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Članicam in članom SŽPS,
vsem železničarjem in vsem našim bralcem
želim lepe božične praznike in obilo zdravja,
miru ter sreče v letu 2017.
Predsednik SŽPS
Matjaž Skutnik

UVODNIK

kazalo

Ob zaključku letošnjega
leta prihaja v vaše roke 110.
številka glasila Prometnik, ki
s tem zaključuje 22. leto svojega izhajanja. Vsi, ki smo
aktivno vpeti v življenjsko
dogajanje in številne obveznosti, radi pravimo, da čas
zelo hitro teče, in tako se je
zgodilo tudi z letom 2016, ki
pa je bilo prestopno in zato en
dan daljše.
V pričujoči številki so v
besedi in sliki predstavljena
dogajanja, ki so bila povezana z našimi članicami in člani v zadnji tretjini letošnjega leta. Tako
poročamo o plazu na zasavski progi, ki je naredil veliko škode
konec poletja. Predstavljamo delo, ki ga opravi podbijalka pri
obnovi, gradnji in nadgradnji železniške infrastrukture. V intervjuju Roman Žvegler predstavi sebe in Območni odbor SVSŽ Celje.
Bili smo na Primorskem, kjer smo izvedeli, kako deluje OO
SŽPS Koper. V prejšnji številki smo predstavili Goriško progo,
tokrat nas je pot vodila po Savinjski progi. Tudi letos smo na povabilo kolegov iz Hrvaške in Srbije obiskali in s tem vrnili obisk in
se udeležili njihovih družabnih srečanj. Na zgodovinskih straneh
predstavljamo kretniške postavljalnice in pišemo o znamenitem
borovniškem viaduktu.
Poročamo o pohodu na Krofičko, o kolesarjenju, martinovanju,
izletu Zidanmoščanov v štajersko prestolnico. Nadaljujemo potopis s potovanja Celjanov v Španijo in Maroko in izvedeli boste,
kako je bilo na vožnji po progi Beograd–Bar. Pišemo tudi o uspehu
našega člana na ljubljanskem maratonu.
Letos mineva 25 let od slovenske samostojnosti, državnosti.
Razmišljamo o srebrnem jubileju Slovenije, o prehojeni poti in
pomenu ter vlogi dveh največjih državnih praznikov.
Ponujamo Vam dve zgodbi za dušo, iz katerih se lahko marsičesa naučimo, kajti za tako vrsto učenja nismo nikoli in ne smemo
biti prestari.
Še kar nekaj drugih člankov boste našli na naslednjih straneh
Prometnika. Vabijo, da z listanjem in prebiranjem glasila nadaljujete. Morda Vam bo polepšal in naredil še bolj zanimive praznične
dni.
Namesto novoletnega voščila ali prav za voščilo bi rad podelil
zgodbo, razmišljanje vedrega veselega moža. Tako so ga vprašali:
»Ljudje smo vedno bolj prestrašeni, vznemirjeni in potrti. Vi pa
se zdite zelo veseli in polni navdušenja. Kaj je vaša skrivnost?«
»Moja skrivnost je, da se vsak dan okopam v treh različnih jezerih.
Zjutraj se potopim v jezero vdanosti. Rečem si: »Hvaležen sem za
današnji dan in ga bom namenil vdanemu služenju tebi, Gospod,
in vsem, katere bom srečal«. Druga, opoldanska kopel, mi vliva
moč in me pomlaja. Rečem si: »Samo opazoval bom vse, kar se mi
dogaja v življenju.« Tako kot gledalec v kinu, ki ga prizori nasilja
ali česa podobnega ne pretresejo, saj ve, da je to le film in ga ne
sme vzeti preresno. Vse opazujem nenavezano, samo od daleč.
Zvečer se okopam še tretjič, v jezeru radosti. Takrat rečem Gospodu: »Danes sem ti poskušal služiti po najboljših močeh. Prosim,
sprejmi moje prizadevanje, čeprav morda ni bilo popolno.« Tako
sem vedno poln veselja, saj se vsak dan okopam v jezeru vdanosti,
v vlogi opazovalca in v jezeru radosti.
Želim vam veliko prijetnih in zadovoljnih »kopanj« v letu 2017.
Srečno.
Miran Prnaver, glavni urednik
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AKTUALNO
BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA
Spoštovane članice in člani,
leto se izteka in podati bo potrebno njegovo oceno o delu
sindikata, o dogodkih, ki so neposredno ali posredno vplivali na članstvo oz. zaposlene ter o odzivih in ukrepih samega
sindikata. Ne bom rekel, da je bilo leto podobno prejšnjemu,
ker dejansko ni bilo, drugačnega so ga naredili predvsem
zadnji dogodki glede določenih anonimk o izvajanju programa presežnih delavcev. Marsikdo od vas je seznanjen,
kaj se je dogajalo, kaj se je med vrsticami očitalo infrastrukturnim sindikatom, na nek način morda tudi meni osebno in
moram reči, da mi ob vsem ni bilo niti malo prijetno poslušati vse te debate, kdo ima kakšne načrte ali pričakovanja.
Ne bom si zakrival oči, da se okoli nas odvijajo stvari, ki
nas ne morejo pustite mlačne in neodzivne, da naše članstvo morda čuti neko nemoč, da se čuti prikrajšanega za
možnost napredovanja ali možnosti za zaposlitev svojega
otroka. Vseeno pa mi je kanček upanja kljub vsemu vlila
dvodnevna seja SD KPD, kjer nas je vsaj večina ugotovila,
da so šle nekatere zadeve res predaleč, da vse to nikomur ne
koristi niti najmanj in da bo potrebno nekaj storiti oz. se o
teh stvareh pogovoriti resno in odgovorno.
Ker pa so pred nami praznični dnevi, vas ne bom obremenjeval z mojim tarnanjem, saj vendarle verjamem,
da se bodo stvari obrnile na bolje, zato vam v upanju, da
bo naslednje leto, leto 2017, leto dialoga, sprejemanja

tudi drugače mislečih in iskrenega sindikalnega sodelovanja, iskreno voščim vesele Božične praznike ter srečno in
zdravo novo leto.
Matjaž Skutnik, predsednik SŽPS
Foto: Robert L. Horvat

Odmor med delom
Pred časom smo v sistemu sprejeli nov Dogovor o koriščenju odmora med delovnim časom, ki na enoten način
ureja koriščenje odmora med delovnim časom za vse zaposlene v skupini Slovenske železnice, podlaga pa je veljavna
zakonodaja.
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 154. členu
določa, da ima delavec, ki dela polni delovni čas, pravico
do odmora, ki traja 30 minut oz. sorazmerno s časom, prebitim na delu. Tudi Zakon o varnosti v železniškem prometu
(ZVZelP-UPB3) v svojem 85. členu določa, da delodajalec
izvršilnim železniškim delavcem mora določiti odmor med
delom in tudi zagotoviti njegovo izrabo v skladu z zakonom,
ki ureja delovna razmerja in kolektivno pogodbo.
V sami praksi to pomeni, da delodajalec odmor med
delom za delavce, ki delajo v izmenah, določa ob spremembi
voznega reda z letnim razporedom dela. Odmor se praviloma koristi v enkratnem trajanju, v kolikor pa delavcu pripada
odmor, daljši od 30 minut, pa se lahko koristi v dveh delih,
od katerega en del ne sme biti krajši od 30 minut.
Navedeni Dogovor o koriščenju odmora med delovnim
časom predvideva tudi izplačilo dodatka v primeru motene
izrabe odmora, vendar bi delodajalec po mojem prepričanju,
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še posebej v primeru IŽD, moral pripraviti tako organizacijo
dela, da bi bila tudi IŽD vedno omogočena izraba odmora.
Temu v prid govori tudi odločba republiškega inšpektorja
za promet, s katero po opravljenem inšpekcijskem nadzoru
delodajalcu odreja zagotovitev izrabe odmora med delom.
Po njegovem mnenju določilo iz Dogovora (nanaša se na
prej navedeno izplačilo dodatka v primeru motene izrabe
odmora) posega v z Zakonom o varnosti v železniškem prometu predpisano zahtevo po zagotovitvi izrabe odmora med
delovnim časom, saj je koriščenje odmora namenjeno obnovitvi delavčevih psihofizičnih sposobnosti v času delovne
obveznosti in je eden od ukrepov za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu, posledično pa tudi varnosti v železniškem
prometu.
Na zadnji dvodnevni seji SD KPD je bilo predlagano, da
še dokaj svež Dogovor obe strani odpovesta. Osebno menim,
da smo se morda le začeli zavedati, da je dejansko koriščenje
odmora med delom nujno potreben element delovnega dne
za vsakega delavca in da bo potrebno storiti vse za tak proces
dela, ki bo skladno z veljavno zakonodajo to tudi omogočal
v praksi.
Besedilo: Jože Skubic
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Plazova med postajama Zidani Most–Hrastnik
Da človek kljub vsemu znanju in tehniki, ki jo je s časom
osvojil, ne more prav nič vplivati na vreme (o tem, da bi
morda z drugačnim odnosom do narave bila le-ta do nas
precej bolj prizanesljiva, v tem članku ne bomo razpravljali),
nam je že dolgo jasno oziroma vse bolj jasno. V ponedeljek,
29. 08. 2016, je narava v pičli šolski uri – 45 minutah zopet
pokazala človeku svojo moč oziroma premoč. Najprej se je
ob 18.15 začel močan naliv s točo in nato sta se malo pred
sedmo uro na dveh mestih (naselje Zidani Most in naselje
Suhadol) utrgala dva plazova in zaprla progo med postajama
Zidani Most–Hrastnik. Oba tira sta bila zaprta 9 ur in pol do
pol pete ure zjutraj naslednjega dne. Med oba plazova, ki
sta bila v medsebojni razdalji približno 1800 metrov, sta bila
ujeta tako potniški kot tovorni vlak v smeri Zidanega Mosta.
Ker se potnikov zaradi nedostopa, tako po cesti kot železnici, ni dalo presesti na drugo prevozno sredstvo, so le-ti čakali
več kot tri ure, da je bil en tir toliko očiščen, da se je približala druga garnitura vlaka in so potniki le lahko prestopili na

Po izjavah domačinov (vemo pa, da imajo v takih primerih
domačini, ki tu živijo desetletja, največ izkušenj in dobro
poznajo vzroke, zakaj pride do takih izrednosti) je velik
problem in vzrok temu premajhen prepust pod cesto Zidani
Most–Hrastnik (ki v tem delu poteka neposredno nad želez-

Vidne posledice nanosa materiala na progo

nico). Ob takem nalivu se prepust takoj zamaši in voda ter
ves material izbere drugo obvozno pot in tako je prišlo do
tako velikega uničenja železniške infrastrukture. Prizorišče
si je naslednjega dne ogledal tudi minister za infrastrukturo
Peter Gašperšič. Ker je narava čedalje bolj nepredvidljiva,
lahko do takih ali še hujših posledic še hitro pride (če bi bil
potniški vlak v času dogodka nekaj sto metrov niže in bi
bil neposredno v plazu, si raje ne zamišljamo), resnično pa
upamo in si kot državljani tudi želimo, če že ne kar zahtevamo, da se kar najresneje pristopi k reševanju in sanaciji tega
problema. Sanacija prepusta, ki bi precej izboljšala varnost
Odstranjevanje posledic plazu se je pričelo takoj.

drugi vlak in nadaljevali pot. Vzpostavljen je bil nadomestni
avtobusni prevoz, ki pa je bil zelo otežen, saj je bil prvotno
mišljen avtobusni obvoz Zidani Most–Rimske Toplice–Dol
pri Hrastniku–Hrastnik, vendar je bila tudi ta cesta zaradi
neurja zaprta, tako so avtobusi vozili preko Radeč, Podkuma
in Zagorja. Res prava zmeda in kaos. Mednarodni vlaki pa
so vozili po obvozni poti preko Dolenjske. V takih pogojih
je bilo seveda tudi delo prometnikov in obveščanje potnikov
nadvse težavno. Velja pa povedati, da so se železničarji res
potrudili in v zelo težkih pogojih toliko sanirali progo, da
je promet stekel po slabih desetih urah. Tudi v tem primeru
smo se železničarji zelo izkazali. Kolegi, ki naj bi sanirali
cesto Zidani Most–Hrastnik, so po ogledu prizorišča zadevo
za tisto noč zaključili in s sanacijo nadaljevali naslednjega dne. Železničarji si tega »luksuza« nismo mogli in tudi
nismo privoščili in si res vsi udeleženi zaslužijo izrecno
pohvalo.
Plaz v naselju Zidani Most je bil posledica utrganja
ceste Zidani Most–Širje, ko je ogromna količina vode in
materiala prihrumela v dolino v Zidani Most. Na srečo je
obšla stanovanjski hiši in zalila ter zasula cesto in progo.
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Kot da vlak ne vozi po tirih!

na tem delu, tako za domačine kot za cesto in železnico, je
verjetno malenkosten strošek v primerjavi s sanacijo izrednega dogodka 29. avgusta ali pa, Bog ne daj, še kakšnega
podobnega ali še hujšega v prihodnosti.
Besedilo: Miran Prnaver
Foto: Miran Prnaver in internetne strani
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Rovinj 2016
Tudi letos je SPVH organiziral športno–družabno srečanje v Rovinju. Prijaznemu vabilu se je odzvala devetčlanska ekipa SŽPS. Čeprav je bil poudarek na druženju,
tudi športni del srečanja ni ostal brez navijačev. Naša mala
ekipa je iz Rovinja odnesla pokal za prvo mesto v šahu
(Milorad Šljivić) in pokal za prvo mesto v odbojki na
mivki (Zlatibor Čurković in Safet Muslimović). Čeprav
je srečanje potekalo v drugi polovici septembra, sta prijaznost domačinov in lepo vreme srečanje naredila nepozabno.
Besedilo in foto: Milorad Šljivić

Pozdrav podpredsednika SŽPS

Šlo je povsem zares.

Kdo bo močnejši?

Udeležba na delavsko-športnih igrah v Srbiji
Na povabilo našega prijateljskega in partnerskega Sindikata izvršnih službi srbskih železnica (Sindikat izvršilnih
delavcev Srbskih železnic) smo se štiričlanska delegacija SŽPS od 25. do 28. avgusta udeležili njihovih delavsko-športnih iger v Lepenskem viru v Donjem Milanovcu na
meji z Romunijo. Srečanja so se udeležile še delegacije iz
Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Republike Srbske in Črne
gore ter Poljske.
V okviru srečanja je potekal tudi seminar iz varnosti v
železniškem prometu. Prav tako so potekale športne igre v
različnih panogah. Osrednji delovni del pa je predstavljal
sestanek, na katerem smo izmenjali poglede in prikazali situacijo železnic v državah, iz katerih smo prišli. Še posebej
smo poudarili delo in probleme, s katerimi se spopadamo
sindikati.
Glede na vse povedano, je situacija na Slovenskih železnicah neprimerno boljša kot v ostalih predelih nekdanje
skupne države. V Srbiji se po delitvi železnic ukvarjajo s
številnimi težavami. Po besedah predsednika sindikata in
našega gostitelja Nebojše Nikića se trenutno pogajajo, kako
DECEMBER 2016

Zob časa je naredil svoje.

rešiti problem presežnih delavcev. Srbske železnice želijo
odpustiti preko 2000 zaposlenih, največ iz družbe Infrastruktura. Stanje na srbskih železnicah je po oceni našega
gostitelja katastrofalno. V Beogradu smo sicer videli tudi
nove potniške garniture. Električne garniture so znamke
Stadler, dieselske pa ruske izdelave. In s slednjimi niso
ravno zadovoljni, kar zadeva kvaliteto. Prav tako se pravzaprav nič ne vlaga v glavno beograjsko železniško postajo,
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AKTUALNO

Beograjska železniška postaja

saj je v načrtu gradnja na novi lokaciji v Novem Beogradu.
Vendar bo do takrat po Savi in Donavi najbrž preteklo še kar
nekaj vode.
Sicer se tudi v ostalih državah, ki so bile na srečanju v
Srbiji, železnice ubadajo s številnimi problemi. Je pa zanimiv podatek, ki smo ga dobili od kolegov iz federacije BiH,
da imajo trenutno zelo dobrega direktorja, s katerim lepo
sodelujejo. Se pa ravno zaradi tega bojijo, da ga bo politika
slej ko prej odstavila.
Izmenjava mnenj in izkušenj je bila zelo dobrodošla za
vse udeležence, saj lahko take izkušnje pomagajo pri našem
vsakodnevnem delu.
Večdnevno srečanje je bilo zelo lepo organizirano. Naša
delegacija se je počutila zelo dobro, saj smo ponovno dobili
občutek in potrditev, da nas srbski kolegi zelo cenijo in smo
res dobrodošli pri njih. Poleg resnih sindikalnih tem in malo
manj resnega športnega dela so se Srbi na igrah res dobro
zabavali in uživali. O tem smo se lahko prepričali vsak večer
ob živi glasbi in zabavi. Kljub temu da je bilo vseh udeležencev preko tristo, pa je vse potekalo nemoteno in tudi nobenih
incidentov (beri alkoholnih) ni bilo prisotnih. Srbi so zelo
dobre volje in se prisrčno zabavajo in pri tem ni nobenih
izgredov. O tem smo se lahko letos ponovno prepričali.
Sicer pa je Donji Milanovac turističen kraj oziroma bi
lahko bil. Tu se na reki Donavi ustavljajo številne ladje
(predvsem tuje), ki organizirajo turistične izlete in dopuste
na reki Donavi. Domačini bi lahko to bolj izkoristili kot
priložnost za zaslužek in jim ponudili marsikaj, kar premorejo. Tu pa je, glede na videno, še precej rezerve. Želimo
jim, da bi jo (rezervo) še pravočasno in dobro izkoristili,
ker so naravne danosti na njihovi strani. Ob našem obisku

Nove garniture

Delovni sestanek

Pozdrav predsednika SŽPS

Veselo druženje

smo imeli priložnost ogledati si tudi eno največjih hidroelektrarn Đerdap na srbsko–romunski meji. Elektrarna pripada
obema državama. Pravzaprav sta dve elektrarni: Đerdap I je
bil zgrajen leta 1970 v 943. km reke Donave, Đerdap II pa
leta 1984 v 863. kilometru reke Donave.
Besedilo in foto: Miran Prnaver

Otvoritev srečanja
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Glavna elektroomarica na postaji
Zidani Most – 3. del in epilog
V 1. delu prispevka, objavljenem v Prometniku št. 108, pozdravili z g. Borisom Kozorogom in Andrejem Samasturje bilo govora o tem, da je v potniški blagajni v Zidanem jem (SŽ Infrastruktura). Odprla se je tematika teh omaric v
ZM in Trbovljah. Zelo malo časa so porabili,
Mostu vgrajena nova elektroomarica, ki pa je
da so se dogovorili o elegantni rešitvi zadeve,
še vedno dostopna samo v času odprtja potniški je sprejemljiva za vse vpletene strani. Brez
ke blagajne.
kakršnegakoli zidanja, pregrajevanja, vgraV 2. delu prispevka, objavljenem v Projevanja dodatnih vrat in še in še dodatnih
metniku št. 109, pa je bilo govora o tem, da
stroškov.
je v času zaprtja potniške blagajne prišlo do
Samo pravi ljudje na pravem mestu in dotežav z električno napetostjo in da je morala
govor je sklenjen! In kot piše v prejšnjem priblagajničarka sredi noči od doma in omogočiti
spevku, da je Tomaž Domicelj zapel »Saj po
dostop do prostora z elekroomarico.
novem letu boljše bo.«, lahko tokrat zapoje
V 3. delu prispevka navajam epilog zgodbe
drugače – »Saj že letos bolje je!«
o elektroomarici v Zidanem Mostu, in to v poHvala vsem sodelujočim za pozitiven epilog
zitivnem smislu. Uspešno zaključeno.
zgodbe in naj bo lep zgled drugim.
G. Gorazd Hartner in g. Boštjan Počivalšek
(SŽ Potniški promet) sta službeno obiskala
potniško blagajno Zidani Most, kjer sem tega Ključ in štiriperesna
Besedilo: Tatjana Tržan
dne službovala tudi sama. Na hodniku smo se deteljica za srečo
Foto: Miran Prnaver

Delo na podbijalki (ravnalno-nivelirni stroj)
Vzdrževanje, obnova, gradnja in nadgradnja železniške
infrastrukture zajemajo velik obseg gradbenih del, ki jih ni
moč opraviti brez mehanizacije. Mehanizacija je posebej za
to izdelana in sprojektirana tako, da se delo s pomočjo človeškega upravljanja izvede na najbolj optimalen način, torej
kvalitetno, učinkovito in racionalno.
Leta 1953 je Plasser&Theurer razvil prvi hidravlični ravnalno-nivelirni stroj na svetu. S tem je bil narejen odločilen
korak k mehanizaciji gradnje železnic.
Ko tirno vozilo potuje po tirnicah, ustvarja ogromne sile,
ki se prenašajo s tirnic na prage in nato v tirno gredo. Napetosti lahko spremenijo geometrijo tira do te mere, da je
izven dopustnih tolerančnih območij, ki jih določa Pravilnik
o zgornjem ustroju železniških prog.
Na železnici uporabljamo kretniški-nivelirni ravnalni
stroj, ki je namenjen za uravnavanje kretnic in proge po
višini in po smeri, kar pomeni, da lahko kontrolira in popravi
vse geometrijske parametre kretnic in proge.
Poleg tega pa se uporablja še ravnalno-nivelirni stroj, ki
je namenjen za uravnavanje proge po višini in smeri, kar
pomeni, da lahko kontrolira in popravi vse geometrijske parametre proge, kot so vzdolžna niveleta (nagib/vzpon oz.
padec proge), prečna niveleta (nadvišanje v krivinah), smer
proge (prema, prehodna krivina, krivina).
Podbijalko sestavlja ogrodje s posebno oblikovanim
podvozjem, univerzalni operacijski sistem za stabilizacijo
in uravnavanje, sistem za dvigovanje tirnic in upravljalna
kabina z avtomatskim sistemom za izvajanje del.
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Ravnalno-nivelirni stroj

Novejši stroji imajo lahko dodatne delovne naprave, kot
so bočni in čelni plugi, rotacijske hidravlične metle, sesalno
napravo s tekočimi trakovi in silose tolčenca z dostavnimi
tekočimi trakovi.
Dinamično stabiliziranje tira se izvaja s stabilizacijskim
sistemom z valjnimi kolesi, ki se trdno oprimejo obeh tirnic.
Mehanizem proizvaja horizontalne vibracije, ki delujejo
prečno na progo in se prenašajo v tirno gredo. Vibracije v
tirni gredi povzročijo preureditev tolčenca v gostejšo strukturo, saj se po nasutju tolčenca v tirno gredo nekatera zrna
med seboj dotikajo le v določenih točkah ali robovih, kar
pomeni, da je med njimi veliko praznega prostora. Končna
ureditev tira je nadzorovana preko izravnalnega sistema,
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na podlagi katerega se poveča kakovost tira in geometrijska trpežnost. Hkrati pa zagotavlja upor tira proti bočnemu
premiku.
Ročice so v obliki jeklenih krampov, ki so v parih postavljene na zunanji in notranji strani tirnice. Njihova naloga je,
da ustvarijo stabilno podlago za prage. Najprej prodrejo z
vrha tirne grede in nato s pritiskanjem ter vibracijami zgoščajo tolčenec pod pragi. Vse vibracijske ročice na stroju delujejo pod enakim pritiskom in vibrirajo s frekvenco 35 Hz.
Podbijalka se giblje s pomočjo dizel-hidravličnega pogona
in lahko doseže hitrost tudi do 100 km/h.
Upravljanje se izvaja neposredno iz sodobno oblikovanih
kabin z avtomatskimi upravljalnimi napravami. Običajno je
upravljanje stroja računalniško vodeno s pomočjo laserskih
sistemov.
Vibracijsko delovanje ročic

Besedilo in foto: Edvard Veber

Renato Pajk

Renato Pajk

Tudi v letošnjem letu se je kar nekaj naših sodelavcev odločilo za vključitev
v program reševanja presežnih delavcev, med njimi pa je tudi naš član Renato
Pajk, progovni prometnik na PO Postojna.
V zadnji nočni izmeni smo ga prijetno presenetili, saj smo mu bivši in sedanji
sodelavci prišli zaželet vso srečo na novi poti. Renato se je rad spomnil na prve
korake, ki jih je naredil z rdečo kapo, na »gužvo« na postaji Divača ter na izbiro
pravega svinčnika za risanje prvih tras v grafikon vlakovnega dispečerja. Ker
je v vseh letih na železnici delal z različnimi sodelavci, tudi zanimivih anekdot
ni manjkalo. »Ne špari mašine!« je njegova slavna izreka, ki jo je čedalje bolj
pogosto uporabljal, saj je bilo vlakov vedno več, intervalov pa je temu primerno
zmanjkovalo.
Renato, naj ti bo življenje naklonjeno, da boš sadove minulega dela lahko še
dolgo užival.
Besedilo in foto: Silva Kristan

Dan državnosti ter dan samostojnosti in enotnosti
V letošnjem letu je naša država Slovenija praznovala srebrni jubilej – 25 let
samostojnosti in neodvisnosti. Da pa je
prišlo do tega zgodovinskega trenutka,
so bili seveda potrebni določen proces
in nekatera odločilna dejanja. Prvo, kar
je omogočilo pot v samostojnost, so bile
prve večstrankarske volitve 8. aprila leta
1990. Z zmago takratne opozicijske koalicije Demos smo
pretrgali popkovino z enopartijskim komunističnim sistemom. Na plebiscitu decembra istega leta pa smo se odločili
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za odcepitev od skupne države Jugoslavije. Leto dni po plebiscitu smo dobili svojo prvo ustavo. Naj v nadaljevanju na
kratko predstavim oba največja državna praznika in podam
nekaj razmišljanj o naši samostojni državi in o odnosu
do nje.
Dan državnosti je slovenski državni praznik, ki se ga
praznuje 25. junija, in dela prost dan v Republiki Sloveniji.
Obeležuje spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina
o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sicer slavnostno
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razglašeni naslednjega dne, 26. junija, na Trgu republike v
Ljubljani. Dva dni kasneje, 27. junija, se je z napadom Jugoslovanske ljudske armade pričela slovenska osamosvojitvena vojna, v kateri je Slovenija obranila neodvisnost. Vsako
leto na predvečer praznika poteka praznovanje na Trgu republike.
Dan samostojnosti in enotnosti je državni praznik v Sloveniji, ki ga praznujemo 26. decembra in je dela prost dan.
Ta dan obeležuje razglasitev izida plebiscita o samostojnosti 26. decembra 1990 (plebiscit je potekal 23. decembra
1990), na katerem je od 93,2 odstotkov udeleženih volivcev na vprašanje »Ali naj Slovenija postane samostojna in
neodvisna država?« okoli 95 odstotkov odgovorilo pritrdilno (t.j. 88,5 odstotka vseh volivcev), s čimer se je začela
osamosvojitev Slovenije. Do septembra 2005 se je praznik
imenoval le dan samostojnosti, a so ga s spremembo zakona
o praznikih in dela prostih dnevih dopolnili z in enotnosti,
saj naj bi ta dan namreč Slovenci pokazali največjo mero
enotnosti v svoji zgodovini.
Naš največji slovenski pisatelj Ivan Cankar je zapisal:
»Domovina, ti si kakor zdravje. Zdravje je vrednota, ki jo
ljudje zelo visoko cenimo. V medsebojnih pogovorih, čestitkah in voščilih ga skoraj vedno omenimo. V luči Cankarjevega razmišljanja se lahko vprašamo, ali nam naša domovina
– Republika Slovenija pomeni tako veliko vrednoto. Skoraj
tisoč in pol let Slovenci že bivamo na tem ozemlju. Dolga
stoletja smo živeli v različnih državnih tvorbah. V zadnjem,
20. stoletju, smo sobivali v monarhiji Avstro-Ogrski, med
obema svetovnima vojnama v Kraljevini Srbov, Hrvatov in
Slovencev, po 2. svetovni vojni pa 45 let živeli v socialistični
Jugoslaviji. In končno smo ob koncu 20. stoletja zaživeli
samostojno v svoji državi. Država Republika Slovenija se je
pred petindvajsetimi leti vrisala na svetovni zemljevid kot
samostojna in neodvisna država. V svoji dolgi zgodovini
smo živeli pod jarmom različnih gospodarjev, bili kar naprej
preizkušani in kot narod še posebej trpeli v obeh svetovnih
vojnah. Značaju slovenskega človeka, predvsem pa njegovi
trdni in neomajni volji in želji se imamo zahvaliti, da smo
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kot majhen narod preživeli in na koncu celo dobili svojo
državo. Številni veliko večji narodi so v zgodovini izginili
in izumrli. Dandanes obstajajo veliko številčnejša ljudstva,
ki nimajo svoje države in domovine. Ljudje in narodi trpijo
zaradi zatiranja njihove kulture, jezika in človekovih pravic.
Slovenski narod pa je s svojo bogato kulturo skozi svojo
zgodovino ohranjal in negoval svoj obstoj. Da smo imeli
temelje za postavitev svoje državnosti, se moramo zahvaliti
našim prednikom, ki so s svojo kulturo, jezikom in vero, ki
so jih v težkih časih ves čas ponosno nosili in branili, omogočili obstoj našega naroda.
Največji državni praznik mora biti pravi razlog za veselo
praznovanje in obujanje spominov na osamosvojitvene dni.
Samostojno in svobodno Slovenijo so si želeli številni rodovi
skozi stoletja, a prav naša generacija je dočakala uresničitev
njihovih želja in upov. Zato se spodobi, da obletnico naše
državnosti praznujemo ponosno in z veliko hvaležnostjo.
Hvaležni moramo biti najprej za tako veliko in enotno voljo
vseh prebivalcev Slovenije po samostojni Sloveniji, ki smo
jo izrazili na plebiscitu 23. decembra leta 1990.
Naša velika hvaležnost naj velja vsem udeležencem vojne
za Slovenijo, ki so pravočasno zaznali edinstveno priložnost
v slovenski zgodovini in so zastavili vse – tudi svoja življenja – za blagor domovine, za svobodno državo Slovenijo. Samoumevno je in spodobi se, da imamo v hvaležnem
spominu in veliki časti tiste branilce naše samostojnosti, ki
so za samostojno in svobodno Slovenijo žrtvovali največ –
lastna življenja. Večna jim bodi slava. Vsem tem dolgujemo
veliko spoštovanje in zahvalo. In nenazadnje velja zahvala
vsem politikom, ki so v tistih odločilnih časih vodili Slovenijo. Njihovi modrosti in odločnosti se moramo zahvaliti,
da smo svojo državnost dobili tako hitro in z relativno malo
žrtvami in da danes lahko rečemo, da smo v boju za obrambo Slovenije z do zob oboroženo agresorsko jugoslovansko
armado zmagali.
Prav je, da se v tej luči spomnimo tudi vseh drugih naših
narodov in narodnosti nekdanje skupne države Jugoslavije. V letih po naši osamosvojitvi so v hudem in dolgem
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procesu razpadanja in v državljanskih vojnah številni nečloveško trpeli, izgubljali so življenja, svoje bližnje in domove.
Posledice teh vojn, ki so bile najhujše v Evropi po drugi
svetovni vojni, je čutiti seveda še danes tako na socialnem,
mednacionalnem in nenazadnje gospodarskem in političnem
področju.
Le v samostojni in svobodni državi Sloveniji imamo kot
narod in državljani vse pogoje in možnosti za duhovni, kulturni, intelektualni, gmotni in vsestranski napredek – v vseh
oblikah in segmentih naše družbe.
Naši davni in bližnji predniki so čutili veliko ljubezen
do domovine, čeprav so bili vedno v podrejenem položaju.
Ampak mi, ki smo doživeli »nasmeh zgodovine« (kot se
je izrazil eden izmed vodilnih osamosvojiteljev), imamo še
bolj upravičen razlog naše domovinske ljubezni, veselja in
ponosa, saj smo doživeli svojo samostojnost in državnost.
Ne sramujmo se tega, kar nam je v čast in ponos.
In kje je naša domovina danes?
Od leta 2004 smo sestavni in enakopraven član Evropske
zveze. Zveze, ki jo sestavljajo najbolj razvite in demokratične države Evrope. V letu 2008 smo tej zvezi, ki jo danes
sestavlja 28 držav z več kot 400 milijoni prebivalcev, celo
predsedovali in jo šest mesecev vodili.
Naši demokratično izvoljeni predstavniki v institucijah
Evropske zveze (v Bruslju, Strassbourgu, Luxemburgu …)
govorijo v našem domačem slovenskem jeziku. Prav tako
smo od leta 2004 člani največje svetovne obrambne zveze
– evroatlanstke zveze Nato, ki zagotavlja varnost naše domovine.
Od leta 2007 imamo skupno evropsko valuto – evro, ki
smo jo sprejeli kot prva od novih članic Evropske zveze.
Evro smo sprejeli, potem ko je slovenski tolar opravil pomembno in odgovorno dolžnost naše domače valute po osamosvojitvi. Vključenost v evro območje je zelo pomembna
tudi v luči svetovne gospodarske krize. Veliko vprašanje je,
kje bi bili danes, če v krizi, ki se je začela 2008, ne bi imeli
evra.
Slovenija je vključena v takoimenovano šengensko območje. To nam omogoča prost pretok ljudi in blaga po državah članicah Evropske zveze. Prav tako to pomeni poostren
nadzor za vstop v našo državo vseh, ki živijo izven tega
območja. Vse to je pomembno za varnost naših državljanov,
za preprečevanje kriminala in podobno.
Na osnovi vsega doseženega smo že skoraj pozabili na
čase, ko smo v dolgih vrstah stali na državnih mejah in čakali
na carinske in mejne preglede, ko so naši fantje hodili na
tudi več kot tisoč kilometrov oddaljene kraje služit vojaščino
in so se nekateri vračali v krstah. Pozabili smo tudi, kako
so hodili naši policisti na nevarna službena potovanja, naši
predstavniki v svoji državi niso smeli v državnih organih govoriti v maternem jeziku in ko smo potovali po Evropi, smo
morali tudi nekajkrat menjati valute, da smo lahko v drugih
državah plačevali … Prav je, da se v jubilejnem letu spomnimo tudi na te dogodke in s tem še bolj spoznamo, kako
pomembne in pravilne so bile naše odločitve v preteklosti.
Seveda so prazniki in obletnice tudi priložnost in potreba, da kritično pogledamo na današnji trenutek in čas, ki ga
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živimo. Bilo bi nepošteno in neodgovorno, če bi trdili, da
smo v preteklih 25-ih letih vse in predvsem prav storili. Številne naloge so še pred nami in obstajajo tudi stvari, ki so bile
morda narejene premalo domišljeno in dobro. Tudi številni
naši državljani so bili v preteklosti deležni krivic, tako na
socialnem, delovno-pravnem, pravosodnem in drugih področjih našega življenja.
Prav sedaj, ko v nekem smislu še vedno živimo v času
gospodarske krize, v času številnih problemov z varovanjem
okolja, v času krize vrednot, je še kako pomembno, kako se
bo naša država odzivala na potrebe vseh njenih državljanov.
Na osnovi vseh naravnih lepot in danosti, ki jih premore
Slovenija, na osnovi vsega, kar so naši predniki naredili v
preteklosti, lahko in zmoremo s skupnimi močmi poskrbeti
za svetlo prihodnost. To pa ni več naša pravica, ampak predvsem dolžnost. Dolžnost kot zahvala za vse, kar nam je bilo
danega, da smo danes lahko tu kot suveren in samostojen
narod, in tudi dolžnost, da vse to ohranjamo in negujemo
za bodoče rodove. Začel sem z Ivanom Cankarjem, končujem pa z Antonom Martinom Slomškom, ki je pred več kot
150-imi leti zapisal misel, ki je še kako aktualna tudi danes:
»Domovina je naša ljuba mati! Bodimo si med seboj
kakor otroci in pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine
in vsakega njenega prebivalca.«
Srečno, samostojna in svobodna Republika Slovenija, in
vse najboljše ob 25. rojstnem dnevu!
Besedilo in foto: Miran Prnaver
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Območni odbor SVSŽ Celje – Roman Žvegler
Se lahko našim bralcem na kratko predstaviš?
Rojen sem leta 1966, živim v Razborju v Dramljah, ki
spada v občino Šentjur. Z železnico sem se poklicno srečal
leta 1981, ko sem začel obiskovati Srednjo železniško šolo
v Ljubljani, učil sem se za poklic mehanika SV naprav. Po
končani šoli sem se leta 1984 zaposlil v Sekciji SVTK Celje
in tu ostal do danes, zaposlen sem kot skupinovodja SV.
Kdaj si se začel ukvarjati s sindikalizmom?
Član sindikata sem postal takoj ob zaposlitvi, kot sindikalni zaupnik pa sem začel pot pred desetimi leti. Funkcijo
predsednika OO Celje pa zastopam dva mandata.
Lahko našim bralcem predstaviš obveznosti in naloge
predsednika OO Celje?
Ja, obveznosti je kar dosti: zastopanje članov in njihovih
pravic iz delovnega razmerja pri delodajalcu, sklicevanje
sestankov OO in obveščanje članov o aktivnih zadevah, tu
so še razne športne igre, druženja in razne akcije.
Kaj je botrovalo odločitvi, da sprejmeš tak izziv?
Kot član sindikata sem se od vsega začetka odločil, da se
preizkusim tudi v funkciji, kjer bom lahko še aktivneje sodeloval pri sprejemanju odločitev in pomoči članom našega
sindikata.
Nam lahko predstaviš območni odbor Celje?
OO Celje ima člane iz različnih panog; tu so LV gradbene
dejavnosti, LV zgradbe in mehanizacije, SVTK, LV EI in
ŽIP. Vsaka LV ima svojega zaupnika, tako da je v odboru
Celje 8 zaupnikov.
S katero problematiko se srečuje OO Celje?
Tako kot povsod drugod, imamo največ problemov s
kršenjem pravic delavcev iz kolektivne pogodbe, kot so
delovni čas, počitki, količniki in premestitve.
Kako rešujete nastalo problematiko?
Nastalo problematiko rešujemo sproti z raznimi dopisi
na poslovodstvo družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., preko
predsednika sindikata in preko članov sveta delavcev ter delavskega direktorja družbe.
OO Celje je dosegel že veliko športnih rezultatov na
raznih turnirjih in srečanjih, lahko našteješ, katere?
Ja, točnega števila ne vem, smo pa aktivni na vseh področjih, tako da se naša vitrina s pokali in priznanji pridno polni.
Zadnji lep rezultat je zmaga v turnirju malega nogometa v
organizaciji OO Maribor.
Tudi sam si športno aktiven ter se ukvarjaš s planinarjenjem. Nam lahko kaj več poveš o tem?
Bo držalo, v mladosti sem se ukvarjal z atletiko in igrami
z žogo, po operaciji gležnja pa sem se aktivno posvetil pohodništvu. Kot aktivni član Planinske zveze Slovenije sem

DECEMBER 2016

Predsednik OO SVSŽ Celje Roman Žvegler

planinski vodnik A, B in D kategorije in tudi podpredsednik
Planinskega društva Dramlje. Ukvarjam se tudi z mladimi
planinci in se vsako leto udeležujem planinskega tabora
Mladih planincev. Tudi v okviru sindikata organiziramo
dva planinska izleta na leto skupaj s sindikatom SŽPS, kjer
pomagamo pri organizaciji in vodenju.
Kako pa poteka sodelovanje z OO Sindikata železniškega prometa Slovenije Celje?
Sodelovanje poteka na zavidljivi ravni, kot sem že omenil
planinarjenje, kolesarjenje, razne izlete doma in v tujino, pa
športna srečanja … itd. Pogovarjamo se o skupnih problemih in jih skušamo sproti reševati.
Kakšni so tvoji načrti za nadaljnje delo v sindikatu?
Želim si še boljšega sodelovanja s člani in zaupniki, da bi
se obračali name, jaz pa jim bom pomagal po svojih močeh.
Tudi sodelovanje z drugimi sindikati si želim še poglobiti,
saj nas lahko le enotna stališča naredijo še močnejša v boju
za pravice.
Kakšno je tvoje sporočilo za bralce glasila Prometnik?
Delajmo dobro in pošteno ter bodimo enotni, saj bomo le
s skupnimi močmi zgradili boljši jutri.
Hvala za pogovor, želim ti še naprej veliko delovnih ter
sindikalnih uspehov!
Besedilo in foto: Edvard Veber

11

NAŠE POSTAJE

Postaje so naše ogledalo: Savinjska (Velenjska) proga
V prejšnji številki smo predstavili Goriško (Bohinjsko)
progo, v jeseni pa smo se odpravili na velenjski konec.
Po izgradnji Južne železnice Dunaj–Trst leta 1857 so se
lotili izpopolnjevanja železniškega omrežja. Nameravali so
povezati razvitejše kraje z glavno progo. Eno takih prog je
leta 1856 predlagal mladi tehnik pri Južni železnici, kasnejši
deželni poslanec Mihael Vošnjak. To je bila proga Dravograd–Celje, ki bi povezovala Koroško in avstrijsko Štajersko
prek Celja proti Trstu, pozneje pa proti Zagrebu in vzhodu.
Vendar ta proga takrat še ni bila v načrtu avstrijskega
železniškega omrežja. Ta je namreč predvideval povezavo
Koroške z Mariborom. Vendar Vošnjak ni in ni odnehal in
tako je bila ob koncu 19. stoletja zgrajena tudi proga preko
Velenja. Proga med Celjem in Velenjem je del nekdanje Lavantinske železnice med Zeltwegom in Celjem, gradili so
jo v več fazah. Omenjeni odsek je bil pomemben predvsem
zaradi rudnikov lignita v Šaleški dolini (okolica Velenja in
Šoštanja). Gradile in upravljale so jo Štajerske deželne železnice (Steiermärkische Landesbahnen).
Odsek je bil odprt 29. decembra leta 1891. Iz Pesja pri
Velenju je bil zgrajen tudi krak do ranžirne postaje Preloge
do rudnikov v Škalah. Ta odsek je bil v 60-ih letih prejšnjega stoletja ukinjen in demontiran, kasneje so ga večji del
kot posledica intenzivnega rudarjenja zalila Šaleška jezera.
Leta 1899 so odsek podaljšali do Dravograda, a so ga (med
Velenjem in Otiškim Vrhom) leta 1968 demontirali. Na tem
odseku je bila tudi postaja Mislinja, ki je bila na nadmorski
višini 589 m najvišje ležeča postaja na Slovenskem, danes je
to postaja Postojna. Proga Celje–Velenje je dolga 37,5 km,
je enotirna in neelektrificirana. Leta 1981 so na relaciji Velenje–Ljubljana uvedli tudi poslovni Zeleni vlak, ki pa je
zaradi premajhnega števila potnikov vozil le nekaj mesecev.
Sicer so na progi naslednje postaje: Žalec, Polzela, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje Pesje in Velenje ter postajališča
Lava, Petrovče, Šempeter, Paška vas in Florjan.
Zaradi pomanjkanja garnitur v zadnjem času na tem
odseku vozijo kot nadomestni prevoz včasih kar avtobusi,
kar pa zelo podaljša vozne čase zaradi oddaljenosti in nedostopnosti posameznih postaj in postajališč.
Z Edvardom Kostićem sva obiskala šest postaj.
Žalec
Postaja Žalec je prva postaja na progi iz celjske smeri, ima
pet tirov, od tega tri glavne. Prometni urad je opremljen z
elektrorelejno varnostno napravo iz leta 1957. Ko varnostna
naprava deluje, deluje dobro, ob okvarah pa nastanejo težave
z vzdrževanjem tako stare naprave. Na progi vozijo pretežno potniški vlaki in tudi tovorni. V zadnjih dveh letih so
zaprli industrijske tire (Hmezad, Mercator, Jata …). Kar je
še ostalo nakladanja, je to pretežno hlodovina posameznega
privatnega naročnika. Potniki potujejo tako v smeri Celja
kot Velenja in so pretežno dijaki, študentje. Na dan obiska
naju je prijazno sprejela Jolanda Presekar, ki je že 24. leto
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Postaja Žalec

Prometnica v Žalcu Jolanda Presekar

prometnica v Žalcu. Na postaji je zaposlen samo prometnik,
prodaja tudi vozovnice potniškega prometa. V »starih časih«
so obstajali še blagajniki in skladiščniki. Žalec je središče
spodnje Savinjske pokrajine, prav pred kratkim so dobili
pivsko fontano, ki je ena prvih takih turističnih ponudb v
Evropi.
Polzela
Na postaji so trije tiri, prvi je zaprt, le del nakladalne klančine je na tem tiru odprt. Za vožnje vlakov sta tako dva tira
s peronoma. Postaja ima tudi potni prehod, varnostna naprava je enaka kot na postaji Žalec. Nekaj malega se naklada
hlodovine, skladiščna stavba pa je predana v najem. Največ
potnikov je zjutraj dijakov za Celje in delavcev za tovarno
Gorenje v Velenju. Prometniki delajo v turnusu s prekinitvijo ponoči (to velja za vse postaje na Velenjski progi, vključno s postajo Velenje). Za vikende je prekinitev od sobote
DECEMBER 2016
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Postaja Polzela

Postaja Šmartno ob Paki

Na grafikonu »vzratno ogledalo«

Prometnik v Polzeli Grega Lipej

popoldne do nedelje zvečer. Na postaji sta zelo zanimivi dve
črnobeli fotografiji, in sicer Mosta na Soči ter Martuljka na
Gorenjskem kot reklama za ta dva turistična kraja. Lepa
nostalgija, danes verjetno ni več potnika, ki bi potoval kot
turist na relaciji od Polzele na Most na Soči, do Martuljka
pa sploh ni več proge. Včasih je očitno bila železnica zelo
dober ponudnik tudi za take storitve in relacije.
V času obiska Polzele so ravno preurejali prometni urad
in tako je bilo delo prometnika Grega Lipeja kar oteženo.

navozom vlaka na vklopno točko in z druge strani s postavitvijo izvozne poti). Tudi v Šmartnem se občasno naklada les.
V prometnem uradu sem opazil še eno zanimivost, inovacijo. Na grafikonu je pritrjeno ogledalo (vzvratno ogledalo iz
avtomobila), ki prometniku lepo omogoča pogled na okence
potniške blagajne in tako elegantno vidi, ali kdo čaka na
blagajni.
Šoštanj
Najprej smo se ustavili na kretniški postojanki II. Je
sicer edina na postaji. Kretnik zagotovi in zavaruje vozno
pot za uvoz in izvoz vlaka. Postavlja 4 kretnice. Na postojanki je bločna naprava, s katero upravlja kretnik. Postavi
kretnice in signal za nameravano vožnjo, to lahko stori, ko

Šmartno ob Paki
Postaja je opremljena s štirimi tiri. V času obiska so ravno
sanirali zlom tirnice na enem tiru. Postaja ima relejno-varnostno napravo. Dve kretnici postavlja prometnik sam,
ostale se postavljajo na kraju samem, varovane so z električno ključavnico. Te kretnice prestavljajo premikalne skupine, kadar premikajo. Samo križanje se pa lahko izvede na
postaji, saj je le-to povezano s kretnicami, ki jih prometnik
prestavlja sam. Od dvojih zapornic so ene postajne, druge
pa z daljinsko kontrolo (zapiranje z ene strani se začne z
DECEMBER 2016

Postaja Šoštanj, v ozadju TEŠ
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termoelektrarno Šoštanj. Postaja Šoštanj ima bločno napravo v povezavi z napravo v postojanki II. Na postaji delata
prometnik in kretnik v razporedu dnevna/nočna. V popoldanskem času, ko so na postaji tri križanja, je med tednom
zaposlen še dodatni kretnik. Ta kretnik dela v prometnem
uradu poleg prometnika.
Velenje Pesje
Je nezasedena postaja, ki se upravlja s pomočjo APR-a
(avtomatski prevozni režim) na postaji Velenje. Postaja je
bila zasedena do pred približno desetimi leti in ima 5 tirov.
Delovala je za potrebe rudnika Velenja. V osnovi je bil sicer
narejen načrt, da bi ta tovorna postaja Velenje imela 25 tirov,

Kretnik Emsud Skočić v Šoštanju

Postaja Velenje Pesje

Zapornice v Šoštanju se zapira pred postajo.

mu z dovoljenjem na svoji napravi to omogoči prometnik.
Prometnik ne vidi in ne ve, v kateri legi je signal. To mu
po opravljeni nalogi sporoči kretnik. Le-ta je bil tega dne
Emsud Skočić. Pri postojanki je bil nekoč odcep za ranžirno postajo Preloge. Ta postaja je bila za potrebe rudnika
zgrajena po drugi svetovni vojni na lokaciji, ki je bila drugje
od prvotno predvidene. Za tako postajo so med drugo svetovno vojno načrt naredili že Nemci. Vendar so po vojni
ravno zaradi tega veleumni komunistični veljaki spremenili lokacijo na novo, povsem neustrezno, in s časom je,
ta verjetno ne ravno poceni investicija, povsem propadla. Tiri, ki so bili v Prelogah, so se zaradi neustreznega
terena dejansko pogreznili in izginili. Leta 1987 je bila
za potrebe rudnika odprta nova postaja – postaja Velenje
Pesje.
Postaja Šoštanj ima štiri tire in dvoje postajne zapornice. Med postajama Šoštanj in Velenje Pesje se cepi industrijski tir rudnika Velenje, kjer se izvaja večina nakladanja
in razkladanja vagonov. Tu se razklada oprema za rudnik,
naklada pa les, ker se rudnik ukvarja še z drugimi dejavnostmi … Premoga se ne naklada več, saj se uporablja le za
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Vlak pred Pesjem, v ozadju naprave, tiri, kjer se je nalagal premog

poleg rudnika predvsem za potrebe tovarne Gorenje. Za ta
projekt je bilo zagotovljenega denarja za 16 tirov, za štiri
tire pa se niso uspeli uskladiti železnica, občina in gospodarstvo. Tako je projekt propadel v celoti in je na postaji
Velenje Pesje le 5 tirov. Sicer je bil sistem nalaganja vagonov s premogom na postaji Pesje zelo dobro, sodobno
urejen.
Velenje
Velenje je od leta 1968 končna postaja na Savinjski progi,
prej je bilo vmesna postaja na progi do Dravograda. Zaradi
različnih politično-gospodarskih vplivov je bila proga od
Velenja naprej ukinjena. Odsek Velenje–Mislinja je bil tudi
DECEMBER 2016
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Postaja Velenje

terensko zelo zahteven, del proge je imel 25 promilov naklona.
Postaja Velenje ima šest tirov, največji uporabnik je tovarna Gorenje. S postaje Velenje se cepi industrijski tir za
Gorenje, ki ima v notranjosti osem tirov, več kot sama postaja. Nekaj malega se na postaji nalaga še les in tudi Dinos
tedensko naloži 2-3 vagone odpadnega železa. Problem
postaje so kratki tiri, vse kretnice se postavljajo na kraju
samem. Zavarovanje kretnic in vozne poti opravi fizično
prometnik sam. Zanimivost je to, da ima postaja izvozni

Prometnik Safet Muslimović na postaji Velenje

signal v smeri Dravograda, čeprav ni več proge. Ta signal je
bil pred leti postavljen povsem iz praktičnega namena, ker
so za signalom zapornice, ki so bile v prepeljevalni poti od
ločnice naprej in je bilo potrebno pri vožnji vlakov v Velenje
zapirati te zapornice, čeprav vlak ni peljal preko njih. Na dan
obiska postaje Velenje je delo prometnika opravljal Safet
Muslimović.
Besedilo: Miran Prnaver
Foto : Edvard Kostić in Miran Prnaver

naši območni odbori

Predstavitev OO SŽPS: Koper

Koper potniška z muzejsko lokomotivo in avtobusom, manjka le pravi vlak.

V tej številki našega glasila začenjamo s predstavitvijo
naših območnih odborov. In za začetek smo se odpravili na
morje v Koper. Posebnost tega odbora je, da je obseg delovanja relativno majhno območje, in sicer postaje Koper
potniška, Koper tovorna, Podgorje, Rižana, Hrastovlje in
Črnotiče. Od teh postaj je zasedena le Koper tovorna, tako
DECEMBER 2016

Predsednik OO Koper Dušan Kokol

da članstvo prihaja s te postaje. Je pa to zelo močna postaja in
v pogledu delovanja našega podjetja verjetno najpomembnejša postaja v Sloveniji. Vseh zaposlenih na postaji je okrog
300. Članstvo v OO je poleg zaposlenih iz infrastrukture še
iz ŽIP-a in tovornega prometa. Glede delitve po spolu je zanimivo, da kar tretjino članstva predstavljajo ženske, kar je

15

naši območni odbori

CP na Koper tovorni

Koper tovorna

Pogled na tire iz CP-ja

Luka Koper

verjetno rekord, kar zadeva članstvo v OO. V zadnjih letih so
se zaposleni na postaji Koper tovorna razdelili na več sindikatov in tu je res velika razdeljenost, kar seveda za zaposlene
ni dobro. Mislimo si lahko, v čigavem interesu je zaželjeno
tako stanje. Poleg redne dejavnosti OO, v družabnem smislu
organizirajo piknike, se članice udeležujejo praznovanja in
izleta ob 8. marcu, imeli so izlet v Beljak. V zadnjem času se
povezujejo z OO Postojna, Nova Gorica, Ljubljana, Zalog in
Novo mesto ter skupaj organizirajo tradicionalno barkolano,
martinovanje, srečanje ob zaključku leta.
O vsem tem sem se pogovarjal s predsednikom OO Koper
Dušanom Kokoljem. Na moje vprašanje, kako je zadovoljen
s podporo naše glavne pisarne, izvem, da je s podporo in
sodelovanjem zadovoljen, so pa, glede na stanje v njihovem koncu, želje in pričakovanja velika. Na žalost, glede na
veliko razdrobljenost sindikatov na postaji Koper tovorna,
sodelovanje med njimi ni dobro oziroma ga sploh ni. Delo se
povečuje, ovrednotenje tega pa s strani uprave SŽ ni primerno. Dušan je predsednik koprskega odbora eno leto. V našem
sindikatu je od prvega dne, tri mandate je bil podpredsednik
OO, obenem je od letošnje skupščine tudi podpredsednik
našega sindikata.
Delo na železnici je začel na kamniški progi, sedaj je
že preko dvajset let zaposlen na postaji Koper tovorna.
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Predsednik OO Koper je še enkrat izpostavil pogoje dela na
postaji, ki so čedalje bolj zahtevni, trenutno nimajo svojega
neposredno predpostavljenega v vodenju prometa, kar zopet
predstavlja številne probleme.
Tudi sam sem se lahko prepričal o zahtevnosti dela in
velikosti postaje na kraju samem. Po drugi strani pa je stanje
na postaji Koper potniška precej drugačno.
V Koper sem se namesto z vlakom pripeljal z avtobusom in postaja Koper potniška kar precej sameva. Nekoč
je, glede na turistično lego, predstavljala zelo živahen del
železniškega omrežja. Danes pa je razvoj cestnega omrežja,
in ne razvoj železniškega omrežja, naredil svoje.
V tem članku se nismo dotaknili problema gradnje drugega tira, ki je vsem dobro poznan. Koper potniška tako
sameva in kar simbolično je bilo videti na peronu postaje
avtobus, ob peronu pa muzejsko lokomotivo, samo »ta pravega« vlaka ni. Sicer pa sem v pogovoru s predsednikom
OO dobil občutek, da kljub vsem težavam, s katerimi se
srečujejo, in predvsem z neodzivnostjo tistih, ki so za reševanje teh težav zadolženi, njim ne manjka tako primorskega
optimizma kot dobre volje.
Besedilo in foto: Miran Prnaver
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Kretniške postavljalnice
Kretniške postavljalnice
so se uporabljale malodane
povsod po Evropi, tudi v
domovini železnic – Angliji. Postavljalnice so tipski
objekti, narejeni za starejše
signalno-varnostne naprave. Postavljalnice, ki so
bile zgrajene v Sloveniji,
imajo stilne vplive Avstrije
in delno tudi Nemčije.
Kretniške
postavljalnice so v osnovi zgrajene po istem kopitu. Gre
za manjše tipske objekte,
ki imajo enako osnovno
funkcijo ter temu primerno
zasnovo prostorov. Vsaka
postavljalnica ima kletni
prostor, ki je namenjen Kretniški stolp Poljčane Foto: Mitja Vaupotič
vertikalnim kolesom za žicevode. Osrednji prostor je namenjen kretniški napravi ter Kretniški stolpi so imeli tudi tipske litoželezne polžaste
je hkrati službeni prostor za kretnika. Poleg teh prostorov stopnice.
V Sloveniji so se skozi zgodovino pojavili različni tipi
imajo kretniške postavljalnice tudi manjši prostor za hrambo
svetilk, loparjev ipd. Obstajajo pa tudi kretniški stolpi, ki kretniških postavljalnic in stolpov. Tipološko so bili ti objekso prostorsko podobno zasnovani, le da so višji in večji ter ti odvisni od železniške uprave, pod katero je določena
je pritlični prostor namenjen napravam žicevoda z utežmi železniška proga sodila. Najbolj znana in razširjena kretin kletni prostor kolesom za prenos žicevoda na prosto. niška postavljalnica na trasi Južne železnice je bila manjša

Kretniški stolp Celje, enaka stolpa sta bila v Mürzzuschlagu.
Foto: Mitja Vaupotič
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Kretniški stolp Leoben Donawitz, ki je enak kot v Poljčanah.
Foto: Mitja Vaupotič
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preprosta postavljalnica, zgrajena iz kamna in lesa. Takšnih
postavljalnic je ohranjenih še nekaj, mogoče je omembe
vredna tista na postaji Zidani Most, ki je vpisana tudi v register nepremične dediščine. Postavljalnice enakega tipa so
še v Grobelnem, Šentjurju, Rimskih Toplicah … Bilo jih je
pa še veliko več – tudi v Zidanem Mostu v neposredni bližini
postajnega poslopja, v Zalogu, Logatcu … Vendar so žal
podrte. Nobena od teh postavljalnic ni več v svoji primarni
funkciji. Nekatere postavljalnice in stolpi so bili v tem času
prav tako zgrajeni po določenih tipskih načrtih, a seveda
redkeje, in danes lahko njim identične zgradbe iščemo v
Avstriji, saj so bili zgrajeni še v času Avstro-Ogrske. Po razpadu Avstro-Ogrske so se zaradi novih geopolitičnih razmer
pojavili novi, zelo raznoliki tipi postavljalnic. Mogoče je
omembe vredna železniška postaja Kidričevo, ki je imela
postavljalnice zgrajene v sredini 20. stoletja, to so bile precej
velike nemške postavljalnice, kar je bilo za slovenski prostor
že svojevrstna posebnost. Poleg tega je tukaj še cela vrsta
arhitekturno različnih postavljalnic, kot je primer postavljalnice na Ptuju, ta ima posebno oblikovan okenski zaključek,
obrnjen proti nekdanjemu potnemu prehodu z zapornicami
(za pogled na zapornice).
V Sloveniji imamo nekaj teh postavljalnic vpisanih na
seznam nepremične kulturne dediščine, te so v Celju, na
Poljčanah, v Zidanem Mostu, na Ptuju ter v Bohinjski Bistrici. Mogoče sta najbolj zanimiva objekta kretniška stolpa iz
Poljčan in Celja. Oba objekta v slovenskem prostoru nimata

Fotografiji kretniških stolpov v Mürzzuschalgu, ki sta bili tipsko
popolnoma enaki kot v Celju, iz knjige An der Südbahn avtorjev
Hannesa Nothnagl, Barbare Habermann.

Tipična kretniška postavljalnica Južne železnice v Logatcu, ki
je uničena, fotografirana leta 1984. Foto: Franc Golob (iz arhiva
Železniškega muzeja SŽ)
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Tipična kretniška postavljalnica Južne železnice v Zidanem
Mostu Foto: Miran Prnaver

sorodno podobnega objekta. Lahko pa identična objekta
stolpoma v Poljčanah in Celju najdemo v Avstriji. Kretniški
postavljalni stolp v Poljčanah danes ni več v primarni funkciji in nima ohranjenih signalno-varnostnih naprav, vendar
je obnovljen. Njemu soroden še ohranjeni objekt najdemo v
kraju Leoben Donawitz (znotraj industrijskega dela železarne). Pomembnejši je ohranjeni kretniški stolp v Celju, tam
je ohranjen interier s signalno-varnostnimi napravami ter je
tako vzorčen primer, kako ohranjati kretniške postavljalnice
v celoti. Njemu vzporedna postavljalna stolpa najdemo na
postaji v Mürzzuschlagu, žal nista več ohranjena. Vendar
je njun obstoj k sreči fotografsko dokumentiran. Fotografije nam dajo vedeti, da so bili ti stolpi narejeni po enotnih
načrtih. Objekti so si podobni zato, ker so v času njihove
gradnje omenjene postaje sodile pod upravo Južne železnice
(Südbahn).
Seveda je kretniških postavljalnic v Sloveniji ohranjenih
še precej, a samevajo ali pa imajo kakšno drugo funkcijo.
Veliko je tudi postavljalnic, ki so še v primarni funkciji.
Takšne postavljalnice pa je potrebno še redno vzdrževati in ker so to starejši objekti, so jih ponekod tudi današnjemu času primerno preuredili. Tako je postavljalnica
na postaji Maribor Studenci lep primer, kako je bil objekt
popolnoma predelan in energetsko saniran. Postavljalnica je dobila nova okna, nov zunanji opaž ter ureditev
notranjih sten ter prizidek z dodatnim prostorom in sanitarijami.
Kretniške postavljalnice so torej objekti, ki so bili narejeni za točno določen namen in tako v primeru modernizacije
na določeni postaji postanejo nekoristni objekti. Modernizacija železniških prog se odvija sorazmerno počasi, zato
bodo kretniške postavljalnice v redni uporabi ponekod še
kar lep čas. Za ostale izven uporabe pa je prav, da se jih tudi
primerno ohrani ali celovito prezentira, kot je to narejeno
v Celju.
Besedilo: Mitja Vaupotič
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Borovniški viadukt
Ko so sredi 19. stoletja gradili Južno državno železnico
Dunaj–Trst, je trasa potekala iz Ljubljane skozi naselje Borovnica na robu Ljubljanskega barja. Dvotirna proga se je
gradila v več etapah. Tretji del izgradnje od Ljubljane do
Postojne je bil zaključen leta 1856. Pri gradnji so naleteli na
največjo oviro prav čez barje, kjer se jim je nasuti material
nenehno pogrezal. Zato so se v Borovnici odločili za gradnjo
dvoetažnega viadukta.
Leta 1850 so začeli graditi najdaljši zidani železniški
viadukt v tedanji Evropi. Na hrastovih pilotih so zgradili
24 nosilnih stebrov, grajenih iz kamna. Med stebri je bilo v
spodnji etaži 22, v zgornji pa 25 opečnih obokov, na katerih
je bila dvotirna železniška proga. Dolžina viadukta je bila
561 metrov, višina pa 38 metrov. To je bila za tedanji čas
prava mojstrovina, ki jo lahko še danes ob sodobni tehniki
občudujemo. Prvi vlak je peljal čez viadukt šest let pozneje,
leta 1856. Gradbena mojstrovine je preživela 1. svetovno
vojno, po 85-ih letih pa ga je uničila 2. svetovna vojna.
Ob umiku je stara jugoslovanska vojska 10. aprila 1941
viadukt razstrelila. Ker je bila za italijansko vojsko proga
strateškega pomena, so čez barje takoj zgradili zasilno železno mostno konstrukcijo, ki pa so jo potem partizani s
svojimi diverzijami nenehno rušili.
Po kapitulaciji Italije so Nemci leta 1944 zgradili obvozno
progo v dolžini treh kilometrov, ki pa je bila le zasilna za
potrebe vojske. Marca leta 1945 so zavezniki z bombandiranjem uničili ta del proge.
Ko je že kazalo, da nemški vojski usiha moč in je postajala
domača partizanska osvobodilna vojska vse močnejša, je že
novembra leta 1944 tehnični oddelek pri Vrhovnem štabu
pripravil študije za bodočo obnovo železnice. Svetelko Lapajne, inženir gradbene stroke, je že takrat pripravil načrte
za številne premostitve mnogih porušenih infrastrukturnih
objektov, ki so bili nujno potrebni za vzpostavitev železniškega prometa. Med njimi je bil tudi Borovniški most, ki
je bil še posebej zahteven zaradi ugrezajočega se barskega
terena.
V študiji je Lapajne prikazal tehnične in ekonomske utemeljitve za ponovno gradnjo oziroma temeljito obnovo porušenega viadukta. Izhajal je iz dejstva, da so načrtovalci
proge že pred mnogimi leti ugotovili, da je izredno zahteven
teren in so se namesto obvozne proge odločili za viadukt. Pri
načrtovanju obnove je prišel do zaključka, da so tri možnosti
obnove: prva je premostitev z nasipom, druga betonski viadukt ob trasi porušenega in tretji z obvozno progo, ki je po
vojni obveljal.
V povojnem času je bilo železniško omrežje po vsej Sloveniji v zelo slabem stanju, mnogokje celo nevozno, kar je
bila posledica sabotažnih akcij in zavezniškega bombandiranja. Obnovo je oteževalo tudi pomanjkanje gradbenega
materiala. Misel na obnovo viadukta je bila povsem opuščena tudi zaradi dotrajanosti hrastovih pilotov. Lapajnejevo
zamisel o gradnji obvoza je nadaljeval Klodič z izgradnjo
11 kilometrov dolge proge čez barje od Preserja, Borovnice
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Nekdanji Borovniški viadukt

Temelj, ki je ostal od viadukta

do Verda. Gradnja, ki so jo začeli leta 1945, je bila zahtevna
in so jo zaradi posedanja tal dokončali šele dve leti pozneje.
Danes poteka skozi Borovnico v velikem ovinku sodobna
dvotirna elektrificirana proga. Kot zgodovinski spomenik je
ostanek enega izmed temeljev, ki priča o mojstrovini nekdanjih graditeljev. Mogoče bodo v prihodnosti poskrbeli za
oviro čez barje z novo krajšo traso ob novi tehnologiji, tako
kot so napravili ob izgradnji avtoceste. Za to bo verjetno poskrbel vse večji tranzitni tovor iz luke Koper. Kraj in občina
Borovnica pa je prav po zaslugi tega viadukta postal bolj
prepoznaven v Sloveniji.
Besedilo in foto: Marjan Mally
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Pohod SŽPS na Krofičko

Skupinska

Predzadnja avgustovska sobota je že tradicionalno rezervirana za planinski pohod v okviru SŽPS. Letos smo se odpravili na ne preveč znan, pa vendarle zahteven vrh. To je
2083 metrov visoka Krofička, ki leži nad Logarsko dolino
in Robanovim kotom.
Legenda pravi, da je tod našel svojo smrt mlad lovec na
gamse Krofič, ki se je v želji po dokazovanju hudo zaplezal v
steni. Ko so iz doline slišali njegove obupne klice na pomoč,
so vaščani in župnik nemudoma prihiteli pod steno. A kaj, ko
mu niso mogli pomagati. Tedaj se spomni župnik in mu reče:
»Daj, vrzi dol puško in če se bo razletela, potem ne pojdi za
njo. V nasprotnem primeru pa le splezaj dol.« Krofič vrže
dol puško in ta se seveda zaradi silne globine razleti. Ko je
župnik to videl, mu je vseeno dejal, da je s puško vse v redu,
naj kar pojde za njo, saj je vedel, da bo reševanje zelo težko.
No, Krofič je poskusil sestopiti, a mu žal ni uspelo. Od tod
bojda ime te lepe gore.
Našo pot smo tako pričeli v Celju in se z avtobusom podali
proti Logarski dolini. Ne glede na to, da smo bili v manjši
zasedbi od pričakovane, smo se prešerne volje odpravili na
pot in po enournem zmernem vzpenjanju prispeli do Koče
na Klemenči jami (1208 m). Pot nas je vodila čez naraven
predor in po zanimivih prehodih, sonce pa je s svojo močjo
prispevalo, da smo na koči posegli po »aditivih«.
Nadaljevanje poti nam je postreglo s čedalje lepšimi
razgledi in nas čez greben Puklovca pripeljalo do tehnično
zahtevnejšega dela. Ker je čelada zakon, smo si jo seveda
vsi brez izjeme nadeli. Težavne odseke smo premagali brez

Med vzponom
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Lep pogled

Zadovoljni

težav in po približno 4-ih urah hoje prispeli na razgleden, a
prepaden vrh. Seveda je sledilo veselje in skupinsko fotografiranje, z mislimi pa smo bili že pri sestopu, ki je pregovorno
težji od vzpona. Stene so tu precej prepadne, zato je previden
korak na mestu. Krofička nam je postregla z lepimi razgledi
na severno ostenje Ojstrice, na Okrešelj in gore nad njim, le
nad Utami in Travnikom se je podila megla. Megla pa seveda
ni mogla pokvariti našega navdušenja ob osvojitvi vrha.
No, kakorkoli, srečno smo se vrnili do koče, kjer je oskrbnik za nas pripravil okusno malico, mi pa smo jo seveda
zalili s hladnim pivom. Sledil je le še ležeren sestop v dolino
in obljuba, da se prihodnje leto zopet vidimo.
Besedilo in foto: Adolf Teržan

Spust
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Izlet OO Zidani Most v Maribor
Po lanskem obisku našega glavnega mesta Ljubljane smo
se v OO Zidani Most letos odločili za obisk štajerske prestolnice. Tako je naš tradicionalni jesenski izlet potekal v petek,
7. oktobra, v Mariboru. Maribor je drugo največje mesto v
Sloveniji in središče Mestne občine Maribor. Ima približno
110 tisoč prebivalcev. Je univerzitetno in metropolitansko
mesto ter gospodarsko, finančno, upravno, izobraževalno,
kulturno, trgovsko in turistično središče severovzhodne Slovenije. Maribor je bil Alpsko mesto leta 2000, Evropska prestolnica kulture leta 2012, Evropsko splavarsko mesto 2012
in Evropska prestolnica mladih 2013.
V mestu je vrsta institucij nacionalnega pomena. Tukaj
imajo sedež Univerza v Mariboru, Institut informacijskih
znanosti – IZUM, Nova KBM, Zavarovalnica Maribor, SNG
Maribor, Univerzitetni klinični center Maribor in Mariborska nadškofija. V mestu imajo sedež nacionalne institucije,
kot so Pošta Slovenije, Slovenski podjetniški sklad, Javna
agencija Republike Slovenije za energijo in Agencija za
železniški promet.
Maribor je središče slovenske Štajerske in sedež Podravske regije ter Vzhodne kohezijske regije. Leži na 274,7 m
nadmorske višine, ima nadvse ugodno lego na križišču
pomembnih evropskih poti ob reki Dravi med Pohorjem,
Kozjakom in Slovenskimi goricami, med Dravsko dolino in
Dravskim poljem.
Območje današnjega Maribora je bilo v začetku 12. stoletja del mejne grofije frankovske države. Da bi nadzorovali vhod v Dravsko dolino pred madžarskimi vpadi, so na

civitatem Marpurg. Vse do začetka 19. stoletja je mesto
imelo le eno, nemško ime Marburk, ki so ga Slovenci popačili v Marprok.
Da ne bi prihajalo do zamenjav z nemškim mestom Marburg, ki leži v Hessnu ob reki Lani (Marburg an der Lahn),
so v 19. stoletju začeli zapisovati ime mesta kot Marburg an
der Drau (nemško za Marburg na Dravi).
Prvi zapis slovenskega imena Maribor je delo Stanka
Vraza, in sicer v pismu Ljudevitu Gaju 10. novembra 1836.
Vraz je ime preprosto priredil iz nemškega Marburga tako,
da je obdržal prvi del besede Mar, nemški burg pa spremenil v slovenski bor – in sicer po zgledu, kakor so Nemci iz
Branibora izpeljali Brandenburg. Sprva je sicer uporabljal
obliko Marbor, kasneje pa dosledno le Maribor. Po letu 1838
so pričeli ime Maribor uporabljati tudi Vrazovi prijatelji.

Na Slomškovem trgu

V CVP Maribor

današnji Piramidi postavili trdnjavo, grad, ki se v dokumentih prvič omenja 20. oktobra 1164 kot castrum Marchburch. Ime izvira iz pojma grad v marki oziroma v nemščini
Burg in der Mark ali Markpurg, Markburg in kasneje Marburg. Vendar pa je grad verjetno stal že pred datumom,
saj se Bernard Mariborski, mejni grof Podravske krajine
iz rodu Spanheimov, s predikatom Mariborski, omenja že
leta 1124.
Leta 1209 je Maribor v listini vojvode Leopoldi VI. Babenberžana omenjen kot trg forum Marchpurch. V listini z
dne 4. decembra 1254 se Maribor prvič omenja kot mesto
DECEMBER 2016

Zaradi odpora predvsem med Slovenci je borba za uveljavitev imena trajala naslednjih 25 let. Šele leta 1861, ko je tedanji državni poslanec Lovro Toman, politik in pesnik, avtor
prvega slovenskega necenzuriranega tiska, izdal pesem Mar
i bor ter dal imenu tudi pomen, se je ime uveljavilo med
Slovenci. Slovensko geslo mesta je tako postalo Mar i bor –
mar mi je i(in) bor-im se za to mesto.
Najstarejši doslej znani sledovi poselitve mariborskega
okoliša segajo v pozno 5. tisočletje pr. n. št., v čas, ko se
je porajala bakrena doba. Do intenzivnejše poselitve mariborskega okoliša je prišlo ob koncu 3. tisočletja pr. n. št.,
z nastopom zgodnje bronaste dobe. V ta čas sodi vrček iz
Smoletove ulice.
Mesto se je razvilo ob reki Dravi, pod tamkajšnjim
gradom. Prva omemba gradu sega v leto 1164. Grad se je
imenoval Marchburg, kar v prevodu pomeni grad v marki
(marka je bila obmejna grofija). Grad je stal na hribu Piramida, tik nad mestom.
Naselbina ni nastala pod samo trdnjavo; prvič zaradi pristave pod gradom in drugič zaradi močno zamočvirjenega
jugozahodnega območja. Naselbina je nastala vzdolž današnje Koroške ceste z iztekom v današnji Glavni trg, na katerem sta se srečali pomembni poti iz Koroške proti Ptuju in
iz Ljubljane proti Gradcu.
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Prva omemba naselja Maribor je iz leta 1204. Omenjen je
trg, ki stoji ob gradu. Leta 1254 je trg dobil mestne pravice.
Z zmago Rudolfa Habsburškega nad Otokarjem II. leta 1278
se je začelo mesto naglo razvijati. Maribor je kljuboval obleganjem Matije Korvina leta 1480 in 1481 ter obleganjem
Otomanskega cesarstva leta 1532 in 1683.
Mesto je ostalo pod oblastjo Habsburške monarhije vse
do leta 1918.
V srednjem veku je bilo mesto center judovske skupnosti
v tem območju. Prva omemba mariborskih judov sega v leto
1277, ko so zapisali, da živijo v judovskem getu. V Mariborski sinagogi je deloval sloviti rabin Israel Isserlein, ki je
bil glavni rabin za Koroško, Štajersko in Kranjsko. Večino
življenja je preživel v Mariboru.
Mariborska sinagoga je ena najstarejših še ohranjenih
sinagog v Evropi in ena od dveh še ohranjenih v Sloveniji. V mestu so še danes ostanki, ki spominjajo na judovsko
skupnost, med drugim Židovska ulica in Židovski stolp.
Maribor je bil do druge svetovne vojne najhitreje razvijajoče se mesto v državi. Prevladovali so industrijski obrati
v Melju, kjer še danes stoji veliko pomembnih industrijskih
obratov. Med drugo svetovno vojno je padel pod nemško
oblast. Je tudi edino slovensko mesto, ki ga je obiskal vodja
nemškega rajha.
8. aprila 1941 je nemška vojska zasedla Maribor. Z veliko
naglico in krutostjo je kar najhitreje hotela spremeniti podobo
Maribora in vse slovenske Štajerske. Slovence so izgnali v
Srbijo, na Hrvaško in Nemčijo. Več kot 5000 Mariborčanov
je moralo čez noč zapustiti domove, tiste, ki so ostali, pa so
nasilno ponemčili. Zaprli so slovenske šole, sežigali slovenske knjige in uničevali kulturo ...
Kot mesto v nemških rokah, je Maribor prestajal hude ure
ob zavezniških bombardiranjih. Na Maribor so odvrgli več
kot 15000 bomb, ki so ubile številne prebivalce in porušile

polovico mestnih hiš. 9. maja 1945 je Maribor končno dočakal konec vojne. Vračali so se pregnanci in taboriščniki,
ki jih je vojna raztepla po taboriščih in na vse konce sveta.
Obnova porušenih stavb je trajala nekako do leta 1950.
V okviru Jugoslavije je bil Maribor eno največjih gospodarskih središč v državi in regiji.
Po slovenski osamosvojitvi je Maribor zadela huda brezposelnost kot posledica propada velikih podjetij, ki so izgubila jugoslovanski trg.
Župan mestne občine Maribor je Andrej Fištravec. Prvi
mariborski župan je postal leta 1798 Jožef Altmann. Po prvi
svetovni vojni so bili do leta 1921 na čelu mesta vladni komisarji. Od leta 1931 je imelo mesto mestnega načelnika,
zatem pa do okupacije leta 1941 predsednika mestnega sveta.
Po drugi svetovni vojni je bil najprej imenovan komandant
komande mesta, zatem pa do leta 1962 predsednik mestnega ljudskega odbora. Leta 1963 je bil izvoljen predsednik
mestnega sveta, leta 1963 pa predsednik skupščine občine.
V samostojni Sloveniji so v Mariboru županovali štirje:
Alojz Križman, Boris Sovič, Franc Kangler in Andrej Fištravec.
Mi smo se v Maribor odpravili, kot se spodobi, z vlakom.
Skupno pot smo začeli v Zidanem Mostu. Naši prošnji za
popust pri nakupu vozovnic so se zelo prijazno odzvali
kolegi iz SŽ-Potniški promet, d. o. o. Po prihodu v Maribor
smo si najprej ogledali Center vodenja prometa (CVP). Tu
so nas prijazno sprejeli zaposleni in nam hoteli predstaviti
pomen in vlogo CVP-ja. Žal pa to ne moremo potrditi za
njihove nadrejene. Kljub temu da smo se z njimi srečali že na
peronu in povedali, da gremo na obisk v CVP, in kljub temu,
da so, po mojih informacijah, bili tako zaposleni kot nadrejeni s strani naših sindikalnih kolegov obveščeni o našem
obisku in nanj ni bilo pripomb, je prišlo do resnih težav. Po
nekaj minutah je isti samostojni strokovni sodelavec, ki nam

Malo drugačen vlak
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Mariborski Rotovž

je prej pokazal vrata s perona, kje se pride do CVP, prišel v
te prostore in dejal oziroma zahteval od mene, da zapustimo CVP, ker naj bi motili tehnološki proces dela. Verjetno
ljudje, ki že nekaj desetletij delamo v prometu, vemo, kako
in kdo rad moti tehnološki proces, in verjetno smo bili res
odlični kandidati, da bi motili naše stanovske kolege, s katerimi se vsako izmeno v službi pogovarjamo in delamo,
a tokrat smo se želeli srečati še v živo. Od kje oziroma od
koga je v teh nekaj minutah samostojni strokovni sodelavec
dobil to direktivo (kot je sam dejal – od nadrejenih oziroma nadrejenega), ne vem točno. Na izrecno željo zaposlenih
smo nekaj minut še ostali v CVP-ju in izvedeli najnujnejše,
kje in kako se tu upravlja in vodi promet. Potem smo z zelo
grenkim priokusom zapustili prostore CVP-ja. Res je, da
sama dejanja veliko več povedo o akterjih samih na drugi
strani kot o nas, ki smo brez kakšnegakoli slabega namena
želeli spoznati delo v CVP-ju. V končni fazi pa človek lahko
vpliva le na svoja dejanja in nič več ali manj. Je pa lepo, če s
svojimi dejanji in življenjem delaš življenje lepo in prijazno
najprej samemu sebi in s tem tudi njim, s katerimi živiš,
delaš ali se na kak drug način srečuješ in ustvarjaš odnose.
In končno sodbo o dobrem in slabem raje prepustimo večni
Resnici, pred katero bomo nekoč dajali odgovore, pa če je
komu to danes všeč ali ne in če to danes kdo verjame ali
ne. Samo še za piko na i celotni zgodbi: nekateri akterji te
prijazne zgodbe so bili nekoč, v ne tako davni preteklosti,
člani našega, zidanmoškega območnega odbora SŽPS. Kakršenkoli komentar je odveč in nepotreben.
Po tem »prijaznem« sprejemu na železniški postaji Maribor smo odšli proti mestu in v celotnem popoldnevu spoznali, da so Mariborčani prijazni in zelo gostoljubni in res bi bilo
škoda pokvariti ta vtis na osnovi dveh ali nekaj zaposlenih
železničarjev na mariborski postaji.
Pred Turistično-informacijskim centrom Maribor nas je
čakala prijazna vodička, gospa Petra, in začeli smo zelo zanimiv dvourni ogled središča mesta. Ves ta čas je bilo precej
oblačno vreme, vendar je zdržalo do konca brez dežnih kapljic. Tudi vreme je bilo v Mariboru prijazno do nas. Najprej
smo se prestavili na Trg svobode, kjer smo videli spomenik NOB, frančiškansko cerkev in izvedeli, da je pod nami
največja mestna klet v Evropi. Obsega 20 000 m/2, ima 2,5
km podzemnih hodnikov in kapaciteto 6 milijonov litrov
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Pred znamenito trto

žlahtne kapljice. Na Grajskem trgu smo si od zunaj ogledali
Mariborski grad in kip Svetega Florjana. Zvedeli smo, da
so v preteklosti na Slovenski ulici (v časih, ko so v mestu
prevladovali Nemci) živeli pretežno Slovenci in nato smo
zavili na Gosposko ulico, kjer pa so prevladovali Nemci.
Na Slomškovem trgu je stolnica, v kateri je pokopan prvi
slovenski blaženi škof Anton Martin Slomšek, ki je v težkih
časih sredine 19. stoletja sedež škofije iz Št. Andraža na Koroškem prestavil v Maribor in s tem v veliki meri preusmeril
tok zgodovine, da so ti kraji še danes slovenski. Pred stolnico
stoji na eni strani velik Slomškov spomenik, na drugi strani
pa je plošča, ki spominja na dvojni papežev obisk v Mariboru. Sveti papež Janez Pavel II. je mesto Maribor, kot edino v
Sloveniji, obiskal dvakrat, in sicer leta 1996 in 1999. Sicer
pa Slomškov trg obdajajo vse najpomembnejše institucije v
mestu: Univerza – rektorat, Slovensko narodno gledališče,
nadškofija in sedež Pošte Slovenije.
Naslednji trg, ki smo ga obiskali, je bil Glavni trg s
kužnim znamenjem in Mestno hišo – Rotovžem. V mestni
hiši sedaj ni več občinskega središča, ampak služi kot poročna dvorana. Na tem trgu je imel leta 1941 govor nacistični
voditelj Adolf Hitler, ki je kot eno redkih mest obiskal tudi
Maribor in zahteval, da to deželo naredijo zopet nemško.
Tudi to priča o pomembnosti Maribora. Sledil je naš sprehod
do Drave, do Lenta, in ogled znamenite najstarejše trte na
svetu. Zvedeli smo, čemu se ima zahvaliti, da je najstarejša
na svetu.
Na poti proti cilju oziroma izhodiščni točki smo občudovali še vodni stolp, Narodni dom in za zaključek še lepo,
na novo preurejen Trg Leona Štuklja, posvečen velikemu
olimpijskemu šampionu.
Ko smo končali peš sprehod, je sledil ogled še malo širšega Maribora, in sicer s turističnim vlakcem Jurček, ki vozi
po cesti. Zapeljali smo se proti Mestnemu parku, mimo stadiona in prečkali tudi reko Dravo. Vožnja je bila zanimiva,
res pa se je poznalo, da je bil dan kar jesenski in nam ni
bilo ravno pretoplo. Zato se je zelo prilegla topla in okusna
večerja v stari mestni gostilni Štajerc. Sledila je še vožnja s
pravim vlakom iz Maribora proti domu. Tako smo končali
zanimiv izlet in poučen ogled mesta Maribor.
Besedilo in foto: Miran Prnaver
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Kolesarjenje 2016
Zadnjo avgustovsko soboto nas je pozdravilo pravo poletno jutro. Kolesarji smo se odpravili z železniške postaje
Ljubljana proti Polhovemu Gradcu. Večinoma ravninska
cesta nas je vodila preko Dobrove v vas Dvor, kjer smo
se peljali mimo gotske cerkve, ki so jo začeli graditi leta
1525. Ogled cerkve je možen vsako zadnjo nedeljo v mesecu
med 15.00 in 17.00 uro (www.slovenia.info/si/sakralnadediscina/Cerkev-sv-Petra). Postanek v kraju Polhov Gradec,
kavica in frutabela, vse to nam je dalo novih moči. Kraj je
zelo zanimiv, saj leži ob vznožju Polhograjskega hribovja.
Od tu so lepe pohodniške in kolesarske ture za ljudi s kondicijo (so pač hribi). Po večini ravninskih cest z malo makadama smo nadaljevali pot proti Šentjoštu nad Horjulom.
Zadnji kilometer je strm vzpon, katerega lahko tudi prepešačite. Zaslužena malica na najvišji točki našega kolesarjenja je res prijala. Sledil je prijeten spust proti Horjulu. Spet
nas je čakalo ravninsko kolesarjenje mimo Vrhnike in Bistre
(tehnični muzej) do Borovnice. Tu smo si ogledali steber porušenega Borovniškega viadukta. Res lepo urejena okolica
in izčrpna razlaga zgodovine viadukta! Vredno ogleda. Po
skupinskem fotografiranju smo pot nadaljevali proti Podpeči čez Črno vas (čudovita Plečnikova cerkev) v Ljubljano.
Na idilični lokaciji ob Ljubljanici (gostišče Livada) smo ob

Pred ostanki Borovniškega viadukta

kosilu pokramljali in se odpeljali »vsak po svoje«. Ideje za
nedeljski izlet si oblikujte po svoje. Upam, da boste dobili
kakšno idejo, saj je ob tej kolesarski trasi veliko zanimivosti,
ki si jih je vredno ogledati. Kolesarski pozdrav!
Besedilo in foto: Ivan Pohar – Johan

Na startu na postaji Ljubljana

Martinovanje 2016
Tudi letos smo se odločili, da praznujemo oz. nazdravimo
Sv. Martinu skupaj člani OO Koper, OO Postojna, OO Nova
Gorica, OO Ljubljana, OO Zalog ter OO Novo mesto.
Zbrali smo se gostilni Karjola v Marezigah, kjer so nas
prijazno sprejeli in nam čez večer postregli z res okusno
večerjo. Seveda pa je bilo poskrbljeno tudi za prijetno
glasbo in kolikor nam je pač dopuščal prostor, smo se kar
naplesali.
Lepo bi bilo, da takšna druženja ohranjamo tudi v bodoče.
Besedilo in foto:Vera Opatić
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Nogometni turnir OO SVSŽ Maribor
Območni odbor Maribor Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic (OO SVSŽ Maribor) je letos že drugič organiziral turnir v malem nogometu, ki se je odvijal v petek, 9. 9.
2016, na tezenskem igrišču pri transportnem vagonu.
Ob 13. uri so se zbrali vsi ljubitelji nogometa in druženja s štajerskega območja ter se v lepem sončnem popoldnevu podali na lov za nogometnimi dosežki. Tekmovalo
je šest ekip, ki so bile sestavljene iz štirih tekmovalcev. Po

Udeleženci turnirja

končanem tekmovanju je sledila podelitev pokalov in krajše
družabno srečanje, katerega so popestrili glasba, jedi z žara
in hladna pijača.
Zmagala je ekipa iz OO Celje, drugo mesto je zasedla
ekipa iz Lokacije vzdrževanja gradbene dejavnosti Pragersko, tretje mesto pa ekipa iz Lokacije vzdrževanja kablov in
linij Maribor.
Pripravil in foto: Edvard Veber

Zmagovalna ekipa OO SVSŽ Celje

Sejem Berlin 2016
V mesecu septembru je v Berlinu potekal največji sejem
železniške tehnologije InnoTrans 2016, kar je bilo glavno
vodilo za obisk Berlina. Potovanje je potekalo tipično železniško z vlakom iz Ljubljane do Münchna in potem naprej
do Berlina. V mestu Berlin sta za vožnjo najbolj primerni
mestna železnica ali podzemna železnica, seveda pa obstaja
tudi tramvaj.
Prvi dan je bila namestitev in večerni sprehod po mestu,
kjer smo naleteli tudi na poslopje uprave Nemških železnic (DB). Naslednjega dne je sledil obisk sejma InnoTrans
2016, ki poteka vsaki dve leti na sejmišču v Berlinu. Sejem

Tehnični muzej Berlin, rotunda z okretnico

Berlin-Tegel, vhod v nekdanjo tovarno lokomotiv Borsig; tukaj
je nastala tudi lokomotiva SŽ 06-018, ki vozi muzejski vlak.
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se razteza skozi zelo veliko površino, tako da ga je v enem
dnevu skoraj nemogoče v celoti videti. Predstavljala so se
podjetja z vsega sveta. Bilo je mogoče videti novosti z različnih področij železnic: vzdrževanje vozil, infrastruktura,
vozna mreža, signalna varnost itd. Slovenske železnice so
se predstavljale s stojnico SŽ-VIT. Posebnost stojnice sta
bili dve kolesni dvojici, spremenjeni v klop. Posebnost
stojnice je bila stara kolesna dvojica na napere (špice), ki
so jo v ptujskih delavnicah predelali v klop. Največje zanimanje in najbolj zanimiv del sejma InnoTrans je razstavišče na prostem, kjer se različni proizvajalci predstavijo z
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InnoTrans 2016 je ponujal veliko paleto novosti v svetu lokomotiv.

novitetami tirnih vozil: lokomotiv, garnitur, drezin, vagonov … Poleg novitet je vozila tudi manjša parna lokomotiva
Emma. Za obiskovalce je bil možen tudi dostop v kabine
lokomotiv in garnitur, tako da je čas med obiskom hitro
minil.
Naslednjega dne je bil na vrsti ogled tehničnega muzeja
v Berlinu. Tehnični muzej je izredno velik in se nahaja na
območju nekdanje železniške postaje Berlin Anhalter Bahnhof. Osrednji del muzeja je na lokaciji nekdanje kurilnice
(dve polkrožni rotundi in okretnici), kjer je železniški oddelek. Zraven je novogradnja s še ostalimi oddelki, od plovnih
vozil do letal. Cestni promet pa je razstavljen na sosednji
lokaciji v hali nekdanjega tovornega skladišča železniške
postaje Berlin Anhalter Bahnhof. Seveda je za ogled celotnega muzeja potrebnih kar nekaj ur, če ne celo ves dan. Za
nas je bil najbolj zanimiv seveda železniški oddelek muzeja.
V dveh polkrožnih rotundah so po tirih časovno razporejena

Kolesna dvojica s stojnice SŽ-VIT-a
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tirna vozila od prve polovice 19. stoletja pa do druge polovice 20. stoletja. Poleg vseh vrst lokomotiv in vagonov je
vzporedno razstavljenih še veliko modelov lokomotiv in vagonov ter ostalega gradiva, povezanega z železnico. V Berlinu je sledil še ogled zanimive lokacije v predelu mesta, ki
ga imenujemo Tegel. To ime je znano tudi v Sloveniji, saj je
bila tukaj tovarna lokomotiv po imenu Borsig. Danes ta tovarna ne obratuje več, vendar je njene ostanke možno videti.
Nekateri arhitekturni členi so celo ohranjeni in domiselno
uporabljeni v novi funkciji – trgovski center.
Seveda brez daljše vožnje z vlakom ni šlo, tako smo en
dan namenili potovanju v Rostock, kjer smo presedli na lokalni vlak, ki je peljal v kraj Warnemünde, ki je neposredno
ob obali Baltskega morja, kjer je še ohranjena nakladalna
rampa za vožnjo tirnih vozil na trajekt. Nato smo se vrnili v
Berlin, saj smo naslednjega dne potovali z vlakom v Hamburg.

Vlaki ICE v Nemčiji vozijo tudi z hitrostjo 250 km na uro ali več.
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Miniatur Wunderland-Hamburg, največja maketa na svetu –
pokrajina Švica

Mesto Hamburg leži ob reki Elbi, ki je polna zanimivih
rokavov, ob katerih so stara skladišča. Za ljubitelje železnic
je posebej zanimivo eno izmed teh skladišč, na katerem je
napis Miniatur Wunderland. Gre namreč za največjo železniško maketo na svetu, ki se nahaja v 4. nadstropju in deloma
tudi v 3. nadstropju objekta. Maketa je v merilu H0 (1:87).
Zavzema površino 1300 m2, dolžina tirov je 13 000 metrov,
na njih vozi 930 lokomotiv in 14 450 vagonov. Maketo upravljajo s pomočjo 46-ih računalnikov. V izdelavo makete je
vloženih približno 580 000 ur dela. Seveda je v planu še
širitev makete, tako da bo na koncu obsegala 2300 m2. Miniaturni svet je sestavljen iz precej raznovrstnih zanimivosti,
mogoče sta najbolj zanimiva, poleg železniškega prometa,
letališče s prikazom dejanskega pristajanja in vzletanja letal

Warnemünde, ostanek nakladalne rampe za nakladanje
vagonov na trajekt

(tudi NLP) in plovba ladij na pravi vodi. Maketa vsebinsko
prikazuje različne pokrajine, kot so Švica, Italija, Hamburg,
skandinavske dežele ipd.
Nekaj zanimivih doživetij, ki smo jih izkusili na tem potovanju z vlakom po Nemčiji:
Vlaki, tudi ICE-ji, so precej polni, tako da smo na relaciji
Berlin Hbf-Hamburg Hbf med vožnjo stali (približno 2 uri).
Vlaki so vzorno urejeni, da le s težavo srečamo grafite na
njih, a kljub temu jih je bilo mogoče opaziti tudi na vlaku
ICE. Posebnost potovanja v Nemčiji so bile visoke hitrosti,
tako da smo potovali s hitrostjo med 250 in 280 km/h.
Besedilo in foto: Mitja Vaupotič

Tomaž Majer na Ljubljanskem maratonu
Tomaž Majer je član SŽPS, OO Jesenice. Od leta 1993
je zaposlen na SŽ Infrastruktura, SGD Ljubljana, LV Kranj.
Udeležil se je 21. tradicionalnega maratona v Ljubljani v nedeljo, 30. 10. 2016. Tekel je na 42 km in dosegel čas 2:59,26
kar je zadostovalo za skupno 75. mesto, v svoji kategoriji
(50–54 let) pa 3. mesto.
Osebno si šteje to kot največji dosežek, saj je cilj vsakega
maratonca preteči 42 km pod tremi urami. S tekom se ukvarja že od leta 1995.
Letos se je udeležil 17-ih tekem. Med drugim je dosegel naslednje rezultate:˝februarja je na Bledu na Rutinem
memorialu v 24-ih urah pretekel 128 km (naslednjega dne
je prišel kidat sneg na kretnice), aprila je bil državni veteranski prvak na 10 km v Tržiču, maja je dosegel 4. mesto
v Radencih na 21 km, septembra je pretekel tek iz Celja v
Logarsko dolino (75 km) v 7-ih urah, oktobra je dosegel
2. mesto v Šoštanju na teku na 12 km ter 4. mesto v Moravskih Toplicah na teku na 21 km.
Z razlogom zadovoljen
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Besedilo: OO SŽPS Jesenice Sakib Galić
Foto: arhiv Tomaža Majerja

27

POTOPISI

Izlet OO Celje v Španijo in Maroko – 2. del

Pred kraljevo palačo Foto: Matjaž Skutnik

Povratek iz Afrike – prispeli smo uro ali dve kasneje, kot
je bilo načrtovano. Noč je bila za večino kar nekoliko kratka.
Ne samo zamuda pri povratku, tudi zabava v hotelu po večerji, ki se je nadaljevala na bližnji plaži, je prispevala, da
bi zjutraj z veseljem še malce podaljšali spanec. Zabave so
pač stalnica naših izletov in priložnosti ne izpustimo iz rok
kar tako.
Po zajtrku smo se z avtobusom odpravili proti Združenemu kraljestvu Velike Britanije, katere del je Gibraltar. S
površino manj kot 7 km², za primerjavo, to je pol manjše
kot peto največje slovensko mesto Velenje. Šteje pa 30 000

Opica na avtobusu Gibratal Foto: Matjaž Skutnik

28

prebivalcev. Gibraltar je umeščen na skrajni južni točki
Iberijskega polotoka. Ima velik strateški pomen, saj Gibraltarska ožina povezuje Severnoatlantski ocean in Sredozemsko morje ter Evropo in Afriko. Že od daleč je mogoče
opaziti veliko skalno gmoto, Tarikovo goro, ki se dviga
nad to državico. Velika skalna gmota, ki se v strmem pobočju dviga nad mestom, je tudi glavna turistična znamenitost.
Da smo imeli pravi občutek vstopa v Veliko Britanijo, nas
je pričakal dež. Takoj po opravljenih mejnih formalnostih
smo se peš napotili v mesto, pri tem smo prečkali letališko

Trg Mayor Madrid Foto: Zmago Kotnik
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Stadion Real Madrida Foto: Matjaž Skutnik

stezo. Kadar pristaja ali vzleta letalo, se na cesti zaprejo
zapornice, v času, ko letala ni, pa se prek letališke steze
odvija promet. Nato smo se z manjšimi avtobusi povzpeli
na Tarikovo goro in si ogledali za naše razmere mini kraško
jamo z nekaj kapniki in veliko žarometov, ki so jamo barvno
osvetlili. Pred jamo so nase opozarjale vedno nadležne
opice.
Popoldan, že nekoliko naveličani dežja, smo se odpravili
na železniško postajo Algeciras. Poslopje predstavlja zanimiv arhitekturni primerek stavbe, ki jih je mogoče videti v
južno španski pokrajini Andaluziji.
Nato z vlakom v 700 km oddaljeno prestolnico Španije. V
Madrid smo prispeli zvečer in se nastanili v manjšem hostlu
s prisrčnimi napisi in simboli na vratih sob. Naslednjega dne
nas je čakal še ogled mesta.
Če so v Barceloni prišli na svoj račun pristaši »Barce«, so
v prestolnici to strast lahko doživeli še navijači Real Madrida z ogledom stadiona Santiago Bernabeu. Nekaj udeležencev izleta si je ogledalo kar oba. Večina od teh je menila, da
je stadion Real Madrida bolje urejen in lepši.
Predvsem zaradi našega vratarja Jana Oblaka, smo naredili krajši postanek tudi pri stadionu nogometnega kluba
Atletiko iz Madrida.

Železniška postaja Algacirs Foto: Matjaž Skutnik

Čeprav je na našem tokratnem pohajkovanju po Španiji
imel močen priokus šport, pa seveda ostalih znamenitosti
nikakor nismo prezrli. Le da je en dan za ogled katerekoli evropske prestolnice bistveno premalo, če jo želimo vsaj
površno spoznati. Mi smo lahko le začutili utrip tretjega
največjega mesta v Evropski zvezi ob sprehodu skozi park,
ogledu spomenika Don Kihota in ob kraljevi palači, ki premore 2500 soban.
Kot vsaka lepa stvar, je tudi ta naš izlet minil hitro. In že
smo se odpravili na letalo proti Firencam. Iz Firenc proti
Celju pa še z avtobusom.
V nekajurni vožnji proti domu so se nam misli seveda še
vedno vračale v Španijo, na prijetne trenutke, ki smo jih doživeli. Kot železničarjem nam bodo v nepozabnem spominu
ostale vožnje z vlaki. Vlak je v Španiji pomembno prevozno sredstvo, ki ga prebivalci tudi v veliki meri uporabljajo.
Sami smo se lahko prepričali, da so vlaki zelo zasedeni, za
kar skrbi tudi država z vlaganji v železniško infrastrukturo,
saj ima Španija največje omrežje prog za vlake velikih hitrosti v Evropi in drugo največje na svetu za Kitajsko.
Kakršnekoli primerjave pa bomo pustili za kdaj kasneje!
Besedilo: Edvard Kostić

Po progi Beograd–Bar v Črno goro
Konec koledarskega poletja sva se s prijateljem Robijem
po dolgih letih zopet odpravila na železniško potovanje.
Najino prvo potovanje z vlakom je bilo pred skoraj četrt
stoletja. Tokrat je bil najin cilj Črna gora oziroma vožnja po
znameniti progi Beograd–Bar. Na takem potovanju sva bila
že pred slabim desetletjem. Vendar sva takrat v odhodu izbrala dnevno vožnjo iz Beograda. Ker je na progi proti Črni
gori zanimiv predvsem del niže od Užic (južna Srbija in črnogorski del) in ker je takrat imel vlak večurno zamudo, tistega lepega dela takrat nisva skoraj nič videla. Se spomnim,
da je na moje prigovarjanje sprevodniku, kdaj bomo prispeli
v Črno goro, le-ta odgovoril: »Stiči ćemo tokom dana, meni
DECEMBER 2016

se nikud ne žuri.« In res, glede na zamudo tistega vlaka si
je sprevodnik tistega dne nabral 8 nadur. Zato sva se tokrat
odločila, da bova dnevno vožnjo imela v povratku iz Črne
gore, da naju ne bi zopet presenetila kakšna večurna zamuda.
Tako sva se na pot odpravila z dnevnim vlakom iz Zidanega Mosta za Beograd in nato z nočnim proti Črni gori. Da
bo pot zanimiva, sva spoznala, ko sva za sopotnike na vlaku
s postaje Ruma do Beograda dobila, po govorici sodeč, verjetno Pakistance. Ali so bili to delavci ali pa morda begunci
iz begunskega centra, nisva mogla ugotoviti. Sva se pa srečala s precej drugačno civilizacijo, čeprav v resnici ni bilo
nobenih problemov, celo nekaj nasmehov smo si izmenjali.
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V Beogradu sva prestopila na nočni vlak v črnogorski
ležalnik za Bar. Na splošno so črnogorski vagoni dobro
ohranjeni in lepo urejeni, v sestavi vlaka je bil tudi spalnik
iz nekdanjega Titovega Modrega vlaka. Brez večje zamude
smo zjutraj prispeli na cilj. Izstopila sva na postaji Sutomore,
ker nama je bilo to bliže za prestop na avtobus za Kotor, kjer
sva imela rezervirano sobo. Ogledala sva si železniško postajo in govorila s prometnikom. Na splošno so črnogorske
železnice dobro razvite, glede na ostale nekdanje republike
Jugoslavije je tudi plača prometnika (približno 600 €) boljša
kot v njihovih sosednjih državah.
Črna gora (črnogorsko Crna Gora/Црна Гора, v drugih
jezikih Montenegro) je majhna gorata republika na Balkanu, ki na severovzhodu meji na Srbijo, na vzhodu meji na
Kosovo, na jugozahodu na Jadransko morje, na zahodu na
Hrvaško ter Bosno in Hercegovino, na jugovzhodu pa na Albanijo. Po osamosvojitvi 3. junija 2006 je ena od najmlajših
držav na svetu.
Črna gora je bila pod imenom Duklja samostojna že od
leta 1042 in se je tudi pozneje uspešno upirala vojnim prodorom osmanske Turčije. Največji razcvet je Črna Gora doživela v času vladanja vladike Petra II. Petrovića Njegoša, ki
je že 1831 ustanovil senat s sedežem na Cetinju; načeloval
mu je vladika s še 12 uglednimi ljudmi (ne le s plemenskimi poglavarji), združeval pa je zakonodajno, sodno in
izvršno oblast. Imel je funkcijo vlade. Nižji organ je bila
32-članska gvardija, ki je skrbela za red in mir po deželi ter
tam izvajala tudi sodno oblast. Vlogo policije so še naprej
opravljali perjaniki. Vse te tri institucije so bili prvi organi
osrednje oblasti v Črni gori. Njihovi predstavniki so dobivali plačo in nastajati je začel birokratski aparat. Njegoš je
dobival stalno denarno pomoč od Rusije, uvedel pa je tudi
davke in jih redno pobiral ter tako začel uvajati državne
finance.
Leta 1832 je odpravil guvernadurstvo, ki je predstavljalo nevarnega nasprotnika vladike in eksponenta najprej
Benetk, pozneje pa Avstrije. Leta 1842 je bila opravljena
tudi razmejitev med Črno goro in Avstrijo. Njegoš je začel
uvajati osnovno šolstvo in 1834 spet odprl tiskarno na Cetinju, ki je delovala že v 15. stoletju. Bil pa ni le vladar, pač pa
tudi največji črnogorski pesnik (Gorski vijenac), pisal je tudi
filozofske spise (Luča mikrokozma).

Železniška postaja Podgorica
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Prometnik na postaji Sutomore

Po razpadu SFRJ se Črna gora ni odločila za samostojnost, pač pa je leta 1992 skupaj s Srbijo oblikovala Zvezno
republiko Jugoslavijo, ki se je leta 2003 preimenovala v Državno skupnost Srbije in Črne gore. 21. maja 2006 je potekal
referendum, na katerem se je večina opredelila za samostojno državo (55,6 % za samostojnost, mednarodna politika je
za veljavnost odločitve za odcepitev zahtevala vsaj 55 %).
3. junija 2006 je Črna gora razglasila neodvisnost in
samostojnost, s čimer je Državna skupnost Srbije in Črne
gore dokončno propadla kot zadnji preostanek Jugoslavije.
Po ustavi je Srbija prevzela vsa članstva v mednarodnih organizacijah.
Slovenija je Črno goro priznala 20. junija 2006, naslednjega dne, 21. junija, pa je bila sprejeta v OVSE. Slovenija
pa je bila prva država, ki je v Črni gori odprla svoje veleposlaništvo, in sicer 23. junija 2006.
Ob zadnjem popisu prebivalstva, aprila 2011, je imela
Črna gora 620,029 prebivalcev. Največje etnične skupine, ki prebivajo na področju republike, so: Črnogorci
(278 865 – 44,98 %), Srbi (178 110 – 28, 73 %), Bošnjaki
(53 605 – 8,65 %), Albanci (30 439 – 4,91 %), Muslimani
(po nacionalnosti) (20 537 – 3,31 %), Hrvati (6 021 – 0,
97 %). V Črni gori živi tudi 348 Slovencev. 63 % prebivalstva živi v urbanih naseljih. Povprečna naseljenost je 50
prebivalcev po km². Nekaj večjih mest po številu prebivalcev: glavno mesto Podgorica – (155 725), Nikšić – (56 970),
Herceg Novi – (19 536), Bar – (17 649), Cetinje – (14 093)

Sveti Štefan
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Kotor

… Velikost Črne gore je 13 812 km² (približno dve tretjini
Slovenije).
Kotor je starodavno turistično črnogorsko mesto z znamenitim obzidjem v zalivu Boke Kotorske. Boka Kotorska
je dolg, prostran in razčlenjen zaliv na skrajnem severu črnogorske obale Jadranskega morja. Mnogi ga nepravilno
štejejo za najjužnejši evropski fjord, saj je to potopljen izliv
nekdanje, t. i. Bokeljske reke, ki je tekla s planine Orjen, severno od mesta Herceg Novi. Je del UNESCOVE svetovne
kulturne dediščine in je zelo pomembna turistična atrakcija
v Črni gori. Sestavljajo ga številni manjši zalivi, ki jih združujejo ozki kanali ter tvorijo enega od najlepših naravnih
pristanišč v Evropi.
Sicer je najbolj turistično obmorsko mesto Budva, kjer
letuje že tudi precej Slovencev. Mesto leži ob Budvanskem

Lovčen – mavzolej, grob Petra II. Petrovića Njegoša
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zalivu. V mestu je ob popisu prebivalstva stalno živelo 10 918
prebivalcev. Budva je ob slikovitem starem mestnem jedru
dosegla svoj sloves tudi s čudovitimi prostranimi peščenimi
plažami. Slikovito staro mestece se je po 2. svetovni vojni
vedno bolj širilo z graditvijo številnih turističnih objektov,
vil, počitniških hišic in hotelov.
Za potovanje po Črni gori sva si sposodila avto renault
twingo. Ogledala sva si tudi nekdanjo prestolnico Cetinje,
Skadarsko jezero, na znameniti polotok in turistično naselje Sveti Štefan pa se ne da priti, saj je bila ta znamenitost
prodana. Na splošno je bilo veliko lepot prodanih in tudi na
ta način se država vzdržuje (vsaj začasno), veliko kupcev
in lastnikov je iz Rusije. Sicer je primorski del zelo lepo
razvit, da o samih naravnih lepotah ne govorimo. Cene so
zelo podobne našim, morda malenkost nižje, vendar bistveno ne odstopajo, kar seveda za domačine še vedno pomeni,
da je v primerjavi z našimi prihodki življenje precej dražje.
Bistveno manj razvit in poseljen je notranji del države, posebno to velja za gorate predele. Glavno mesto Podgorica
ima četrtino vsega prebivalstva države.
Prav posebno doživetje je bil obisk Lovčena. Iz Kotorja
se dvigneš približno 1500 m, iz Cetinja, ki je ob vznožju
Lovčena, pa približno 1000 m. Lovčen je najbolj znana gora
v Črni Gori. Nahaja se na JZ delu Črne gore in je s 6220 ha
proglašen za narodni park. Največji črnogorski sin Petar II.
Petrović Njegoš (1813-1851) je tu pokopan v mavzoleju. Ni
pa pokopan na najvišjem vrhu Lovčena, ampak 75 metrov
niže, in to baje zato, ker je izjavil, da se bo lahko rodil še
večji in pomembnejši Črnogorec in naj bo najvišja točka
Lovčena rezervirana zanj.
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Najvišji železniški most v Evropi

Njegošev mavzolej se razprostira po celotnem območju
Jezerskega vrha. Do njega vodi 461 stopnic, ki vodijo skozi
tunel in pripeljejo do preddverja mavzoleja, ta pa do razgledne ploščadi, s katere se razprostira čudovit razgled na
celotno Črno goro in še dlje. V mavzoleju je Njegošev kip,
mogočna stebrišča, kipa iz črnega marmorja, ki predstavljata
Črnogorki v narodni noši ...
Njegoševa granitna figura je težka 28 ton in visoka 3,74 m.
Po stopnicah pa se lahko spustimo še do grobnice in sarkofaga iz belega marmorja.
Ob vsem tem pogledu in odnosu rojakov do Njegoša se
sprašujem, kje smo Slovenci v odnosu do svojih slavnih
prednikov (Prešeren, Cankar, Slomšek …).
No, in sedaj še nekaj povedi o progi Beograd–Bar. Črna
gora ima 250 km železniških prog. Najpomembnejša je Bar-Podgorica-Bijelo Polje-Beograd, druga pa je Nikšić-Podgorica-albanska meja. Edino križišče je Podgorica. Proga
Beograd-Bar je dolga 476 km, od tega 301 km poteka po
Srbiji in 175 km po Črni gori. Najvišja točka proge je na
postaji Kolašin – 1032 m (v Sloveniji je najvišje ležeča postaja Postojna na 582 m). Med Podgorico in srbsko mejo je
vzpona 25 promil. 9 km proge pelje skozi državo Bosna in
Hercegovina. Na progi je 234 mostov v dolžini 14,6 km.

Čudovit razgled z vlaka
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Most nad Malo Reko je najvišji železniški most v Evropi,
dolžine 500 in višine 200 m. Gradnja mostu je trajala 4 leta,
vgrajeno je bilo 23 000 kubikov betona in 25 000 ton železa.
Proga se je začela graditi leta 1966 s sprejetjem zakona v
okviru tedanje države SRFJ, leta 1971 je bil isti zakon ukinjen in nadaljevanje gradnje sta prevzeli republiki Srbija in
Črna gora. Novembra 1975 je bila proga odprta za promet.
Večina sredstev za ta neverjeten podvig se je črpalo iz vojne
odškodnine druge svetovne vojne, ki jo je Nemčija nakazala
Jugoslaviji.
Na vlak sva stopila v Podgorici, garnitura je imela 4
vagone in vlak je bil skoraj polno zaseden. Podgorica ima
povsem lepo urejeno železniško postajo. Vožnja in razgled
z vlaka je res enkraten, na trenutke kar malo strašljiv pogled
v globino, ki se pojavlja pod progo. Na vlaku je bilo živahno, posebno v bifeju, kjer si je tudi službujoči sprevodnik
privoščil kar nekaj steklenic piva. Brez večje zamude smo
srečno po desetih urah vožnje prispeli v Beograd. Skratka, vožnja po progi Beograd-Bar je tudi po štirih desetletjih od otvoritve proge še vedno prav poseben dogodek in
doživetje.
Besedilo in foto: Miran Prnaver

Križanje vlakov
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ZANIMIVOSTI
ZGODBI ZA DUŠO

Kaj nosite s sabo skozi življenje?
Stara pripoved govori o treh možeh, ki so tovorili
vsak po dve vreči; visele so jim na vratu, ena spredaj, druga zadaj.
Ko so prvega vprašali, kaj tovori, je rekel:
»Vse dobro, kar sem doživel od svojih prijateljev, je
spravljeno v vreči na hrbtu, ki je nimam pred očmi,
zato vse sproti pozabljam. V sprednji vreči pa nosim
vse, kar se mi je zgodilo slabega. Spotoma se pogosto ustavim, jemljem v roke posamezne kose in si jih
ogledujem z različnih strani. Ukvarjam se z njimi in
jih preučujem. Vse moje misli so posvečene njim.«
Ker se je prvi mož pogosto ustavljal in premleval nesrečne zadeve iz preteklosti, ni prišel daleč.
Ko so vprašali drugega, kaj nosi v svojih vrečah, je
odgovoril:
»V sprednji so vsa moja dobra dela. Spredaj jih nosim

zato, ker jih pogosto jemljem ven in razkazujem, da
se drugi čudijo. V hrbtni vreči pa nosim vse svoje
napake. Kamorkoli grem, jih nosim s seboj. Vreča je
težka in zaradi nje hodim počasi, vendar je ne morem
nikjer odložiti.«
Tretji pa je na vprašanje o vrečah odgovoril:
»Sprednja vreča je polna dobrih misli o ljudeh in dobrih
dejanjih, ki so jih storili; v njej je vse dobro, kar me
je v življenju doletelo. Kljub temu, da je vreča velika
in polna, je lahka. Njena teža je kot jadro na barki,
v nobeno breme mi ni, pomaga mi naprej. Zadnja
vreča pa je prazna, ker sem ji v dno naredil veliko
luknjo. Vanjo mečem vse slabo, kar slišim o drugih,
in vse slabe misli, ki jih imam včasih o sebi. Vse to
leti skozi luknjo v dnu in se izgubi za vedno, zato ne
vlačim s seboj nobenega bremena, ki bi me oviralo na
poti.«

Gosja pamet
Ko boste gledali gosi, kako letijo razvrščene v obliki
črke »V«, se boste morda vprašali, ali je kakšna znanost že odkrila, zakaj letijo tako. Vsaka ptica ustvarja
z mahanjem kril vzgon za tisto, ki leti tik za njo. Z
letenjem v obliki črke »V« zmore jata leteti vsaj za
71 odstotkov dlje, kot bi posamezna ptica, če bi letela
sama.
Ljudje, ki imajo isto usmeritev in občutek za skupnost, lahko pridejo do svojega cilja hitreje in laže, ker
potujejo s pomočjo potisne sile drugega.
Kadar kaka gos zavije iz razvrstitve, takoj začuti
zračni upor in odpor do samostojnega letenja ter se
hitro vrne v jato, da izkoristi vzgonsko silo ptice pred
seboj.
Če bi imeli ljudje toliko pameti kot gosi, bi ostali skupaj
z ljudmi, ki gredo v isto smer kot oni.

Pri zahtevnih delih se je pametno menjavati. To velja
tako za ljudi kot za gosi, ki letijo na jug.
Gosi od zadaj gagajo, da spodbujajo sprednje, da
ohranjajo hitrost.
Kakšna sporočila pa dajemo mi, kadar trobimo komu
od zadaj?
Končno – in to je zlasti pomembno – kadar kakšna
gos zboli ali jo zadene šibra in pade iz razvrstitve, poletita za njo še dve gosi in pristaneta z njo, da ji zagotovita pomoč in zaščito. Z onemoglo gosjo ostaneta,
dokler ni spet sposobna leteti ali dokler ne pogine.
Šele potem se odpravita sami ali pa s kakšno drugo
jato, da dohitita preostale.
Če bi imeli gosjo pamet, bi prav tako ostali drug ob
drugem.

Ko se vodilna gos utrudi, zavije nazaj in vodstvo prevzame druga gos.
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za kratek čas

Ali ste vedeli?
Da je leta 80 pr. n. št. cesar Sula premestil 165. olimpijske igre
iz Grčije v Rim. Naslednje so bile zopet v Olimpiji. Zanimivo
je, da je bil obisk iger prepovedan poročenim ženam. Antične
OI so se končale v 5. stoletju, nove – prve sodobne pa so bile
v Atenah leta 1896. Takrat so si tudi domislili olimpijski ogenj.

***
Da je Dante umestil v osmi krog pekla papeža Bonifacija VIII,
ker je ta leta 1299 dal porušiti kraj Palestrino in pobiti šest tisoč
prebivalcev – prizanešeno ni bilo niti otrokom.

***
Da izhaja fraza narediti komu medvedjo uslugo – narediti komu
uslugo, ki mu bolj škoduje kot koristi, iz basni o puščavniku,
ki je imel ukročenega medveda. Ko je puščavnik zaspal, ga
je medved varoval. Na glavo mu je sedla muha in medved jo
je pregnal s kamnom, ki ga je zalučal na puščavnikovo glavo
in mu jo razbil.

***
Da je Stara Jugoslavija pridelala toliko hrane, da jo je eno
četrtino izvozila (leta 1928). Kolikšna pa je bila revščina, pa
statistika ne poroča.

***
Da so od 4. stol. dalje postale pripovedi o cerkvenih svetnikih
prava literarna zvrst z vse prej kot verjetno resničnostjo.
Mnoge zgodbe so se ohranile vse do danes.

***
Da je Kolumbova jadrnica leta 1492 porabila za pot do
Amerike 70 dni. Prvi parnik leta 1819 pa 25 dni. Prvi zrakoplov
R34 (balon) je leta 1919 potreboval 4 dni in 12 ur, prvo letalo
Bremen pa leta 1928 le 36 ur in 35 minut.

***
Fraza iti po gobe ali vse je šlo po gobe pomeni, da je nekdo
umrl ali da je nekaj propadlo. Rek izhaja iz tega, da je šel
nekdo po gobe in se izgubil (za vselej).

***
Da če pomnožite 111 111 111 z enakim številom 111 111 111
dobite rezultat: 12 345 678 987 654 321. Zanimivo je, da je
vsota enaka, ne glede nato, s katere strani jo beremo.

***
Da je eden najplodovitejših slovenskih pisateljev svojega
časa, Anton Ingolič, poznejši politični funkcionar in nasprotnik
cerkve, kot srednješolec razmišljal, da bi postal učitelj ali
duhovnik.

***
Da leži Kaspijsko jezero, ki je največje na svetu, kar 28 m pod
morsko gladino in da leži jezero Titikaka, ki je deveto največje,
kar 3 810 metrov nad morjem.

Za dobro voljo
Na vlaku
Sprevodnik zahteva od potnika vozovnico, ta pa mu odkima
in reče: »Prepozni ste!«
»Kako, prepozen?« se začudi sprevodnik.
»Odvrgel sem jo že, saj bi moral biti po vašem voznem redu
že tri ure doma.«
Odločen sprevodnik
Sprevodnik je vstopil v kupe vlaka z namenom kontrole
vozovnic.
Ko je zagledal odprto okno, je ostro rekel:
»Okno sme biti odprto le, če s tem soglašajo vsi, ki sedijo v
kupeju!«
»Toda jaz sem tukaj čisto sam!« je rekel potnik.
»Potem pa počakajte, da še kdo pride!« mu je odgovoril
sprevodnik in zaprl okno.
Povoženje
»Halo, policija, povozil sem neko mačko.«
»Vrzite jo v jarek in peljite dalje. Pa ne nadlegujte nas več s
takimi klici.«
»V redu. Kaj pa naj z njenim biciklom?«
Na sodišču
Sodnik zaslišuje krivolovca:
»Zakaj ste streljali zajce, če niste lovec in član lovske
družine?«
»Ker so zajci jedli moje zelje, čeprav niso člani moje
družine.«
Tašča
Snaha obišče taščo v bolnišnici. Tašča ves čas pogovora
stoka in joka:
»Umrla bom!«
Snahi je naenkrat dovolj in reče:
»Če je bilo doslej vse po vaše, pa naj bo še to!«
Na drugi strani
Dva policaja vsak dan malicata v istem lokalu, nekega dne
pa pride samo eden.
»Kje pa je vaš kolega?« ga vpraša gostilničar.
»Bil je pri zobozdravniku, pa mu je rekel, naj nekaj dni je na
drugi strani.«
»In kje je sedaj?«
»Šel je v lokal na drugi strani ceste.«
Milo za drago
Mladoporočenca živita v isti hiši kot tašča. Mlada žena je bila
vajena malce dlje spati in nato počasi popiti kavo. Nekega
jutra začne tašča: »A veš, da vse punce tvojih let vstajajo
zgodaj. Ob tej uri imajo že kosilo skuhano in vse
pospravljeno. Ne vem, kaj je s tabo.«
Pa reče nevesta vsa zaspana: »Ja, draga tašča, tudi gospe
vaših let so že vse pod zemljo, pa vam tega nikoli ne
očitam.«
Prepozno
Ko je starejši dami neki moški med gnečo v avtobusu kar
trikrat stopil na nogo, je nanj zavpila:
»Življenje vam bom spremenila v pekel!«
»Je že prepozno,« je dejal možakar, »sem že dolgo
poročen.«
Pripravil: Marjan Mally
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ČLANICE IN ČLANI SINDIKATA ŽELEZNIŠKEGA
PROMETA SLOVENIJE PONUDBA SAMO ZA VAS

Vaša Delavska hranilnica vam v sodelovanju z vašim sindikatom nudi ugodne bančne storitve in
kredite:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Obrok
37,95 EUR
78,05 EUR

strošek odobritve
60,00 EUR
63,00 EUR

vodenje
1,50 EUR
1,50 EUR

EOM
6,16 %
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.

KREDITNO DOKUMENTACIJO VAM LAHKO DOSTAVIMO NA VAŠ SINDIKAT V PODJETJU ALI POŠLJEMO NA VAŠ
NASLOV DOMOV. PRIJAZNO VAS BOMO POSTREGLI V NAŠIH POSLOVNIH ENOTAH:
Brežice, Cesta prvih borcev 9, tel.: 07 62 00 500, Celje, Miklošičeva 4, tel.: 03 62 09 380, 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, MariborNova 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.

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

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

