4003, ravno tako brez težav. Nato pa je narava 
v pičle pol ure izlila ves svoj srd in ogromne količine meteor-
nih voda iz utrganega oblaka nad hribom Bukovje so majhen 
potoček spremenile v deročo reko. Sila te vode je kot plaz 
na progo nanosila ogromne količine vej, kamenja in blata. 
Lepljivi mulj pa je na debelo prekril obe tirnici. V tem tre-
nutku je strojevodja iz smeri postaje Vuzenica pripeljal vlak 
4008 in kljub naglemu zaviranju nesreče ni mogel preprečiti. 
Garnitura motornega potniškega vlaka se je zaletela v plaz, 
nanos na progi jo je dvignil s tirnic in prednji del garniture 
se je prevrnil na bok in za nameček oplazil še prazno stavbo 
bivše čuvajnice. Na veliko srečo nihče od potnikov in vla-
kospremnega osebja ni bil poškodovan, čeprav vsi dodobra 
pretreseni.

V reševalni akciji, ki je stekla nemudoma po nesreči, so 
se zelo izkazali policisti in gasilci, saj do te točke na progi 
ne vodi nobena cesta in je bilo potrebno vso opremo za re-
ševanje skozi strm gozd znositi na hrbtih. Levji delež zaslug 
za odpravo posledic izrednega dogodka pa gre seveda usluž-
bencem Slovenskih železnic. Ti so v najhitrejšem možnem 

času z dvigalom odstranili in odpeljali razbito garnituro. 
Delavci službe za gradbeno dejavnost so očistili plaz in po-
pravili poškodovani odsek proge.

Po prekinjenem tovornem prometu in nadomestnih av-
tobusnih prevozih je promet po tirih 29. 6. 2016 opoldan 
ponovno stekel.

Besedilo: Zmago Kotnik
Foto: Koroški gasilski zavod

Neprijeten pogled

K sreči le materialna škoda

Glavna elektroomarica na postaji 
Zidani Most – 2. del

V prejšnji številki Prometnika smo pisali o glavni elek-
troomarici na postaji Zidani Most, ki je nameščena v potniš-
ki blagajni in v času, ko je blagajna zaprta, do nje dostop ni 
mogoč. In če bi prišlo do potrebe izklopa napetosti v času, 
ko je blagajna zaprta, je to lahko velik problem. In prav do 
takega primera je prišlo 12. maja. O tem smo se pogovarjali 
s potniško blagajničarko Tatjano Tržan. Tatjana pove, da jo 
je tistega majskega večera ob pol enajstih zvečer poklical 
samostojni strokovni sodelavec vodenja prometa in jo prosil, 
da bi prišla odpret blagajno in omogočit dostop do oma-
rice, ker so imeli težave z napetostjo in niso imeli ključa 
oziroma dostopa do omarice. Odšla je na postajo, odklenila 

in počakala približno eno uro, da so vzdrževalci odpravili 
napako. Naslednjega jutra je imela svojo redno službo v Tr-
bovljah, kar je pomenilo, da je ob pol petih že morala biti 
nazaj na postaji, da je odšla na vlak za Trbovlje. Potniški 
promet ji je obljubil, da bo za prihod na postajo v nočnih 
urah dobila intervencijski dodatek.

Zgodba se je ponovila 10. junija, ko jo je ob pol pol-
noči klical vodja razporednega urada potniškega prometa. 
Takrat je bil problem na postaji Trbovlje, kjer je situacija 
z elektroomarico podobna. Ključ je sicer shranjen pri pro-
metnikih, vendar nimajo dostopa do kode alarmne naprave. 
Vodja jo je prosil, da mu pove kodo alarmne naprave, da bi 
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lahko šli pogledat. Tatjana jim je zaupala, sicer bi zopet sredi 
noči lahko šla v Trbovlje in potem zjutraj zopet v službo. 
O teh problemih so vsi obveščeni, od varnostnega inženirja 
naprej.

Za zaključek tega članka samo nekaj vprašanj, ki bodo 
ostala brez odgovorov. Kaj bi bilo, če Tatjana ne bi bila do-
segljiva, če bi imela izključen telefon, če se ne bi počutila 
sposobna sredi noči iti od doma in potem čez nekaj ur brez 

pravega počitka v službo? Če 
ne bi tako brezpogojno zaupala 
sodelavcem? Kakšne posledi-
ce bi bile, če ne bi vzdrževal-
ci prišli do omarice relativno 
hitro in izvedli popravila, ki 
je omogočilo normalno delo-
vanje in opravljanje železniš-
kega prometa? Naj omenim 
še, da so ostale blagajničarke 
precej bolj oddaljene od Zida-
nega Mosta. Preveč vprašanj 
brez odgovora. In nenazadnje, 
koliko časa bomo zaposleni še pripravljeni pomagati podjet-
ju na tak način? Če je besedica pomagati sploh primerna. In 
kdaj bo prišel čas, ko o takih malomarnostih, ki se dogajajo 
na SŽ, ne bo več potrebno pisati. Tomaž Domicelj bi na to 
rekel – zapel: »… saj po novem letu boljše bo.« Samo letnice 
ni povedal.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Nedostopna omarica v osrčju potniške blagajne

Tatjana Tržan je sredi noči 
omogočila dostop vzdrže-
valcev do omarice.

Nevaren dostop na peron v Sevnici
Železničarji smo znani po tem, da imamo pripadnost do 

svojega podjetja. Tako se večkrat zgodi, da me pokliče kak 
moj prijatelj ali znanec in povpraša to ali ono o železnici, 
čeprav ponavadi nisem ravno pravi naslov za probleme 
ali vprašanja. Tako me je pred meseci poklicala prijatelji-
ca in povedala, da je videla, kako se je na prehodu s ceste 
na peron v Sevnici (na območju postaje) neka gospa spo-
taknila in skoraj padla. Na poti na peron je iz asfalta na 
dveh koncih štrlel valjanec. Če človek res ne gleda direkt-
no pod noge, je nevarno, da se spotakne in tudi poškodu-
je. V neposredni bližini je tudi obrtna delavnica – čevljar 
(na železniški postaji). Tako je frekvenca ljudi na tem delu 
še večja. Obljubil sem, da bom posredoval in obvestil pri-
stojne. Poklical sem strokovnega sodelavca (bivšega nad-
zornika proge) v Sevnici in mu povedal o danem primeru. 

Obljubil je, da se bo o zadevi pozanimal oziroma si jo 
gledal.

Vendar ni minilo dosti časa, morda mesec dni, ko me je 
ista prijateljica zopet poklicala in povedala, da je tokrat na 
istem mestu neka ženska padla in da je krvavela po nogi.

Valjanec je še vedno gledal iz asfalta, res pa je, da so bili 
deli, ki so gledali ven, tokrat pobarvani z oranžno barvo, da 
bi se nevarno mesto bolje videlo.

Takoj sem poklical strokovnega sodelavca in mu povedal 
za nezgodo. Nekako se je izgovarjal, da je to v pristojnosti 
vozne mreže. Valjanec je bil menda ozemljitev. Ko sem čez 
par dni šel pogledat, sem na licu mesta videl, da valjanca v 
celotni dolžini poti – dostopa na peron ni več in je teren očiš-
čen. Hvala tistemu, ki je poskrbel, da so valjanec odstranili.

Do resnih poškodb ni prišlo in imeli smo srečo, da potni-
ca ni tožila železnice, kar je v 
današnjih časih zelo moderno. 
Vse prevečkrat se dogaja, da 
se mora kaj zgoditi, preden 
se ukrepa. Včasih smo rekli, 
da so pravilniki na železnici 
pisani na osnovi krvi. Tokrat 
je bilo krvi, hvala Bogu, malo 
in brez resnih posledic. Pa 
vseeno velja pregovor: Bolje 
preventiva kot kurativa!

Besedilo in foto: 
Miran Prnaver

Nevaren dostop na peron postaje Sevnica
Mesto, kjer je valjanec 
gledal iz asfalta.
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Udeležba članov SŽPS na mednarodnem 
športno-družabnem srečanju na Poljskem

V letu 2016 so se sindikalni kolegi iz Poljske odločili za 
organizacijo že trinajstih tradicionalnih mednarodnih iger v 
manjšem kraju Niesulice v turističnem naselju Kormoran 
ob jezeru Nieslysz. Poleg SŽPS so se na vabilo odzvali tudi 
predstavniki sindikatov iz Hrvaške, Srbije ter Bosne in Her-
cegovine. Srečanje je potekalo od 30. maja do 3. junija.

Po uradni otvoritvi iger in predstavitvi vseh ekip (preko 
30) je sledila prva panoga, in sicer odbojka. Malo nam je 
nagajal občasen dež, a je organizatorju uspelo tekmovanje 
pripeljati do zaključka. Nadaljevali smo s prijateljsko tekmo 
med domačini in gosti. Po obilici požrtvovalnih potez in za-
bavnih vložkov ter zares glasnega navijanja je sledila velika 
zmaga ekipe gostov iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Herce-
govine ter Srbije.

Obiskali smo bližnje mesto Swiebodzin, v katerem se na 
manjši vzpetini nahaja najvišji kip Jezusa Kristusa na svetu. 
Dokončan je bil leta 2010, a so ga na našo žalost prav ob 
našem obisku obnavljali. V višino meri kar 36 metrov, od 
tega je pozlačena krona visoka 3 metre. Razdalja med konci 
prstov je 24 metrov, vsaka roka pa ima dolžino 6 metrov. Kot 
pravi železničarji, smo seveda obiskali tamkajšnjo železniš-
ko postajo. In ne boste verjeli – na postaji so potniki ravno 
vstopali v nam zelo znano »gomulko«. Ampak na naše pre-
senečenje je ta garnitura zelo lepo ohranjena (brez grafitov), 
ima celo elektronske smerne table.

V sredo smo se udeležili dveh iger, in sicer teka z raz-
ličnimi ovirami ter vlečenja vrvi, kjer smo se uvrstili na 
4. mesto. Žal so nas v boju za finale premagali naši kolegi 
iz Hrvaške. V popoldanskem času smo izkoristili lepo 
vreme in zaplavali v jezeru Nieslysz, ki je imelo prijetnih 
24 stopinj. Gre za večje jezero v dolžini skoraj petih kilo-
metrov ter v širini 1700 metrov. Največja globina doseže 
35 metrov. Na jezeru so trije otoki s skupno površino 
10,4 ha. Ob obali so številni centri turizma in rekreacije: 
Niesulice, Stiles, Krzeczkowo. V poletnem času je to zelo 

priljubljen kraj za dopustovanje za mnoge domače in tuje 
turiste.

Zadnji dan je sledilo še tradicionalno metanje cokle v dal-
javo, kjer je najdaljši met meril zavidljivih 14,86 metra. Po 
zaključku iger je bilo organizirano prijetno druženje vseh 
sodelujočih, naslednjega jutra pa se je bilo potrebno soočiti 
še z zelo dolgo, skoraj 15-urno potjo proti Sloveniji.

Besedilo in foto: Boštjan Povše

Naša delegacija s predsednikom poljskega sindikata Aleksan-
drom Motyko

Lepo prenovljena gomulka

Najvišji kip Jezusa Kristusa na svetu
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Osebna varovalna oprema (OVO)
Osebna varovalna oprema (OVO) je vsaka oprema ali 

pripomoček, ki je bila načrtovana in izdelana zato, da jo 
posameznik nosi ali drži s ciljem, da varuje svoje zdravje in 
varno opravlja svoje delo.

Po Pravilniku o osebni varovalni opremi je razvrščena v 
tri kategorije:
 I.  kategorija zajema osebno varovalno opremo, ki uporab-

nika varuje pred minimalnimi tveganji, katerih učinke, 
če so postopni, lahko uporabnik varno in pravočasno 
ugotovi.

 III.  kategorija zajema osebno varovalno opremo, ki je namen-
jena za varovanje pred smrtnimi nevarnostmi ali pred 
nevarnostmi, ki lahko resno in nepopravljivo poškodu-
jejo zdravje.

 II.  kategorija zajema osebno varovalno opremo, ki ni nave-
dena pri prejšnjih dveh kategorijah.

Osebno varovalno opremo uporabljajo delavci pri delih, 
pri katerih se ni mogoče izogniti tveganjem za varnost in 
zdravje, ter v primerih, ko delodajalec ne more dovolj ome-
jiti tveganj s tehničnimi sredstvi kolektivnega varstva ali 
ustrezno organizacijo dela.

Delodajalec mora pred določitvijo osebne varovalne 
opreme oceniti, ali oprema, ki jo morajo delavci uporabljati 
pri delu, izpolnjuje zahteve iz ocene tveganja.

Delavci in njihovi predstavniki imajo pravico sodelovati 
z delodajalcem pri obravnavi vseh vprašanj, ki se nanašajo 
na uporabo osebne varovalne opreme, od katere je odvisna 
njihova varnost in zdravje pri delu. Dolžnost delavcev pa je, 
da osebno varovalno opremo uporabljajo skladno z navodili 
proizvajalca oz. dobavitelja.

Preden se začne osebna varovalna oprema in tudi njeni ses-
tavni deli uporabljati, mora izpolnjevati osnovne varnostne 

in zdravstvene zahteve ter dodatne zahteve posameznih spe-
cifičnih tveganj, ki jih predstavljajo mehanski vplivi, fizične 
poškodbe, utopitev, hrup, vročina, ogenj, mraz, električni 
udar, sevanje, nevarne snovi (v trdnem, tekočem ali plinas-
tem stanju) in povzročitelji okužbe.

Za izdelavo takšne opreme se uporabljajo materiali, ki so 
vodoodporni, negorljivi, odporni na sevanja itd.

Pri vzdrževanju zgornjega ali spodnjega ustroja proge, 
vzdrževanju vozne mreže, vzdrževanju SV in TK ter drugih 
delih na progi ali ob njej se mora uporabljati osebna varo-
valna oprema, ki zagotavlja povečano vidnost po standardu 
SIST EN 471.

SŽ-Infrastruktura, d. o. o., ima v Izjavi o varnosti in 
zdravju pri delu z oceno tveganja (Pravilnik 612) za vsako 
delovno mesto izdelan pregledni list, kjer je točno določeno, 
katere dele osebne varovalne opreme morajo delavci redno 
ali občasno uporabljati. Da pa bi bila ta čimbolj kvalitetna, se 
preko razpisov iščejo dobavitelji osebne varovalne opreme, 
ki bi ustrezala vsem kriterijem za varno in zdravo oprav-

ljanje dela.
V okviru Sveta delavcev družbe 

SŽ-Infrastruktura, d. o. o., deluje 
Odbor za varnost in zdravje pri 
delu, ki s svojim delom poskuša 
opozoriti delodajalca na razne ne-
pravilnosti, kot sta npr. osebna va-
rovalna oprema, katere nezračnost 
se opazi predvsem pri visokih tem-
peraturah, ali neprimerna obutev.

Da bi delo opravljali še bolj 
varno, zdravo in kvalitetno, se na-
proša vse zaposlene v družbi, da 
na omenjeni odbor naslovijo vpra-
šanje ali pobudo v zvezi z osebno 
varovalno opremo ali pa opozorijo 
na morebitne nepravilnosti le-te.

Pripravil: Edvard Veber
Foto iz arhiva: SVSŽOsebna varovana oprema je zelo pomembna za varnost pri delu.

Na Slovenskih železnicah se uporablja OVO za:
 – varovanje glave (čelada, kapa, podkapa, slamnik),
 – varovanje oči in obraza (očala, ščitniki za varilce),
 – varovanje sluha (ušesni čepi, naušniki),
 – varovanje dihal (respirator, polmaska, maska),
 – varovanje rok (razne rokavice),
 – varovanje nog (škornji, čevlji),
 – varovanje telesa (bluze, hlače, halje, kombinezon, 

obleka, odporna proti kemikalijam, usnjen predpasnik, 
oprema za preprečevanje padcev …),

 – varovanje kože (kemična in naravna sredstva, ki odgan-
jajo komarje, klope, obade in druge žuželke).

AKTUALNO
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Intervju s predsednikom Sindikata vzdrževalcev 
Slovenskih železnic – SVSŽ, Bojanom Gajškom
V prejšnji številki Prometnika se je predstavil Sindikat usluž-
bencev železnice, tokrat pa vam predstavljamo Sindikat vzdrže-
valcev Slovenskih železnic, kateri s SŽPS uspešno sodeluje že 
vrsto let. Za naše glasilo smo se pogovarjali z novo izvoljenim 
predsednikom sindikata Bojanom Gajškom, ki je že stari znanec 
naših strani.

Na začetku pogovora našim bralcem na kratko predstavi 
zgodovino Sindikata vzdrževalcev Slovenskih železnic.

Uradno rojstvo sindikata sega v junij 1994, čeprav so bili vzdrže-
valci sindikalno aktivni že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Z 
združitvijo sindikatov SD SVTK Celje, SD SVP Maribor in SD SVTK 
Pivka leta 2006 se je sindikat vzdrževalcev preimenoval v Sindikat 
vzdrževalcev Slovenskih železnic ter se pri Upravni enoti Celje vpisal 
v evidenco statutov sindikatov. To pomeni, da je naš sindikat prosto-
voljna interesna organizacija, ki deluje neodvisno od političnih strank 
in organov oblasti ter se financira pretežno iz članarine. Ideja o zdru-
žitvi sindikatov je nastala predvsem zato, da vzdrževalci SVTK, EE in 
gradbene dejavnosti enotno nastopijo proti enostranskim odločitvam 
predstavnikov delodajalca ter sami krojijo svojo usodo.

Kdaj je sindikat pridobil reprezentativnost in v katerih 
poklicih?

Sindikat je pridobil reprezentativnost na nivoju Republike Slovenije v 
poklicu progar (M/Ž) in tehnik za signalno-varnostne naprave (M/Ž) 
v začetku leta 2011.

Člani vašega sindikata so tudi na drugih delovnih mestih, 
katerih?

V gradbeni dejavnosti so to delovna mesta pomožnih delavcev, pro-
govnih čuvajev, voznikov progovnih vozil in vodij progovnih del.
V elektrodejavnosti so naši člani iz vrst vzdrževalcev EI in EE ter ENP. 
V SVTK dejavnosti pa so to različni delovni profili SV in TK vzdrže-
valcev (pomožni delavci, delovodje, skupinovodje itd.).
Skratka, pokrivamo širok nabor delovnih mest, od pomožnih delavcev 
in čistilk do samostojnih strokovnih sodelavcev in glavnih inženirjev.

Kako sodelujete z drugimi sindikati v družbi?

Pri prvih korakih delovanja so nam bili v veliko pomoč kolegi iz Sin-
dikata železniškega prometa Slovenije, s katerimi še danes tesno 
sodelujemo in si tega sodelovanja želimo tudi v prihodnosti. S kolegi 
iz SŽPS nas veže skupna problematika infrastrukture, ki smo jo do 
sedaj uspešno predstavljali predstavnikom družbe SŽ-Infrastruktu-
ra, d. o. o. V zadnjem času pa intenzivno sodelujemo tudi s kolegi iz 
Sindikata delavcev železniške dejavnosti Slovenije.

Kaj vas najbolj ovira pri doseganju ciljev in reševanju 
problematike v vzdrževanju?

Pri doseganju naših ciljev in reševanju razne problematike v vzdrže-
vanju je velika ovira osip števila članov našega sindikata, katero se 
v zadnjih letih še zmanjšuje predvsem zaradi upokojitev. Zaradi tega 
menimo, da je povečanje števila članov in s tem pomladitev članstva 
z včlanjevanjem novo zaposlenih, ki so praviloma mlajši po starostni 
strukturi, še kako potrebno. Pri tem predvsem mislimo tudi na kolege 
iz služb vzdrževanja, ki še niso naši člani, pa bi jih želeli v naših 
vrstah. Dejstvo je, da ima enoten nastop zaposlenih v zagotavljanju 
njihovih pravic nasproti delodajalcu veliko večjo težo, kot pa, če se 
za zagotavljanje pravic bori le del zaposlenih, ostali pa le pasivno 
spremljajo dogajanje.

Katera je osnovna problematika, s katero se sindikat srečuje?

V zadnjem času se sindikat spopada s problemom pomanjkanja 
delavcev v vseh poklicnih profilih, najbolj primanjkuje progarjev v 
gradbeni dejavnosti, v elektro in SVTK dejavnosti pa EI, EE in SVTK 
vzdrževalcev, kar se kaže v povečanem obsegu nadurnega dela. 
Poleg tega se spopadamo s problematiko napredovanj na delovnih 
mestih, zagotavljanjem primernih delovnih pogojev in s sprotno pro-
blematiko. Do sedaj se lahko pohvalimo z nekaterimi uspešnimi rea-
lizacijami problemov, tega pa si želimo tudi v prihodnosti, predvsem 
s pomočjo vseh obstoječih in novih članov.

Na kakšen način se kaže aktivnost vaših članov?

Predstavniki sindikata SVSŽ so zelo aktivni. Pohvalil bi delo predsed-
nikov območnih odborov, koordinatorjev in sindikalnih zaupnikov, po-
udaril pa bi sodelovanje v Svetu delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o., 

Bojan Gajšek
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kjer imamo tri izvoljene člane ter dva člana, ki funkcijo v SD-I oprav-
ljata poklicno, člani pa so aktivni tudi v odborih SD-I ter v Svetu de-
lavcev kapitalsko povezanih družb.

Katere ugodnosti nudite svojim članom?

Naštevanje vseh ugodnosti v članstvu sindikata bi bilo dolgotrajno, 
kljub temu bi tu izpostavil apartma blizu term Zreče, ki je v lasti sin-
dikata, razni popusti v zdravilišču Laško in ugodnosti naših poslov-
nih partnerjev. Člani se enkrat letno srečajo na športno-družabnem 
srečanju in ob zaključku leta. V zadnjih letih se poleg članov sindi-
kata SVSŽ s praktičnim novoletnim darilom obdari tudi otroke članov 
(do 10 let). Ob raznih naravnih nesrečah, boleznih in smrtih članov 
solidarnostno priskočimo na pomoč, poleg tega pa člani ob takšnih 
žalostnih dogodkih tudi sami darujejo kakšen evro.

Kako poteka obveščanje članstva sindikata, ste tu naleteli na 
kakšne morebitne težave?

Člane sindikata SVSŽ obveščamo o raznih ugodnostih in akcijah 
preko internetne strani http://www.sindikat-svsz.si ter Facebook 
strani, na kateri imamo skoraj 1200 prijateljev iz cele Slovenije, ter 
seveda preko e-pošte.

Vsekakor pa je pereč problem obveščanja članstva v določenih de-
lovnih okoljih, kjer neposredno nadrejeni ne omogočijo zaposlenim 
dostopa do intranetne strani podjetja in sindikalnim zaupnikom za-
vračajo dostop do službene e-pošte.

Kakšne je tvoja vizija delovanja sindikata SVSŽ v prihodnje?

Vsekakor moramo približati delovanje sindikata članstvu in zaposle-
nim v širšem okolju podjetja. Izboljšati moramo obveščenost članstva 
in se ažurno odzivati na aktualne probleme, ki se pojavljajo vsako-
dnevno. Predvsem pa moramo poskrbeti za motivacijo članov, da 
aktivno sodelujejo pri zagotavljanju pravic, ter obenem omogočiti 
možnost napredovanja v ožjem delovnem okolju zaposlenim z dalj-
šim delovnim stažem, izkušnjami in dodatnimi znanji. Ena pomemb-
nejših obveznosti sindikata je in bo tudi v prihodnje opozarjanje na 
preobremenjenost sedaj zaposlenih v podjetju in s tem tudi na nujne 
nove zaposlitve v SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

Bojan, zahvaljujem se ti za pogovor in ti želim v tej novi funkciji mnogo 
sindikalnega uspeha!

Pogovarjal se je Edvard Veber.
Foto: arhiv SVSŽ

Intervju – Nikola Knežević, predsednik Sveta 
delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o.
Nikola, se lahko v začetku intervjuja predstaviš bralcem glasila 
Prometnik?

Rojen sem v znamenju ribe pred slabimi 58-imi leti na področju da-
našnje Bosne in Hercegovine, po izobrazbi prometni inženir, živim v 
Zalogu, poročen, oče štirih otrok.

Kako se je začela tvoja železničarska pot?

Davnega leta 1977, takoj po zaključenem šolanju na Srednji tehnični 
šoli v Sarajevu (Vogošča), sem se zaposlil na takratnih Jugoslovan-
skih železnicah kot vlakovni odpravnik. Kot prometnik sem delal na 
zasavski progi in v Ljubljani. Leta 1986, po končani 6. stopnji, sem 
pridobil naziv prometnega inženirja in začel delati kot tehnolog za 
promet v takratnem TOZD-u Ljubljana.

Kdaj se je začelo aktivno sodelovanju v sindikatu?

S sindikalizmom sem se srečal koncem 80-tih in začetkom 90-tih let, 
ko se je začel nov sindikalni proces oziroma so se začeli na železnici 
ustanavljati novi samostojni sindikati. V začetku sem sindikalistom 
pri njihovih aktivnostih pomagal predvsem s svojim poklicnim znan-
jem, kasneje pa me je sindikalna tematika prevzela v tolikšni meri, 
da sem pričel aktivno delovati v več projektih, med ostalim tudi pri 
vrednotenju delovnih mest in pri dogovarjanju in usklajevanju določil 
naše prve kolektivne pogodbe. Po nekajletnem volonterskem delu 

sem leta 1994 na povabilo kolegov pričel delati v sindikatu kot pro-
fesionalni sindikalni delavec. Poznavanje osnov in izhodišč določb 
KPDŽP sem kasneje nadgrajeval tudi na vseh nadaljnjih pogajanjih 

Nikola Knežević

15AVGUST 2016

INTERVJU



za njene spremembe in dopolnitve. Tako pridobljena znanja in po-
znavanje predpisov sem uspešno koristil pri svetovanju in nudenju 
pomoči članom sindikata, ki so jih potrebovali v zvezi s pravicami in 
obveznostmi, ki so izhajale iz KPDŽP in delovne zakonodaje.

Si predsednik Sindikata delavcev železniške dejavnosti 
Slovenije. Nam lahko sindikat na kratko predstaviš?

Kot vsi železniški sindikati, je tudi Sindikat delavcev železniške de-
javnosti Slovenije začel s samostojnim delovanjem v zgodnjih 90-tih 
letih. Potrebno je omeniti, da je organiziranost našega sindikata dokaj 
specifična, saj skozi svoje članstvo združujemo delavce različnih de-
javnosti in poklicev v sistemu Slovenskih železnic. Slednje nas bogati 
in istočasno obvezuje, da moramo pri vsaki odločitvi upoštevati raz-
lične interese.

Konec leta 2015 so potekale volitve za člane Sveta delavcev 
družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o. Ali si pričakoval takšen 
volilni rezultat?

V preteklih letih našega delovanja smo vložili izredno veliko truda in 
dela in ljudje so povedali, da nam zaupajo. Seveda tako prepričlji-
vega rezultata volitev nismo pričakovali. S tem smo istočasno dobili 
veliko odgovornost, saj so pričakovanja zaposlenih v infrastrukturi 
zelo velika. Trudili se bomo upravičiti njihovo zaupanje, seveda se 
zavedam, da se čez noč, še posebej na železnici, ne da ničesar 
spremeniti. Ob tej priliki se zahvaljujem vsem, ki so nas podprli in 
pripomogli k tako prepričljivemu rezultatu na volitvah.

Za tabo je že nekaj mesecev predsedovanja Svetu delavcev 
družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o. Kako bi opisal svoj začetek 
predsedovanja?

Glede na to, da sem kar nekaj časa nekakšna vez med zaposlenimi 
in predstavniki uprave, mi samo predsedovanje sveta delavcev ne 
dela težav. Seveda sem najbolj odgovoren za uspešno delovanje 
sveta delavcev in moja prvenstvena naloga je vzpostaviti dialog med 
zaposlenimi in poslovodstvom družbe z namenom iskanja ustreznih 
rešitev tako za dobro zaposlenih kot podjetja.

Nam lahko na kratko opišeš Svet delavcev družbe 
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.?

Že ko smo sindikati pripravljali listo kandidatov za volitve v svet de-
lavcev, smo želeli, da bi imela vsa delovna področja v podjetju svo-
jega predstavnika, kar nam je, glede na rezultate volitev, tudi uspelo. 
Svet delavcev po Zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju ima 
pomembne pristojnosti, kot je pravica do soodločanja, obveščenosti, 
dajanja mnenj in pobud in na koncu tudi pravica do zadržanja odlo-
čitve, v kolikor Svetu delavcev v določenih vprašanjih ni bilo omogo-
čeno, da bi vplival na sprejeto odločitev.

Glede na to, da si član Sveta delavcev kapitalsko povezanih 
družb v SŽ, katere so razlike ali podobnosti med Svetom 
delavcev družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., in Svetom delavcev 
kapitalsko povezanih družb v SŽ?

Oba sveta delavcev delujeta v skladu z Zakonom o sodelovanju de-
lavcev pri upravljanju, tako da nekih bistvenih razlik glede samega 
delovanja ni. Glede pristojnosti SDKPD in ostalih svetov delavcev, 
smo to jasno opredelili v Dogovoru o ustanovitvi SDKPD ter Dogo-
voru o sodelovanju delavcev pri upravljanju, katerega podpisniki so 
sveti delavcev in poslovodstva v skupini SŽ.

Kakšno je bilo tvoje delo v Nadzornem svetu SŽ, d. o. o., 
katerega član si bil nekaj časa?

Član nadzornega sveta SŽ, d. o. o., sem bil dva mandata. Obakrat 
sem bil predčasno odpoklican iz razloga, ker sem razmišljal s svojo 
glavo in se odločal po svoji vesti. Žal to nekaterim našim »kolegom« 
ni bilo po volji in so sprejeli moj odpoklic, ker so imeli večino v takrat-
nem svetu delavcev. Lahko pa rečem, da sem v tem času pridobil 
veliko dodatnega znanja in izkušenj, predvsem na področju vodenja 
in sprejemanja odločitev v našem podjetju.

Pred kratkim si bil izvoljen za člana na novo ustanovljenega 
Nadzornega sveta SŽ-Infrastruktura, d. o. o. Kakšna so tvoja 
pričakovanja glede delovanja le-tega?

Z ustanovitvijo nadzornega sveta v našem podjetju pričakujem pred-
vsem večjo transparentnost poslovanja in večjo avtonomijo pri re-
ševanju kadrovske problematike, ker do sedaj to ni bilo tako. Kot 
član nadzornega sveta bom pri svojem delu v prvi vrsti ščitil interese 
zaposlenih, ki pogosto niso enaki kot interesi lastnikov. Nenazadnje 
je vloga predstavnikov zaposlenih v nadzornem svetu specifična in 
od nas zahteva, da jasno artikuliramo in argumentiramo interese 
zaposlenih v zvezi z vsakim posameznim vprašanjem, ki je pred-
met obravnave. Seveda, te interese bo potrebno uskladiti z intere-
si, ki jih zastopajo predstavniki lastnika, in interesi, ki jih zastopa 
uprava podjetja.

Katerih težav in morda neprijetnosti se spomniš pri 
opravljanju vseh teh prej predstavljenih funkcij, kaj pa je bilo 
tisto, kar je bilo lepo in zanimivo?

V tem poklicu, kot tudi v kakršnemkoli drugem, kjer delaš z ljudmi, 
je bilo veliko tako dobrih kot negativnih izkušenj. Življenje me je do 
sedaj naučilo, da je treba negativne dogodke čim prej pozabiti in 
se spominjati samo pozitivnih dogodkov. Seveda mi najbolj uga-
jajo pohvale ljudi, katerih tako rekoč niti ne poznaš, a so s tvojim 
delom neizmerno zadovoljni. Kar pa je najpomembneje, je, da vsa-
komur lahko pogledam v oči in da lahko hodim okrog z dvignjeno 
glavo.

Kaj počneš v prostem času, ti ga sploh še kaj ostane?

V prostem času, če je lepo vreme, sedem na kolo, urejam svoj vrt. 
Večino svojega prostega časa pa porabim za čebelarjenje pri svojih 
čebelah.

Pogovor pripravil: Edvard Veber
Foto: Arhiv Nikole Kneževića
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Predstavitev poklicev: čuvaj nivojskega prehoda

V prejšnji številki smo predstavili poklic kretnika, ki je 
eden najstarejših na železnici. Danes bomo spregovorili o 
čuvaju nivojskega prehoda, ki pa je počasi v izumiranju, saj 
tudi na železnici tehnika počasi dela svoje. Obiskali smo 
postajališče Štore, kjer je to delovno mesto eno zelo redkih 
ali morda celo edino na glavnem prometnem križu SŽ.

Osnovna naloga čuvaja je pravočasno zapiranje zapornic, 
kjer se križata cesta in železnica. Poleg tega čuvaj v Štorah 
upravlja s potniško blagajno.

Prav tako obvešča potnike o vožnjah vlakov in izrednos-
tih. Delo čuvaja v osnovi fizično ni težko, je pa zelo odgo-
vorno. Postajališče Štore se nahaja med postajama Celje in 
Šentjur in tu vlaki z nagibno tehniko prevozijo postajališče 
s hitrostjo kar 140 km/h.
Čuvaji v Štorah delajo neprekinjeno, v t. i. ruskem tur-

nusu. O prometu vlakov se čuvaj sporazumeva s sosednji-
ma postajama po čuvajniškem vodu. Pogovori se snemajo. 
Prav tako ima ŽAT linijo. Za vse vlake dobi predavizo in 
po odhodu vlakov še avizo. Poskrbi, da so zapornice pravo-
časno zaprte, za uspešno zaprtje ali odprtje zapornic mora 
ročico zavrteti 17-krat. Nato naprava zaskoči in na ta način 
prepreči, da bi nepoklicani zapornice na silo dvignili. So pa 
zapornice v neposredni bližini delovnega mesta, tako da ima 
čuvaj zadevo pod kontrolo.

Vozni čas vlakov iz Celja do Štor je približno 5 minut, iz 
Šentjurja pa še malo krajši. Ker so vozni časi kratki, mora 

Postajališče Štore

Dušan Cestnik pri zapiranju zapornic
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čuvaj najprej zapreti zapornice, potem obvestiti postajo 
Šent jur in Celje, šele nato lahko vlak odpelje. To določilo 
velja za vlake z nagibno tehniko in garniture Siemens iz 
Šentjurja ter za vlake z nagibno tehniko iz Celja.
Čuvaj vse podatke evidentira v svoj dnevnik. Takoj po 

prevozu vlakov zapornice odpira. Na službenem mestu ima 
mini postavljalno mizo, na kateri ima dva prostorna odseka 
iz smeri Celje in dva iz smeri Šentjur, tako da vidi, kako se 
vlaki približujejo zapornicam. Prav tako so zapornice va-
rovane z magnetno balizo, ki se v primeru nepravočasnega 
zapiranja zapornic aktivira in na ta način ustavi vlak. Čuvaj 
tudi opazuje vse vlake, ima pa za to narejen vetrolov, da mu 
ni potrebno biti izpostavljen vremenskim neprilikam.

Ker ima čuvaj zapornice v svojem vidnem polju, zaradi 
tega ne prihaja do zlorab ali poškodb zapornic. Potni prehod 
je v neposredni bližini glavne ceste Celje–Rogaška Slati-
na, zato ob gostejšem prometu, predvsem z velikimi tovor-
njaki, lahko pride do zastojev pred zapornicami na glavni 
cesti.

V času mojega obiska je bil službujoči čuvaj Dušan 
Cestnik, to delo opravlja že 21 let, pred tem pa je oprav-
ljal že številna druga dela na železnici: premikač in kret-
nik v Čretu, na ŽIPu kot receptor, bil je zaposlen tudi na 
SVTJ-ju pri telefonistih, krajše obdobje je bil tudi kurjač v 
Žalcu …

Živi v bližnjem Šentjurju, ima družino. V prostem času 
rad gobari. V primeru okvare zapornic potni prehod zava-
ruje fizično – ročno. Delovno mesto je opremljeno tudi s 

kritnim signalom iz smeri Celje, ki ga uporablja v dogovoru 
s sosednjima prometnikoma ali po lastni presoji, da na ta 
način varuje srečanje vlakov s postankom na postajališčih. 
Ta proga je zelo frekventna, saj postajališče dnevno prevozi 
približno 85 potniških vlakov, tovornih pa med 40 in 60.

Cesta, ki prečka železniško progo, povezuje glavno cesto 
z delom železarne, po cesti na Svetino.

Poklic čuvaja nivojskih prehodov res počasi izumira, kjer 
pa ga železničarji še opravljajo, je to delo zelo pomembno, 
potrebno in odgovorno.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Mini postavljalna miza

Takoj po odhodu vlaka se zapornice dvignejo.
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Preteklega leta smo se odločili, da se bo družabno srečan-
je članic in članov ob 25-letnici sindikata odvijalo na Rogli, 
kar se je dejansko zgodilo. Ob tej priložnosti so se nam 
prvič pridružili tudi članice in člani Sindikata vzdrževalcev 
Slovenskih železnic (SVSŽ) in po srečanju smo ugotovi-
li, da je tako še boljše. Letošnje srečanje je prav tako po-
tekalo na Rogli, s tem da se nam je pri organizaciji poleg 
SVSŽ pridružil tudi Sindikat delavcev železniške dejavnosti 
Slovenije.

Tisti, ki se letos zaradi takih ali drugačnih obveznosti niste 
mogli udeležiti, boste zagotovo vprašali: »In kako je bilo?«

Upam si reči, kar v imenu vseh tam prisotnih (številka 
je malo manjša kot 600 udeležencev), da je bilo odlično in 
takega »žura« se ne bi branili tudi v bodoče. Izkazali so 
se vsi, ki so imeli določene zadolžitve, to pomeni kuharji, 
kuharice, natakarji in natakarice za točilnimi pulti, Mladi 
gamsi in Natalija Kolšek, ki so poskrbeli za glasbeni del, 
in seveda vsi tisti, ki so se celotno sobotno popoldne vrteli 
v ritmih valčkov, polk in ostalih uspešnic nastopajočih. 
Seveda niso manjkali tudi naši gostje iz Poljske, Hrvaške, 
Srbije ter Bosne in Hercegovine, ki prav tako niso skoparili 
s številnimi pohvalami na račun dobre organizacije in super 
vzdušja na prizorišču.

Vse prisotne je prišel pozdravit tudi pomočnik direktorja 
SŽ-Infrastruktura, d. o. o., g. Borut Dolanc in se tudi sam z 
velikim veseljem pridružil plesnemu rajanju. Skratka, če je 
lanskega leta, ob 25. obletnici ob obilici dežja skorajda še 
snežilo (no, tisto je bila bolj sodra, kot kakšen sneg), je letos 
tudi nebo naše srečanje vzelo skrajno resno in nam bolj ali 
manj ves čas pošiljalo tople sončne žarke in uspešno odgan-
jalo tiste grozeče temne oblake, ki so nam na svoj način 
hoteli malce zagreniti prešerno veselje.

Ker se naslednjega leta od Rogle najverjetneje poslavlja-
mo, v vodstvu vseh treh sindikatov že premlevamo ideje, 
kje bi lahko potekalo naše skupno srečanje 2017. Prepričan 
sem, da bomo našli dobro prizorišče, kjer se bodo lahko od-
vijala zabavna tekmovanja, da bo gostitelj srečanja pripravil 
krasne dobrote za lačna usta in da bodo tudi tisti, ki so zadol-
ženi za vreme v naši lepi domovini, »zrihtali« ravno pravšnje 
temperature in primerno količino sončnih žarkov, morebitni 
dež pa prestavili v noč po našem slovesu.

Se vidimo!

Jože Skubic, sekretar SŽPS
Foto: Robert L. Horvat, Edvard Kostič in Miran Prnaver

Družabno srečanje članic in članov 
SŽPS, SDŽDS in SVSŽ 2016
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Nagovor predsednika SŽPS
Spoštovane sodelavke in sodelavci, spoštovani gostje, 

dragi prijatelji!
Vesel sem, da ste se odločili današnji dan preživeti v 

prijetnem druženju s sodelavci in prijatelji v lepem in 
sproščujočem okolju zelenih pohorskih gozdov, na Rogli. 
Športno-družabna srečanja, ki jih organizira naš sindikat, 
so tradicionalna in verjamem, da se jih radi in z veseljem 
udeležujete.

Že lansko srečanje tu na Rogli je bilo prijetno, presenetil 
nas je celo sneg v juniju. Spomnili smo se 25-letnice delo-
vanja našega sindikata. Letos je številka še za enico višja. 
Na vreme in na to, kako čas teče, nimamo vpliva, lahko pa 
dodamo vrednost vsakemu trenutku.

Veseli me, da so tudi letos z nami gostje, mislim, da lahko 
rečem kar prijatelji iz Poljske, Hrvaške, Srbije in Bosne in 
Hercegovine. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na našem 
druženju!

Še eno posebnost ima letošnje srečanje. Udeležujejo se 
ga kar štirje železniški sindikati. Lep pozdrav vsem čla-
nicam in članom iz Sindikata vzdrževalcev Slovenskih 
železnic, iz Sindikata delavcev železniške dejavnosti Slo-
venije in iz Sindikata uslužbencev železnic. Lep pozdrav, 
dobrodošli!

To skupno srečanje, druženje je naznanilo novih časov. 
Pomeni, da smo skupaj lahko še bolj učinkoviti in da lahko 
naredimo še več. Prepričan sem, da člani sindikatov, ki smo 
danes tukaj, izražamo in čutimo željo po sodelovanju in po-
vezovanju. Da smo danes na skupnem srečanju, pomeni, da 
že nekaj časa uspešno in predvsem strpno sodelujemo. Zato 
verjamem v svetlo in perspektivno sodelovanje še naprej. 
Od tega boste imeli koristi in prednosti predvsem vi, drage 
članice in člani. Le složni in enotni smo lahko uspešnej-
ši v prizadevanju za ohranjanje naših zasluženih pravic. 

Vsi prav dobro vemo, da so pred nami še številni izzivi in 
priložnosti.

V preteklem letu je prav koalicija sindikatov, ki so danes 
na Rogli, dosegla vašo 100 % podporo na volitvah v Svet 
delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o. Naj še na tem mestu 
izrečem vsem vam en velik »hvala« za tako prepričljivo 
podporo, ki je obenem za vse nas izvoljene velika čast in 
predvsem odgovornost. Verjamem, da se bo vsak od nas po-
trudil po svojih najboljših močeh in upravičil zaupanje, ki 
ste ga izkazali na volitvah.

Od preteklega srečanja do danes je kar nekaj naših članic 
in članov odšlo v zaslužen pokoj ali na čakanje nanj. Sindi-
kati smo jim na osnovi trdih pogajanj zagotovili ta prehod 
pod zelo ugodnimi pogoji. Smo pa vsi skupaj postavljeni 
pred izziv, kako organizirati delo na nov način in z novimi 
močmi.

Ker je danes priložnost predvsem za bolj prijetne in sproš-
čene pogovore in prijateljska srečanja, se drugih aktualnih 
tematik v našem podjetju na tem mestu ne bom dotikal. Vem 
pa, da so tudi danes v debati med nami prisotne železničar-
ske teme. Ne moremo povsem iz svoje kože in to je pred-
vsem znak naše pripadnosti železnici, ki je v naše kraje prišla 
pred 170-imi leti.

Še enkrat hvala vsem, ki ste danes z nami, hvala organi-
zatorjem, hvala glasbenim gostom za zabavo, hvala našim 
gostiteljem na Rogli, ki so se zopet zelo potrudili, da nam je 
lepo. Posebna hvala vsem mojim sodelavcem, ki so vložili 
veliko truda, znanja in tudi prostega časa, da vse, celo ob 
tako veliki udeležbi, poteka v zadovoljstvo vseh. Sicer se 
pa dan še ni nagnil v noč, zato upam in želim, da nam bo 
lepo še naprej.

Hvala in srečno.

Družabno srečanje na Rogli: kratka razmišljanja 
nekaterih udeležencev srečanja

Na družabnem srečanju članic in članov Sindikata želez-
niškega prometa Slovenije (SŽPS), Sindikata vzdrževalcev 
Slovenskih železnic (SVSŽ), Sindikata delavcev železniške 
dejavnosti Slovenije (SDŽDS) in Sindikata uslužbencev že-
leznic (SUŽ) ter gostov iz tujine sem nekaterim udeležen-
cem postavil vprašanji, kako so doživljali srečanje in kakšni 
so njihovi prvi vtisi.

Njihova kratka razmišljanja lahko preberete v nadalje-
vanju.

Tatjana Žuna (SŽPS):

Letošnje srečanje je zelo dobro, ker 
nas je veliko in je odlično vzdušje. 
Večina naših služb je napetih in po-
trebujemo takšne sprostitve. Čim več 
tega, na Rogli je odlična lokacija in 
želim si še veliko takšnih in podobnih 
srečanj.
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Boris Gorišek (SVSŽ):

Čudovito je, da nas je toliko skupaj 
iz različnih dejavnosti v infrastrukturi. 
Takega srečanja še ni bilo. Mislim, da 
je prisoten lep kolektiven duh. Želim, 
da bi se taka srečanja še nadaljevala. 
Upam, da je današnje srečanje več sin-
dikatov tudi priložnost, da se še bolj 
povežemo in še bolje sodelujemo. Skupaj smo močnejši.

Nebojša Nikić (Srbija):

Prvič sem tukaj, v tem delu Slove-
nije. Zelo lepo deželo imate. Včeraj 
smo imeli že lepo druženje, danes 
je fantastično, nimam besed. Res ste 
dobra ekipa in srečanje je na visokem 
nivoju. Vesel sem sodelovanja več 
sindikatov v infrastrukturi. To je zelo 
dobro. Pri nas v Srbiji je prišlo do popolne delitve železnic, 
to ni dobro. Sem vesel, da je pri vas drugače.

Mario Grbešić (Hrvaška):

Naša dva sindikata že dolgo so-
delujeta, zato je vsako novo srečanje 
vedno prijetno. Od vašega sindikata se 
lahko veliko naučimo in to nam lahko 
zelo koristi pri našem delu. Kot sem 
že prej dejal, je delovanje SŽ lahko 
lep zgled ostalim železnicam na tleh 
nekdanje Jugoslavije. Pri nas je stanje glede vlaganja v in-
frastrukturo precej slabše.

Mehmed Bešić (Bosna):

Najprej bi se rad zahvalil organiza-
torju za tako lep dogodek. Res imamo 
čudovito srečanje. Marsikdo bi vam 
lahko zavidal organizacijo na tako vi-
sokem nivoju. Iskrene čestitke. Želim 
si, da bi se taka srečanja še nadaljeva-
la, saj sem prepričan, da je to v dob-
robit vseh udeležencev.

Natalija Kolšek (pevka – 
glasbena gostja srečanja):

Včasih so bila taka druženja zelo 
pogosta, danes je tega bistveno manj. 
Zato zelo podpiram taka druženja. Na 
koncu življenja te nihče ne vpraša, kaj 
si imel, ampak, koliko prijateljev si 
imel. Je super vzdušje, ljudje plešejo, 

četudi niso vsi po parih. Pravo veselje, od srca do srca, po-
zitivna energije. To je zelo pomembno.

Zmago Kotnik (SŽPS):

Z velikim veseljem se vsako leto 
udeležim sindikalnega srečanja. Sin-
dikalno delo, sindikalni boj za delav-
ske pravice se na nek način krona, 
zaključuje z druženjem z veseljem, 
radostjo. Všeč mi je, da srečam toliko 
ljudi, med njimi so sošolci, stari prija-
telji, sodelavci ... Izmenjujemo mnenja, se veselimo, skrat-
ka super je. Kdor se ne udeleži takih srečanj, mu je lahko 
vedno žal.

Nikola Knežević (SDŽDS):

Mislim, da smo danes naredili zgo-
dovinski korak, da smo šli iz svojih 
ozkih okvirjev in našli moči, da se 
povezujemo, združujemo. Za začetek 
v družabnem smislu. V prihodnje pa 
verjamem in upam, da tudi na drugih 
področjih, še z večjimi akcijami in 
aktivnostmi.

Andrej Rodinger (SUŽ):

Sem prijetno presenečen. Sem 
prvič na takem množičnem srečanju. 
Je lepo sproščeno vzdušje, se druži-
mo, pogovarjamo, navezujemo stike. 
Je super zadeva in sem vesel, da je 
tako uspelo. Se veselim in želim, da 
bi tudi v prihodnje bilo tako.

Aleksander Motyka (Poljska):

Hvala lepa za vabilo. Smo veseli in 
srečni med vami, kot vedno. Morda 
še bolj, ker je letos še več ljudi in 
smo kot ena družina. Saj po svoje je 
tudi železnica kot družina in tako se 
moramo počutiti in delovati. Česti-
tam tudi za koalicijo sindikatov, da 
ste štirje sindikati stopili skupaj v dobro vseh in ste morda 
svoje interese odložili. Tako ste dobili novo moč. In to je 
v interesu delavcev, za katere lahko tako naredite še več. 
Lahko vam skoraj zavidam k takemu uspehu, ker nam na 
Poljskem tako združevanje ne uspeva tako dobro. Še enkrat 
čestitke in želim vse dobro.

Pogovarjal se je in fotografije posnel Miran Prnaver.
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Postaje so naše ogledalo: Goriška proga
Železniška proga Jesenice–Sežana je ena železniških prog, 

ki sestavljajo železniško omrežje v Sloveniji. Imenujemo jo 
tudi Goriška ali Bohinjska proga. Je enotirna neelektrificira-
na proga v dolžini 130 km. Odsek med Jesenicami in Novo 
Gorico je dolg 69 km. Povezuje Gorenjsko s Primorsko.

Proga se ponaša z vrsto presežnikov v slovenskem že-
lezniškem omrežju. Med Prvačino in Štanjelom se nahaja 
najstrmejši odsek (26,7 ‰), teče skozi najdaljši železniški 
predor, ki je v celoti na slovenskem ozemlju (Bohinjski 
predor – 327,3 m), čez Solkanski most, ki se ponaša z naj-
večjim kamnitim lokom železniških mostov na svetu, most 
čez Idrijco pri Mostu na Soči pa je s 30 m najvišji slovenski 
železniški most. Poleg tega ta proga velja za najslikovitej-
šo. Kljub temu da prečka Alpe, ni najviše ležeča sloven-
ska proga. Nadmorska višina najvišje točke znaša 576 m (v 
Blejski Dobravi oz. na postajališču Vintgar), medtem ko je 
nadmorska višina postaje v Postojni 582 m.

Med Jesenicami in Sežano prečka kar 37 predorov, 27 via-
duktov, 39 mostov in 5 galerij.

Pripravljalna in gradbena dela na Goriški progi so se 
začela leta 1900, čeprav jo je avstroogrski parlament do-
končno odobril šele 6. junija 1901 s sprejemom zakona o 
hkratni gradnji Pyhrnske, Turske in Karavanško-Bohinjske 
proge, lokacijsko obravnavo in razlastitev pa so opravili no-
vembra 1902. Pri gradnji Goriške proge je sodelovalo 14897 
delavcev, ki so gradili številne objekte, tako predore kot mos-
tove v soteskah Save Bohinjke, Bače in Soče.

Goriška proga je bila dokončana leta 1906, rednemu pro-
metu so jo predali 19. julija istega leta s slovesnim odprtjem, 
pri katerem je bil navzoč tudi prestolonaslednik Franc Fer-
dinand.

Bohinjski predor na Goriški progi je z dolžino 6327,3 
metrov najdaljši slovenski železniški predor (povsem na 
slovenskem ozemlju). Poteka med postajama Bohinjska Bi-
strica in Podbrdo, skozi goro Koblo v dolino Baške grape. 
Ob dograditvi leta 1906 je bila njegova dolžina 6339 metrov, 
zdajšnjo dolžino pa je dobil leta 1945, potem ko so nemški 
vojaki ob umiku razstrelili severni portal.

Sredi letošnjega junija smo naš predsednik in sekretar 
sindikata, strokovni sodelavec (bivši šef postaje) Dragan 
Jandrić in predsednik OO SŽPS Nova Gorica Bojan Drole 
ter jaz obiskali del te proge.

Obiskali smo postaje Bled Jezero, Bohinjsko Bistrico, 
Podbrdo, Grahovo, Most na Soči in Novo Gorico ter posta-
jališče Podmelec.

Bled Jezero

Ravno na dan našega obiska so se odpravljale posledi-
ce izrednega dogodka (menjava kretniškega zapaha), ki se 
je zgodil prejšnjega večera. Srečali smo se prometnikom v 
dnevni izmeni Damjanom Droletom. Sicer pa so na postajni 
zgradbi menjavali okna in vrata. To še poteka v okviru pro-
jekta prenove proge ob 110-letnici Goriške proge. Sicer pa 

Prometnik Damjan Drole

Adaptacija postaje

Odprava posledic izrednega dogodka
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smo več o postaji Bled Jezero že pisali v eni prejšnjih številk 
našega glasila.

Bohinjska Bistrica

Bohinjska Bistrica je zadnja postaja Goriške proge na go-
renjski strani. Tu vozi edini redni avtovlak v Sloveniji. Vozi 
šest parov vlakov, en par do Nove Gorice (v poletnem času), 
trije pari vlakov do Mosta na Soči in dva para do Podbrda. Ta 
povezava skozi Bohinjski tunel zelo skrajša vožnjo z avtom 
v predelu, kjer je cestna povezava precej daljša in neugod-
na. Vožnja avtovlaka pa je večkrat precej problematična in 

povezana s pomanjkanjem osebja. Celo se je že zgodilo, da 
posamezen avtovlak zaradi pomanjkanja osebja ni vozil. 
Šele na urgenco našega sindikata pri generalnem direktorju 
je bila omogočena vožnja avtovlaka, kot je predvideno po 
voznem redu. V čakalnici postaje je lepo urejena razstava, 
povezana z Bohinjskim predorom.

Pred kratkim je ŽIP (Železniško invalidsko podjetje) na 
območju postaje odprlo parkirišče za avtodome. Postaja je v 
okviru praznovanja 110-letnice proge dobila nove tlakovce, 
nekaj asfaltnih površin in urejen dostop – prehod na peron. 
Ni pa prehod še primerno urejen za invalide. V prometnem 
uradu vidimo posebno napravo, ki kaže stanje – višino vode 
v tunelu – in tako opozarja prometnika, do kdaj je tunel v 
primeru večjih padavin še prevozen. Po ogledu postaje na-
ložimo tudi naš avto na vlak in se skozi tunel spustimo na 
primorsko stran.

Podbrdo

Po desetih minutah vožnje prispemo na postajo Podbrdo. 
Tu je velika postajna zgradba in še kar nekaj drugih stavb. 
V preteklosti je imela večji pomen, saj je bila obmejna po-
staja med Kraljevino Jugoslavijo in Italijo, ker je tu potekala 
državna meja. Vse to je trajalo do konca druge svetovne 
vojne, ko je potem to ozemlje vse do naše današnje meje z 
Italijo prišlo pod Jugoslavijo. V Podbrdu je bila v tistih časih 

Postaja Bohinjska Bistrica

Iz ceste na vagon

Razstava v čakalnici

Postajne zgradbe

Zanimiva notranjost
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tudi prometniška šola. Postaja je arhitekturno zelo zanimiva, 
lahko rečemo posebna. V dnevni izmeni nas je tistega dne 
pričakal prometnik Primož Mavrar.

Grahovo

V Grahovem je poleg ostalega zanimivo tudi dejstvo, da 
prometnik še vedno mehansko, na roke zapira in odpira po-
stajne zapornice. V času našega obiska je prometnik Igor 
Mrak imel na postaji tudi motorno drezino. Na postajni 
zgradbi najdemo tablo, kjer piše, da so v teh krajih leta 
1947/48 snemali prvi slovenski zvočni celovečerni film Na 
svoji zemlji. Tu poteka tematska pot, ki je povezana s sne-
manjem tega Štigličevega filma.

Postajališče Podmelec

Predsednik OO Bojan Drole nas je popeljal še v svoj rodni 
Podmelec in ogledali smo si postajališče. Na tem območju je 
več stanovanj v lasti SŽ, so pa večinoma prazna.

Most na Soči

Prispemo na postajo Most na Soči, kjer ima domicil tudi 
naš strokovni sodelavec Dragan. Na prvi pogled lepa posta-
ja. Ko pa malo pogledamo naokoli, opazimo, kako se na na-
kladalni rampi naklada les. Ob celotni dolžini nakladov je po 
tirih raztroseno lubje. Čeprav je verjetno stranka obveščena 
o svojih dolžnostih, da mora za seboj počistiti, je slika res 

Prometnik Primož Mavrar

Postaja Grahovo

Prometnik Igor Mrak poslužuje tudi zapornice.

Postajališče Podmelec

Lepo urejen dostop na peron
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neugledna. Tudi Dragan Jandrić pove o tem problemu in o 
svojem trudu pri reševanju le-tega. A tukaj so njegove pri-
stojnosti, glede na stare čase, ko je bil šef postaje glavni na 
postaji, žal majhne. Spet tema, ki jo mora reševati sindikat, 
pa sploh ni sindikalna stvar.

Sicer pa še izvemo, da na postaji primanjkuje ena kretnica 
na strani proti Jesenicam, ki bi bistveno izboljšala delo in 
premik, obračanje avtovlaka. Prav tako bi se precej skrajšal 
čas in poenostavil premik avtovlaka. Problem se vleče že 
desetletje.

Postaja ima na novo lepo urejen dostop – prehod na peron, 
le-ta je iz gumijastega materiala.

Nova Gorica

Naša zadnja postaja tega dne je največja in osrednja po-
staja Goriške proge – Nova Gorica. V smislu zavarovanja 
je postaja zavarovana na eni strani s ključevno – blokov-
no odvisnostjo, na drugi strani pa ima del zavarovan tudi s 
postavljalno mizo. Je postaja drugega ranga. Seznanili smo 
se tudi s problematiko zaprtja dela tira. Srečali smo se s 
prometnikom Branislavom Vujićem.

Goriška proga je prav posebna lepotica na naših želez-
nicah. Ob letošnjem 110. rojstnem dnevu je bila nekoliko 
olepšana. Poleg turističnega slovesa in pomena pa ima tudi 
pomembno vlogo v primeru obvoza. Če je proga Sežana–
Ljubljana–Jesenice iz kakršnegakoli razloga nevozna, je 
Goriška proga edina oziroma najbližja povezava, in to še 
iz časov in namena, ko se je ta proga rojevala in je želela 

povezati Češko, osrednjo Avstrijo in Trst ter zamajati mo-
nopol Južne železnice.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Lubje ne spada v medtirje.

Prometni urad

Prometnik Branislav Vujić na postaji, v ozadju Sveta gora

Postaja Nova Gorica, v ospredju tir, ki je delno zaprt

Varnostni napravi v prometnem uradu
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Bohinjski predor
Bohinjski predor v dolžini 6327 metrov je drugi najdaljši 

železniški predor v Sloveniji in hkrati najdaljši železniški 
predor, ki poteka samo po slovenskem ozemlju. Daljši je le 
še Karavanški predor (7975 metrov), ki poteka pod Kara-
vankami med Jesenicami (Hrušico) v Sloveniji in Podrošco 
v Avstriji. Na slovenskem delu ga je le 3602 metra.

Ko so pred 110-imi leti zgradili goriško progo, ki je po-
vezovala Celovec s Trstom, je bila to ena najzahtevnejših 
prog pri gradnji, saj je bila proga z največ predori pri nas. 
Največji gradbeni uspeh na tej progi pa je bil predor skozi 
goro Koblo, ki je bil hkrati najtežavnejši pri gradnji, saj jim 
je vseskozi nagajala voda, katere jim še do danes ni uspelo 
povsem ukrotiti.

Proga se iz Bohinjske Bistrice na višini 525 metrov nad-
morske višine v predoru dviguje z 2,5 promile in doseže naj-
višjo točko 534 metrov n. v., nakar se spušča proti Podbrdu 
s padcem 10 promil in doseže na izhodu višino 508 metrov, 
kot v svoji knjigi o predorih navaja Jože Resnik. Zanimivo 
je, da predor poteka skoraj kilometer globoko pod Koblo, 
katere najvišja točka je 1498 metrov.

Predor med Bohinjsko Bistrico in Podbrdom so začeli gra-
diti leta 1900 in ga zgradili leta 1906 v dolžini 6339 metrov. 
Po umiku nemške vojske leta 1945 je bil razstreljen severni 
portal, tako da je obnovljen predor krajši za 12 metrov.

Sprva je bil načrtovan predor z dvema ločenima predoro-
ma, ki bi ju ločila 30-metrska stena. Na vsakih 200 metrov 
bi bila med predoroma povezava. Potem so se odločili za 
eno, širšo cev z dvotirno progo. Gradnja predora pa je bila 
trd oreh za graditelje. Ko so skopali približno dva kilome-
tra, je prišlo do večjega vdora vode, kar se je ponovilo čez 
nadaljnjih petsto metrov v tolikšni meri, da so morali z deli 
prekiniti za mesec dni, ker jih je voda dobesedno zalila. Pri 
gradnji se je kar 55 delavcev smrtno ponesrečilo. 19. junija 
1906 je bila slovesna otvoritev z navzočnostjo prestolona-
slednika Franca Ferdinanda, hkrati so izročili prometu ce-
lotno progo Jesenice–Gorica–Trst.

Skozi predor so zgradili dvotirno progo, ki pa so jo po 
vojni preuredili v enotirno zaradi vode, ki je venomer ovira-
la promet. Uredili so dodatno odvajanje vode, ki pa še vedno 
ni bilo zadovoljivo in težave z vodo so več ali manj ostale 
vse do danes. V ta namen je bilo narejenih kar nekaj študij 

za učinkovito odvajanje vode, pa ni bila nobena realizirana. 
Voda je ob določenih obdobjih poplavila progo tudi do pol 
metra visoko. Pozimi pa je bil problem zmrzovanja zaradi 
močnega prepiha. V ta namen so na obeh straneh napravili 
vrata in zapirali predor. To pa je bila precejšnja tehnična 
ovira v samem prometu, saj se je pogosto dogajalo, da si je 
vlak kar sam nasilno odpiral vrata.

Pri gradnji proge, ki je potekala večinoma ročno, brez po-
membnejših gradbenih strojev, je sodelovalo okoli 15.000 
delavcev, od tega 2000 samo pri gradnji predora. Za delavce 
so v Bohinjski Bistrici postavili posebne barake, na potoku 
Bistrica pa so zgradili manjšo elektrarno, da so lahko vrtali 
predor. Danes si sploh ne moremo zamisliti, pod kakšnimi 
pogoji so kopali predor in vztrajali pri vodi, ki jim je veno-
mer delala preglavice.

Izgradnja proge je bila v tistem času velika pridobitev za 
celo takratno monarhijo, še posebej pa za Bohinjce, ki se jim 
je odprlo okno v svet in nove možnosti razvoja kraja. Danes 
ima proga še vedno svoj pomen, poleg tovornega prometa 
predvsem na turističnem področju. To je ena najbolj sliko-
vitih prog pri nas, Bohinjski predor pa je še vedno zanimiv. 
Danes se ga spominja predvsem zgodovina, saj je sredi pre-
dora potekala nekdanja italijanska meja.

Besedilo: Marjan Mally
Foto: arhiv Marjana Mallyja

Zgodovinska slika predora

Žicevodi
Žicevodi so pomemben člen starejših signalno-varnost-

nih naprav, saj z njimi dejansko postavljamo kretnice, si-
gnale ali zapiramo zapornice. Gre za dvojne žicevode, ki se 
uporabljajo že od 80-ih let 19. stoletja. Vsaka naprava na 
terenu je po dveh žicah povezana z vzvodom ali pogonom 
zapornic, od katerih pri prestavljanju ena žica vleče, druga 
pa popušča, tako da je premikanje usklajeno.

Žicevod v osnovi sestavlja 4 ali 5 mm debela pocinkana 
žica, ker pa se žica na mestih žicevoda, kjer le-ta spreme-
ni smer, lahko pretrga, namesto žice uporabljamo verige. 
Pomemben del pa so tudi vodilna kolesca za žico ter kotna 
kolesa za verige. Žicevod poteka od mesta postavljalne na-
prave do mesta naprave, ki jo postavljamo. Ta pot pa lahko 
vodi ob progi, kjer žicevod poteka samostojno ali v skupini 
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z žicevodi drugih naprav po stebričkih, če pot prečka cesta, 
v betonskih kanalih pod cesto ter tudi v kovinskih kanalih 
pod železniško progo.

Začetna točka žicevoda je torej pri postavljalni napravi 
(kretniški blok, pogoni zapornic), kjer se začne z verigo 
na kolesu vzvoda in nato nadaljuje vertikalno do vertikal-
nih kolesc, ki žicevod usmerijo v linearno lego, ter proti 
končni napravi. V linearni legi poti žicevoda pa žice-
vod na pregibnih delih usmerjajo kotna kolesca. Žicevod 
se konča na sami napravi (pogon kretnice ali zapaha, na 
dvoročičnem signalu in zapornicah) z verižnim kolesom, 
na ostalih signalih pa z žicevodno spojko. Sestavni del 
žicevoda je tudi multiplikator, ki skrbi za pravilni hod ži-
cevoda med premikanjem. Pomemben člen pa je tudi po-
vlačilnik (imenovan tudi »koza«) z utežmi, ki skrbi za 
redukcijo hoda žicevoda signala – hod žicevoda zmanjša 
v razmerju 2 : 1. Najpomembnejše za varnost prometa pri 
povlačilniku je to, da ima zelo pomembno funkcijo pri po-
diranju signala na STOJ ali PRIČAKUJ STOJ v primeru 
pretrganja žicevoda. Zato mora biti povlačilnik postavljen v 

bližini signala – 40 metrov pred njim na isti strani tira, kot je 
signal.

K žicevodu sodijo tudi napenjalci ter spojke žicevoda. 
Žicevod lahko spojimo na več načinov. Prvi način sta dve 
kovinski ploščici z odprtinami, skozi katere gredo zatiči. 
Drugi način so C spojke, ki se uporabljajo predvsem pri 
spajanju žice z verigo. K C spojki sodi tudi tanjša kovin-
ska ploščica, ki se ovije okoli praznega prostora spojke in 
tako poskrbi za dodatno varnost, da se ne bi spoj razdrl ozi-
roma snel s C spojke. Obstajajo pa še spoji, ki so na eni 
strani iz enega dela kovinske plošče, ki se nato razširi v dve 
plošči. Pri vseh teh spojih pa mora biti pravilno izvedena 
spojka na sami žici. Pri zvijanju žice se uporabljajo poseb-
ne klešče, ki naredijo primerno zanko, skozi katero lahko 
potem gredo vsi prej opisani načini spajanja. Zanka se ovije s 
tanjšo pocinkano žico ali se uporabi natolčeno pocinkano ali 
bakreno cev.

Žicevod kot dovršen prenos premikanja kretnic, po-
stavljanja signalov ter zapiranja zapornic marsikje služi še 
danes.

Mitja Vaupotič

Literatura:
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Arhivski dokument, ki opisuje postopek pri izvedbi zanke na 
žici, datiran z 20. 4. 1916, in klešče Foto: Mitja Vaupotič

Kotna kolesca z verigami Foto: Mitja Vaupotič

Povlačilnik DRB, imenovan 
tudi koza
Foto: Mitja Vaupotič

Povlačilnik 
Foto: Anej Vaupotič
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V petek, 22. 4. 2016, se nas je 15 pohodnikov odločilo, da 
osvojimo vrh zasavskega pogorja Kum.

Na pot smo krenili od železniške postaje v Trbovljah z 
nadmorske višine dobrih 200 metrov. Če smo bili na začetku 
poti kar glasni, se je zaradi precejšnje strmine pogovor kaj 
kmalu unesel. Pot namreč v strmem vzponu premaga 500 
višincev, za kar je potrebno dosti volje. Šele ko smo stopili 
na prostrane pašnike Čebulove doline, se je laže zadihalo. 
Pot naprej nas je vodila med obilico dišečega čemaža vse 
do vrha 1220 metrov visokega Kuma in le pet metrov niže 

ležečega Doma na Kumu, kamor smo prispeli po dobrih treh 
urah hoda.

Seveda, ker nobena vreča ne stoji prazna pokonci, smo si 
tudi mi napolnili baterije (beri želodce) in, po obveznem fo-
tografiranju na vrhu, sestopili proti dve uri oddaljeni želez-
niški postaji Hrastnik.

Prijetno utrujeni smo turo zaključili z obljubo, da se v 
mesecu avgustu znova snidemo, in sicer na vsakoletnem 
pohodu, ki ga organizira SŽPS. Letos je to 2083 metrov 
visoka Krofička.

Besedilo: Adolf Teržan
Foto: Tone Mikolič, Adolf Teržan in Miran Prnaver

Pohod SŽPS na Kum

S Kuma se daleč vidi!

Na startu

Na poti

Počitek

Na cilju

Dom in cerkev na vrhu Kuma
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Kolesarski izlet od Ljubljane do Celja
V soboto, 28. 5. 2016, je potekal kolesarski izlet od 

Ljubljane do Celja, kjer so udeleženci sindikata SVSŽ in 
SŽPS prevozili cca. 106 km poti. Zbrali so se ob 9.30 na 
ljubljanski železniški postaji ter se podali na pot preko 
Domžal, Kamnika, Gornjega Gradu, Polzele in Žalca vse 
do cilja. Vseskozi jih je spremljalo sončno vreme, med 
potjo dobre volje ni manjkalo, na koncu pa so si udeležen-
ci privoščili krajši počitek v gostišču Francl v Zagradu pri 
Celju.

Da so se naši kolesarji podali na takšno pot, je bilo pot-
rebno imeti v nogah kar nekaj kolesarske osnove ter seveda 
tehnično brezhibno kolo s pripadajočo opremo v primeru 
nevšečnosti (tlačilka, pribor za krpanje zračnic). Obvezna 
oprema takšnega izleta pa je tudi kolesarska čelada in pri-
meren dres.

Za varnost je bilo poskrbljeno tako, da je kolesarje ves 
čas spremljalo vozilo.

Pripravil in foto: Edvard Veber (SVSŽ)

Na poti proti cilju Počitek za eno spominsko fotko

Izlet v Banja Luko

19. 5. smo se člani SŽPS iz Primorske, Dolenjske, Štajer-
ske in Gorenjske (z družinskimi člani), v organizaciji Rista 
Djurića, odpravili v Republiko Srbsko. Jutranji vlak iz Ljub-
ljane nas je popeljal v Zagreb in nato naprej v Banja Luko. 
Po približno sedemurni vožnji smo ob prihodu v gostišču 
Mala Skadarlija najprej potešili lakoto z okusno roštiljado. 
Gostilniški bend je že sredi belega dne z zabavno srbsko folk 
glasbo poskrbel za pestro vzdušje.

Sledila je namestitev v hotelu Palace, ki stoji v samem 
centru mesta, blizu glavnega mestnega trga Krajine. Zgra-
jen je bil leta 1933, v času Kraljevine Jugoslavije, ko je 
vladal Svetislav Tisa Milosavljević. Zgradba je, kot držav-
na dediščina, pod zaščito države, in je ena redkih po potresu 
ohranjenih zgradb. Mesto je namreč oktobra leta 1969 priza-
del potres, ki je uničil mnogo zgradb, povzročil 15 smrtnih 
žrtev in več tisoč ranjenih. S finančnimi prispevki celotne 
Jugoslavije je bilo mesto obnovljeno. V času vladanja prej 
omenjenega Svetislava Tisa Milosavljevića (1929–1934), ki 
je dal zgraditi tudi mnoge druge znamenite zgradbe, kot so 
Narodno gledališče, Etnografski muzej, Sokolski dom, šole, 
bolnišnice, je mesto doseglo svoj največji vzpon.

Po kratkem počitku smo se odpravili na vodeni ogled 
mesta. Mesto je s svojimi 200.000 prebivalci drugo največje 

mesto Bosne in Hercegovine in glavno mesto Republike 
Srbske. Lokalni vodič nas je popeljal do nekaterih zgodo-
vinskih in kulturnih znamenitosti. Sprehodili smo se do lepo 
ohranjene obnovljene trdnjave Kastel, ki stoji sredi mesta, 
na levem bregu reke Vrbas. Gre za enega najstarejših zgo-
dovinskih spomenikov mesta. Kdaj točno je bila zgrajena, 
ni znano. Na območju trdnjave so našli številne bogate ar-
heološke izkopanine iz časov Rimljanov. Med temi izkopa-
ninami so: rimska keramika, denar in antični oltar, posvečen 

Kraj mnogih naravnih lepot, kulturnih in zgodovinskih znamenitosti, dobre hrane in pijače ter gostoljubnih ljudi

Železniška postaja Prijedor
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vrhovnemu rimskemu bogu Jupitru (bog neba in zemlje, 
časa, strele, groma in luči, tudi glavni zaščitnik in povezo-
valni element rimske države). Po padcu Rimskega imperija 
so ozemlje naselili Slovani. Intenzivna gradnja trdnjave naj 
bi se zgodila v drugi polovici 15. stoletja, v času turškega 
imperija. Po 350-ih letih turške vlade je mesto postalo del 
avstroogrskega imperija, ki je vladal 40 let. Po I. svetovni je 
ozemlje postalo del Kraljevine Srbije, Hrvaške in Slovenije 
in nato je leta 1929 Banja Luka postala glavno mesto Bano-
vine Vrbas v Kraljevini Jugoslaviji.

Pot nas je vodila mimo prelepe Ferhat-pašine džamije 
(Stare nove džamije), zgrajene v času Turkov, vendar je bila 
med vojno Bosne leta 1993 porušena, tako kot ostalih 15 
mošej v mestu. Po devetih letih obnavljanja so džamijo po-
novno odprli maja 2016. Več kot 65 % materiala je prvotne-
ga, izkopali so ga iz odlagališč, smetišč in rečnih strug po 
mestu. Prvič so z obnovo mošeje pričeli leta 2001, vendar 
se je dogodek končal z nasilnim izgredom več kot 1000 srb-
skih nacionalistov. Prišlo je do pretepov in požarov. Ideja o 
prenovi je bila ustavljena in nato ponovno obujena leta 2007.

Vodič nas je seznanil tudi z nekaterimi mestnimi legen-
dami. Blizu trdnjave stoji spomenik, posvečen nesrečno 
zaljubljenemu dekletu po imenu Skafikada. Mlada, lepa 
domačinka se je na prvi pogled zaljubila v avstroogrskega 
vojaka. Bila je hči visoko spoštovanega mestnega trgovca, 
ki je nasprotoval in tudi preprečil njuno razmerje. Nesrečno 
dekle se je z mislimi na vojaka in z vzklikom »Zvesta ti bom 
do smrti!« vrglo pred top, ki je s streljanjem oznanjal poldne. 
Njeno telo je padlo na mesto, kjer so dali domačini nato 
zgraditi grobnico. Grobnica priča o večni ljubezni. Gre za 
nekakšno lokalno verzijo Romea in Julije. Danes zaljubljeni 
pari še vedno ob mraku prižigajo svečke, kot znak zaobljube 
večne ljubezni.

Sprehodili smo se skozi staro mestno jedro, mimo mestne 
tržnice, po glavni sprehajalni Gospodski ulici. Številne trgo-
vine in zasebne hiše na tej ulici so bile zgrajene na prelomu 

19. stoletja v neorenesančnem in Art Nouveau slogu. Veliko 
jih je bilo v lasti premožnih judovskih in krščanskih družin. 
Večina stavb je do danes ohranila svoje izvirne fasade. Sedaj 
se tu nahajajo najbolj priljubljene lokalne trgovine, banke in 
modni butiki. Ulica vodi do pravoslavne cerkve, posvečene 

Kristusu Odrešeniku. Zgrajena je bila med leti 1925 in 1929 
pod vodstvom beograjskega arhitekta Dušana Živanovića. 
Okolico cerkve obdajajo lepe bogate arhitekturne zgradbe 
Banski dvor, Predsedniška palača in Narodno gledališče.

Šli smo še mimo nekaterih spomenikov, med njimi tudi 
spomenika, posvečenega dojenčkom, umrlim med vojno za 
Bosno.

Dan smo zaključili z večerjo v hotelu. Nekateri smo se 
utrujeni odpravili k počitku, drugi na večerni sprehod po 
mestu ali pa še malo posedeli ob pijački in klepetu.

Naslednjega dne smo se z avtobusom peljali po preču-
dovitem kanjonu reke Vrbas do mesta Jajce. Tam nas je 
pričakal lokalni mestni vodič in nas popeljal po mestecu, 
kateremu pravijo tudi Bosanske Benetke. Mestece leži med 
gorami in je obdano s prekrasno podeželjsko pokrajino. 
Je edino mesto v Evropi z naravnim slapom sredi mesta. 

Jajce

Ferhat-pašina džamija Slap Jajce
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Obiskali smo podzemno cerkev in katakombe, vklesane 
v skalo. Sprehodili smo se do 20 m visokega slapa, ki ga 
ustvarja reka Pliva, ko se zliva v reko Vrbas. Obiskali smo 
tudi muzej AVNOJ-a, kjer je novembra leta 1943 poteka-
lo drugo zasedanje in kjer so padle nekatere pomembne 

odločitve za nastanek Nove Jugoslavije. Ustanovili so novo 
vlado (Narodni komite osvoboditve Jugoslavije, NKOJ), 
Josipu Brozu pa so podelili naziv maršal.

Avtobus nas je nato odpeljal do Janjskih otokov, čudo-
vit spoj naravne sile in divje lepote. Reka Janj izvira na 
650 m nadmorske višine, dolga pa je 15 km. Izvira bučno 
izpod skale in spotoma ustvarja večje in manjše slapove. 
Nekoliko niže od izvira so presekano kamenje in zemlja 
ustvarili številne majhne otočke, med katerimi teče reka 
Janj. Reka s svojim penečim deročim tokom jemlje dih 
mimoidočim. Po kratkem sprehodu in nekajminutnem ob-
čudovanju lepot narave se je avtobus s težavo prebil po 
ozki cesti skozi vasico, do turistične domačije. Tam so nas 
prisrčno pričakali in sprejeli lastnik domačije z družino in 
nam v krasnem ambientu postregli z zelo okusno domačo 
jedačo in pijačo. Gospodar je poskrbel za naše dobro po-
čutje, predvsem pa, da nismo bili žejni. Domača slivovica 
je bila tako dobra, da je veliko steklenic pristalo v naših 
nahrbtnikih (seveda smo jih kupili, da ne bo kakšnih po-
mislekov). Prijetno presenečeni in zadovoljni z ambientom, 
hrano, postrežbo in gostoljubjem smo se odpravili naprej. 
Dolina Pliva se nahaja v severnem delu osrednje Bosne in 
Hercegovine in je znana po svojih mirnih gorah, bogata 
z gozdovi in obilico naravnih lepot, divjih živali in zlasti 
vodnih pojavov. V dolini sta dve edinstveni reki, 33 km 
dolga reka Pliva in prej omenjena reka Janj ter dve naravni 
jezeri na reki Plivi. Po kratkem sprehodu mimo nekaj doma-
čij v dolini Plive smo prišli do kar dveh izvirov reke Plive. 
Izvira sta med seboj oddaljena okoli 300 m, srečata se po 
enem kilometru pod vasjo Sipovo. Deroči tokovi vode pri-
hajajo neposredno izpod hribov in skozi vse leto ohranjajo 
isto količino vode. Kar daje reki še poseben čar, je dejstvo, 
da je voda kar 4 km od izvira še pitna. Okoljska osveščenost 
na tem področju je zelo visoka, kar pripomore k čistoči rečne 
struge in njenih bregov. Kanjon reke Plive je zaščiten narav-
ni rezervat Republike Srbske. Glede na napovedi oblasti, 
bi morali kmalu, skupaj z reko Janj, vstopiti v program za 

Unescovo zaščito. Na poti smo naleteli na star družinski 
mlin, kjer smo lahko kupili koruzno, pšenično, rženo, ajdovo 
ali ječmenovo moko, poklepetali z domačinoma in popili še 
»štamprle« ponujene domače slivovice.

Zadnjega dne smo jutro preživeli v Nacionalnem parku 
Kozara, kjer smo ob jutranjem sprehodu slišali še nekaj 
zgodovinskih dejstev. Park je velik kar 3520 hektarjev. 
Za nacionalni park so ga razglasili leta 1967, da bi zaščitili 
kulturno-zgodovinske in naravne znamenitosti. V osrednjem 
delu parka, ki zajema zravnano planoto Mrakovice, stoji spo-
menik žrtvam ustaško-fašističnega terorja, padlim za svo-
bodo med drugo svetovno vojno. Spomenik je delo kiparja 
Dušana Džamonja. Na spominski plošči so napisana imena 
9921 ubitih partizanov in okoliških prebivalcev. Prostrani 
gozdovi planine Kozare, vrhovi gora, doline, jarki, travniki, 
številčnost divjih živali, rib, užitnih rastlin, zdravilnih zelišč, 
obilje lesa, veliko virov pitne vode so ponujali zavetje in var-
nost na večnacionalnih in monografskih področjih ob števil-
nih uporih iz pradavnine in skozi zgodovino novega stoletja, 
iz časa Turkov, Avstro-Ogrske, Nemčije in Petra Popoviča-
-Pecije ter dr. Mladena Stojanovića. Med mnogimi bitkami 
je bila največja bitka za Kozaro, ki se je odvijala v juniju in 
juliju leta 1942, med jugoslovanskimi partizani na eni strani 
in okupatorji na drugi strani. 10. junija so desetkrat moč-
nejši nasprotniki, podprti z močno artilerijo in letalstvom, 
začeli napad na osvobojeno območje z namenom, da uni-
čijo partizanske sile. V 24-urnih bojih, ki so trajali med 10. 
in 30. junijem, so partizanske sile povzročile veliko izgubo 
nasprotnikom in zajele veliko orožja. S svojim herojskim 
bojevanjem so kozarski partizani varovali svoj položaj in na 
ta način zaščitili 500 ranjenih vojakov, 80000 žensk in otrok 
ter starejših ljudi, ki so bežali pred grozodejstvi okupatorja. 
Obiskali smo manjši muzej v bližini spomenika, kjer smo si 
lahko prebrali še več informacij na to temo.

Zelo zadovoljni z izletom, organizacijo, vodenjem, pri-
jetno družbo ter navdušeni nad naravnimi in kulturnimi le-

potami Bosne smo se v večernih urah vrnili v Ljubljano. Ob 
prestopu v Zagrebu smo imeli čas še za sprehod po hrvaški 
prestolnici. Lepa hvala Ristu Djuriću za odlično organizaci-
jo, njegov čas in trud. Komaj čakamo na naslednji izlet ob 
letu osorej.

Besedilo in foto: Megi Guculovič

Kozara

Prijetno druženje
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Izlet OO Celje v Španijo in Maroko – 1. del
V prijetnem pričakovanju smo se v zgodnjih jutranjih 

urah, no, za nekatere tudi poznih, iz Celja odpravili na poto-
vanje po Španiji in Maroku.

Prvi del poti iz Celja do Benetk smo opravili z avtobusom. 
V Benetkah smo prestopili na vlak proti Milanu in nato proti 
Genovi.

Genova je mesto s pristaniščem, ki se nekoliko razlikuje 
od drugih sredozemskih pristanišč, saj je stisnjeno ob strmo 
obalo. Tako je tudi železniška postaja vkopana s strmo hri-
bino mesta. V pristanišču smo se vkrcali na ladjo, kjer smo 
se namestili v potniške kabine. Od popoldneva do jutra smo 
potovali z ladjo. Plovba je minila mirno, čeprav je del poti 
ponoči deževalo, tako smo naspani pričakali pristanek v Bar-
celoni.

Z avtobusom smo se odpravili na ogled znamenitosti Bar-
celone, kolikor si je pač mogoče ogledati v enem dnevu. 
Tako smo obiskali baziliko Svete družine, splošno znana 
po skrajšanem španskem imenu Sagrada Familia, ki so jo 
začeli graditi leta 1882, a še do danes ni končana. Arhi-
tekturno jo je zasnoval znameniti španski arhitekt Antoni 
Gaudi. Zaustavili smo se tudi pri Kolumbovem spomeniku, 
stadionu, kjer so potekala olimpijska tekmovanja, in neizo-
gibno tudi na stadionu nogometnega kluba Barcelona Camp 
Nou. Največji stadion v Evropi, ki sprejme več kot 98 tisoč 

obiskovalcev! Skupaj z muzejem je pravi magnet za obis-
kovalce. Ob nakupu vstopnic za ogled praznega stadiona 
je potrebno stati v vrsti, saj si ga na dan ogleda več tisoč 
obiskovalcev. Camp Nou je eden najbolj obiskanih muzejev 
na svetu in je postal velika znamenitost Barcelone, ki so jo 
zaznamovali svetovno znani umetniki kot Dali, Miro, Picas-
so, Tapies, Gaudi, če omenim samo nekatere. Katalonci prek 

Na stadionu Nou Camp Foto: Zmago Kotnik

Skupina v Barceloni Foto: Bojana Leskovar
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zelo uspešnega nogometnega kluba izražajo tudi težnje po 
osamosvojitvi pokrajine od Španije, o čemer priča tudi napis 
na stadionu »Več kot klub«.

V poznih popoldanskih urah smo se odpravili na hitri vlak 
AVE, ponos španskih železnic, najhitrejši in najsodobnejši 
vlak. Za vlak AVE so zgrajene proge s tirno širino 1435 mm, 
kot je običajno v Evropi, in ne 1668 mm, ki je običajna v 

Na trajektu za Maroko Foto: Zmago Kotnik

Pročelje Sagrade familie v Barceloni Foto: Edvard Kostić

Železniška postaja v Tangerju Foto: Edvard Kostić
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Španiji. Vožnja z vlakom je bila prijetna, pa čeprav nas je 
vlak občasno popeljal tudi hitreje od 300 km/h. Iz Barcelo-
ne smo se popeljali v tisoč kilometrov oddaljeno Malago. 
Glavno mesto Andaluzije, pokrajine na jugu Španije. Po 
dnevu z veliko ogledi nas je čakala hotelska soba, kjer smo 
prespali dve noči.

Tretjega dne našega izleta smo se odpravili proti prista-
nišču Algeciras. Po opravljenih mejnih formalnostih smo se 
v lepem sončnem vremenu vkrcali na ladjo za Maroko. Po 
približno uri in pol vožnje smo pristali na afriških tleh v 
pristanišču Tanger, ki ima sodobno pristanišče z željo, da 
postane eno največjih ob Sredozemskem morju. Ta hotenja 
so vidna tudi ob novozgrajenih objektih, saj želi Maroko 
izkoristiti svojo strateško lego. Tanger je mesto v severnem 
Maroku ob zahodnem vhodu v gibraltarsko ožino, kjer se 
stikata Atlantik in Sredozemsko morje. Ob pogledu na no-
vozgrajene objekte v pristanišču in cestno ter železniško in-
frastrukturo se nam sama po sebi vsili primerjava z našim 
drugim tirom Divača Koper, katerega izgradnja je še zmeraj 
negotova, pa čeprav ima Slovenija šestkrat večji bruto druž-
beni prihodek na prebivalca kot Maroko.

Iz pristanišča smo se z lokalnim vodičem odpravili na 
ogled mesta Tanger. Ob poti smo srečali vaški sejem ob cesti 
in številne prodajalke domačih pridelkov v njihovih tradici-
onalnih oblačilih.

Tudi v samem središču Tangerja se veliko gradi, obisko-
valec dobi občutek, da je mesto eno samo gradbišče. Ogle-
dali smo si železniško postajo, kjer pa nam brez vozovnic 
niso dovolili vstopa na perone. Ogled smo nadaljevali v 

starem mestnem jedru, kjer mrgoli majhnih trgovin. Mrgo-
lelo je tudi kar nekoliko preveč vsiljivih pouličnih proda-
jalcev, še posebej v okolici stare tržnice, kjer se po vzoru 
arabskih držav prodaja najrazličnejše blago. V primerjavi s 
carigrajskim bazarjem je veliko manjša, ponudba izdelkov 
skromnejša in manj kvalitetna, tudi urejenost in čistoča sta 
na dosti nižjem nivoju. Pozno popoldan smo se vkrcali na 
ladjo in se vrnili v Španijo.

Edvard Kostić

Vaški sejem v soboto v Maroku Foto: Matjaž Skutnik

Prevoz s kombijem v Maroku Foto: Matjaž Skutnik
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ZGODBA ZA DUŠO

Jorge Bucay: Žalost in bes
V nekem začaranem kraljestvu, ki je ljudem ne-

dosegljivo ali pa morda večno zahajajo vanj, ne da 
bi se tega zavedali ... V čarobnem kraljestvu, kjer 
neotipljivo postane stvarno ... je bil nekoč čudovit 
ribnik.

Bilo je jezerce kristalno bistre in čiste vode, v kateri 
so plavale ribe vseh mogočih barv in so se nenehno 
zrcalili vsi odtenki zelene. 

K temu čarobnemu kristalnemu ribniku sta se prišla 
skupaj kopat žalost in bes. Slekla sta se in gola stopila 
v ribnik.

Bes se je v ihtavi naglici (kot vedno, ker je pač bes), 
z občutkom nuje – ne da bi vedel, zakaj – na hitro 
okopal in še hitreje stopil iz vode.

Ampak bes je slep ali vsaj ne razloči stvarnosti 

dovolj jasno, zato je gol ihtavo vrgel nase prvo obleko, 
ki se je znašla pri roki.

Obleka pa ni bila njegova, temveč je pripadala ža-
losti. In tako je bes, preoblečen v žalost, odšel.

Žalost se je zelo umirjeno, pripravljena ostati, kjer 
je, kot je njena navada, počasi okopala do konca in 
brez naglice (bolje rečeno, brez občutka za minevanje 
časa) lenobno in počasi stopila iz ribnika. Na bregu 
je ugotovila, da njene obleke ni več. Vsi pa vemo, da 
žalost ne mara biti razgaljena, zato si je nadela edino 
obleko, ki jo je našla na bregu ribnika. Obleko besa.

Pravijo, da se od tistega dne pogosto zgodi, da ko 
srečamo slep, krut, strašen, razjarjen bes, a si vzame-
mo čas, da si ga bolje ogledamo, spoznamo, da je to 
pravzaprav v bes našemljena žalost.

Ali ste vedeli?
Da je nekomu nekaj španska vas, pomeni, da o stvari 

ničesar ne ve. Fraza naj bi izhajala iz časa španskega 
kralja Karla V. (16. stol.), ki je bil hkrati nemški kralj in je 
na nemških tleh uvajal nerazumljive španske običaje.

Na 2. zasedanju AVNOJ-a v Jajcu je prav slovenska 
delegacija z Josipom Vidmarjem na čelu predlagala, da 
se Titu za zasluge podeli naziv maršala, kar je bilo po 
ruskem vzoru. Udeleženci zasedanja so predlog evforično 
sprejeli.

Pogosto se kdo razburja nad našo birokracijo, da 
so ga pošiljali od Poncija do Pilata. Fraza izhaja iz 
svetopisemskega sojenja Kristusu, ko se Poncij Pilat ni 
mogel odločiti o smrtni obsodbi.

Kihati ne moremo z odprtimi očmi in ko kihnemo, se, 
vključno s srcem, za trenutek ustavijo vse funkcije v 
telesu.

Upodobljeno srce, ki predstavlja ljubezen, je v 
resnici oblika krokodiljega srca, ki so ga prvi začeli 
upodabljati Egipčani. Človeško srce ni prav nič podobno 
upodobljenemu.

Grški filozof Empedokel, rojen na Siciliji, je postavil 
tezo o štirih izvornih elementih: vodi, ognju, zraku in 
zemlji. Učil je, da se grešnikova duša seli iz telesa v telo 

– transmigracija. Leta 430 pr. n. št. je hotel dokazati, da 
je bog in je star 60 let skočil v žrelo Etne.

Med mnogimi živalmi, kot so medved, netopir, jež, 
svizec, ..., ki prezimijo v zimskem spanju, je polh najbolj 
nenavaden, saj se zamakne v zimsko spanje že konec 
avgusta in se prebudi šele po sedmih mesecih.

Pogosto se omenja, da je bil nekdo grešni kozel, kar 
pomeni obdolženo osebo po tuji krivdi. Izraz je splošno 
znan, le redki pa vedo, da izhaja iz svetega pisma, kjer 
piše, da so na spravni dan pred velikega duhovnika 
prignali dva kozla. Ta je izžrebal enega, ki so ga darovali 
bogu Jahveju, drugega pa so odvedli v puščavo in 
ga prepustili demonu Azazelu. Žival je bila v obeh 
primerih darovana kot žrtveni (grešni) kozel za pregrehe 
ljudstva.

Največ otrok rodi v mesecu avgustu, kar pomeni, da so 
spočeti, ko je dan najkrajši.

Na svetu je na prvem mestu jezik mandarinščina, ki jo 
govori več kot milijarda ljudi, španščino 400 milijonov in 
angleščino 375 milijonov ljudi.
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Za dobro voljo
»Imam ljubico!«
Poročen moški ima ljubico. Nekega dne sta se v njenem 
stanovanju ves popoldan strastno ljubila. Utrujena zaspita 
in se zbudita šele ob osmih zvečer. Medtem ko se je 
možakar oblačil, je ljubici naročil, naj njegove čevlje umaže 
s travo in blatom.
Obul je umazane čevlje in odšel domov.
»Kje si bil ves dan?« ga je nadrla žena, ko je odprl vrata.
»Ne morem ti lagati,« ji je odgovoril. »Imam ljubico in z njo 
sem se ljubil ves popoldan.«
Žena ga s pogledom premeri in ko vidi njegove čevlje, 
reče:
»Lažnivec lažnivi! Zopet si igral golf!«

Umirajoči
Jura je umiral in njegova žena je sedela zraven njega. 
Pogledal je ženo in ji s slabotnim glasom dejal: »Moram se 
ti izpovedati.«
»Ne muči se z govorjenjem,« ga je prekinila žena.
»Ne, hočem umreti v miru,« je vztrajal mož in nadaljeval, 
»spal sem s tvojo sestro, s tvojo najboljšo prijateljico, z 
njeno prijateljico in s tvojo mamo.«
»Vem,« je odgovorila, »sedaj se pa pomiri in počakaj, da 
začne strup delovati!«

Tokrat poštena
Poročeni par je imel dve lepi hčerki, vendar si je potihoma 
želel še sina. Po pogovoru sta se zakonca odločila, da 
bosta poizkusila dobiti še sina. Uspelo jima je! Žena je 
rodila zdravega sina.
Presrečen oče je pohitel v porodnišnico, da vidi 
novorojenega sina. Ko je videl otroka, je bil ves 
zaprepaden.
Nejevoljno je rekel ženi: »Ni šans, da sem jaz oče tega 
nesrečnega otroka. Poglej ti dve krasni deklici, ki sem jima 
oče. Tu ni nekaj čistega! S kom si se spetljala?« 
Žena se hudomušno nasmehne in potihoma odgovori: 
»Ne! Tokrat pa ne!«

Pravočasno 
Dva policista se peljeta po cesti, vendar zaradi prevelike 
hitrosti na ovinku izgubita kontrolo nad vozilom in zletita v 
jarek. Vsa pretresena zlezeta iz avtomobila in prvi policist 
reče: »Hej, kdo pravi, da nismo nikoli pravočasno na kraju 
nesreče!« 

V bolnišnici
Dva moška sta ležala na nezgodnem oddelku v bolnišnici.
»Zakaj pa ste vi tu?«
»Ženi nisem dovolil voziti avtomobila. Pa vi?«
»Jaz sem ji pa dovolil.«

Modra luč
Družba odhaja iz gostilne. Zunaj pijani mož hodi od avta 
do avta in otipava strehe. Nekdo iz družbe ga vpraša: 
»Gospod, kaj pa vi delate?«
»Svoj avto iščem!«
»Ampak, zakaj pa otipavate strehe avtomobilov? Saj jih 
imajo vsi avtomobili.«
»Že, že, ampak moj avto ima modro luč na strehi!«

Zakonska
Bilo je v soboto popoldan, ko pravi Tone svoji ženi: »Danes 
sem povabil prijatelja na večerjo.«
Žena vzroji: »Lepo te prosim, ves dan sem delala, vso 
hišo imam v neredu, še krožnikov od kosila nisem uspela 
pomiti, sem utrujena in sploh nisem razpoložena za 
kuhanje večerje, pa tudi v trgovini nisem bila, da bi kaj 
kupila.«
»Vse to vem,« pravi Tone, »ampak kolega še hoče poročiti, 
pa sem mu hotel pokazati, kako je v zakonu.«

Voščilo
Sosed pride k sosedu voščit vesele praznike. Na vratih 
reče: »Spoštovani sosed, želim vam vse tisto, kar vi želite 
meni.«
Sosed zaloputne z vrati in reče: »Da vas ni sram!«

Kot v pravljici
Reče žena možu: »Pri tebi sem kot Pepelka. Kuham, 
perem, ribam, brišem ...«
Mož: »Saj sem ti rekel, da boš pri meni živela kot v 
pravljici!«

Ljubimec
Mož se z letališča s taksijem vrača domov s službenega 
potovanja. Polnoč je že mimo. Ker že dolgo sumi, da ga 
žena vara, ponudi taksistu 100 evrov, da gre z njim v hišo 
za pričo, da ga žena vara. Potiho se splazita do spalnice, 
mož prižge luč, odkrije posteljo in zagleda v njej ženo z 
ljubimcem. Izza pasu potegne pištolo in jo nastavi ljubimcu 
na čelo.
Žena vzklikne: »Ne streljaj, lagala sem ti, da sem denar 
podedovala. ON je plačal corvetto, ki sem ti jo podarila, 
ON je plačal jahto, ON je plačal letno karto za nogometne 
tekme, ON je plačal vikend ob jezeru. Celo mesečne 
kredite plačuje ON!«
Mož spusti pištolo, pogleda taksista in ga vpraša: »Kaj bi ti 
naredil?«
Taksist odgovori: »Hitro bi ga pokril z odejo, da se ne 
prehladi!«

Pripravil: Marjan Mally
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ZA KRATEK ČAS



Vaša Delavska hranilnica vam v sodelovanju z vašim sindikatom nudi ugodne bančne storitve in 

kredite:

1. najugodnejše poslovanje z osebnimi računi,

2. najugodnejšo uporabo trajnikov ter najcenejšo in varno elektronsko banko DH-Osebni,
3. najcenejše plačevanje položnic, samo 0,30 EUR za imetnike osebnega računa v DH, 
4. različne vrste varčevanj, tudi pokojninsko varčevanje z obrestno mero 3,00 % do 40 let,

5. ugodne gotovinske kredite do 10 let in stanovanjske kredite do 30 let,

6. 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 %.

 - Kredite do 60 mesecev, do zneska 4.200 EUR:

  • z obrestno mero samo 6M EURIBOR + 4,10 % ali 6M EURIBOR + 3,30 %, 

  • 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 60 mesecev. 

 Informativni izračun za 60 mesečni kredit:

Znesek     Obrok strošek odobritve vodenje EOM

2.000 EUR 37,95 EUR 60,00 EUR 1,50 EUR 6,16 %

4.200 EUR 78,05 EUR 63,00 EUR 1,50 EUR 4,63 %

Efektivna obrestna mera je obračunana na dan 1.5.2015 in se zaradi interkalarnih obresti spreminja, odvisno od dneva najema kredita. 

Informativni izračun velja za imetnike OR v DH.

ČLANICE IN ČLANI SINDIKATA ŽELEZNIŠKEGA  
PROMETA SLOVENIJE PONUDBA SAMO ZA VAS

Brežice, Cesta prvih borcev 9, tel.: 07 62 00 500, Celje, Miklošičeva 4, tel.: 03 62 09 380, Domžale, Ljubljanska c. 82, tel.: 01 32 07 720, Hrastnik, Ulica Prvoborcev 1a, tel.: 

03 62 09 460, Izola, Cankarjev drevored 2a, tel.: 05 62 03 530, 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, Ljubljana Vič, Tržaška cesta 61, tel.: 01 32 07 700, 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, Trebnje, Gubčeva cesta 7, tel.: 

07 62 03 800, 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. 

KREDITNO DOKUMENTACIJO VAM LAHKO DOSTAVIMO NA VAŠ SINDIKAT V PODJETJU ALI POŠLJEMO NA VAŠ 
NASLOV DOMOV. PRIJAZNO VAS BOMO POSTREGLI V NAŠIH POSLOVNIH ENOTAH:

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




