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UVODNIK

kazalo

Pred kratkim sem se pogovarjal s prijateljem, ki
deluje kot duhovnik in profesor med koroškimi Slovenci v Celovcu. Ogromno
svojega časa in energije
posveča tudi tistim, ki so
najbolj potrebni pomoči in
živijo v neizmerni revščini
v Etiopiji. Posredoval mi je
nekaj osupljivih podatkov.
Na svetu se pridela hrane za
12 milijard ljudi, nas pa je
7,15 milijarde. To pomeni, da imamo na svetu tretjino hrane
preveč, po drugi strani pa so strašljivi podatki o umrljivosti
zaradi lakote. Natančne podatke je sicer težko dobiti, pa vendar
naj bi na dan umrlo 24 000 tisoč ljudi zaradi pomanjkanja hrane
in v najrevnejših državah vsakih 5 sekund umre en otrok zaradi
lakote. In še en pomemben podatek, obrok hrane v Etiopiji
stane med 7 in 9 centov našega denarja. Res narobe svet.
Imamo veliko srečo, da živimo v okolju, kjer se tako hude
krivice in trpljenje ne dogajata. Res pa je, da tudi male krivice bolijo in vsaka zdrava družba se mora proti temu odločno
boriti. Zato je tudi vloga našega sindikata v tem smislu zelo
pomembna in potrebna.
V novi številki Prometnika vas zopet čaka obilica člankov
in fotografij. Sprehodili se bomo po preteklosti in med drugim
pišemo o zapornicah nekoč, obiskali smo Rogatec in dva
nekdanja šefa postaj, v Celju pa je bil prav tako nadvse zanimiv
sogovornik dolgoletni šef tehnične službe za SV naprave na
štajerskem koncu. Obudili bomo spomine na Božičkov vlak,
ki je znova prisopihal na Koroško. V sliki in besedi smo bili
skupaj z našimi članicami ob njihovem prazniku. Nekaj besede
bo tudi o pomenu in vlogi reformacije za Slovence, saj letos
mineva 500 let od njenega začetka.
Verjamem, da Vas bo pritegnil še en naš sogovornik v tej
številki, in sicer vodja Muzeja Južne železnice v Šentjurju.
Od aktualnih zadev med drugim pišemo o protestu in naporih za pravično poklicno pokojnino in o tem, kaj nam bo
prinesel pred kratkim začeti remont proge Zidani Most-Celje.
Pogledali smo si belokranjsko progo, predstavlja se nam
OO Postojna in spoznali bomo delo na potniški blagajni v Celju.
Vse to in še kar nekaj drugih člankov vam prinaša nova številka Prometnika.
To je 111. številka po vrsti. Na številko 111 lahko gledamo
kot na pomembno angelsko število, ki prinaša zelo pozitivna
sporočila. Lahko pa številko 111 vidimo kot negativno, kot število, ki je sestavljeno iz treh enic. In ta, vsaj v našem šolskem
sistemu in redovalnicah, ni ravno pozitivna.
Želim Vam seveda, da v tej številki, v tem glasilu in nasploh
v življenju najdete pozitivno plat. Ta vedno obstaja, le včasih
se nam hoče skriti, in to le zato, da je življenje pestrejše in
zanimivejše. Vse dobro želim.
Miran Prnaver, glavni urednik
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AKTUALNO
BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA
Spoštovane članice in člani,
v državah in sistemih, ki imajo socialno komponento zelo
močno razvito, je sindikalizem zelo slabo razvit ali ga skoraj
ni. Ker ni potreb po tem. Država postavi tako dobre in močno
zavezujoče pogoje ter pravila delovanja, da ne more biti
bistvenih odstopanj. Delodajalci in delojemalci ne smejo,
ne morejo in si tudi ne privoščijo, da bi ta pravila kršili. In
vse »štima«. Verjamem, da skoraj vse, saj na tem svetu ni
nič popolnoma idealnega.
Mi smo do te stopnje, navadno jo primerjamo s skandinavsko, še precej daleč. Zato je potreba po sindikalizmu
in sindikalnem boju še močno prisotna. Marsikje po svetu
beseda velja, mi pa imamo velikokrat težave tudi z napisano in podpisano besedo.
Sindikat železniškega prometa Slovenije je bil vedno na
strani svojih članic in članov. In potrebno ter normalno je
tako in bi moralo biti. To pišem zato, ker pri nas dobiš občutek, da morda in vsepovsod pa le ni tako. Vsak človek,
vsak železničar ima seveda pravico, da čuti, kot čuti, in da
se tudi odloča, kot se pač odloča. Da pa pravilo »Skupaj
smo močnejši.« trdno velja, se je v preteklosti že velikokrat
potrdilo. In ljudje se moramo učiti iz preteklosti, predvsem
iz napak v preteklosti. Moramo pa biti pri tem pozorni, saj
vedno ni na razpolago neomejenega števila »popravnih
izpitov«.
Naj omenim še en star rek – »Kruha in iger!«. Velikokrat je ta rek mišljen v slabšalnem pomenu. Sam bi ga
rad tokrat uporabil v bolj pozitivnem. Delovanje sindikata mora biti boj, prizadevanje za »kruh«, mora pa tudi
omogočiti »igre«, to je sprostitev, druženje, zabavo. Zato,
da smo skupaj, da smo močnejši in da tudi pozabimo na
vse težave in probleme, s katerimi se sicer soočamo. Zato

sem vesel in se zahvaljujem vsem, ki trdo delate tudi na
tem področju. Hvala za vsa dobro organizirana in obiskana
prednovoletna srečanja. O tem sem se na večini njih prepričal sam. Lepo je bilo na druženju in izletu ob mednarodnem
dnevu žena.
In že sedaj se veselim in Vas lepo vabim na družabno
srečanje vseh članic in članov v mesecu juniju, letos na Gorenjskem, v prelepi Kranjski Gori.

Matjaž Skutnik, predsednik SŽPS
Foto: Robert L. Horvat

Terenski dodatek ali dnevnica, to je sedaj
vprašanje!
Sektor za pravne zadeve in kadre je ob zaključku lanskega leta izdal pojasnilo v zvezi s poenotenjem različnih
praks pri izplačilu terenskega dodatka in dnevnic ter s tem
sprožil kar nekaj vprašanj, na katera boste dobili odgovore
v nadaljevanju.
Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa v
205. in 206. členu opredeljuje, kdaj delavcu pripada dnevnica oz. terenski dodatek, in sicer:
205. člen
Za službena potovanja po domovini in tujini delodajalec delavcu zagotavlja povrnitev stroškov prevoza in pre-
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nočevanja po predloženih računih, razen za hotele, višje
od A-kategorije, za prehrano pa dnevnico v skladu s to pogodbo.
Delavcu pripada dnevnica v tej višini:
– za službena potovanja nad 12 ur – cela dnevnica,
– za službena potovanja od 8 do 12 ur – 50 % cele dnevnice,
– za službena potovanja s trajanjem več kot 6 in manj kot
8 ur ter ob pogoju, da se je potovanje začelo dve uri pred
začetkom delovnega časa ali končalo dve uri po preteku delovnega časa – 37 % cele dnevnice.
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AKTUALNO
Pri tem upošteva celo dnevnico, ki je določena v tarifni
prilogi te pogodbe.
Za službena potovanja v tujino delavcu povrne stroške v
skladu s splošnim aktom.
206. člen
Delodajalec zagotavlja delavcu terenski dodatek za delo
na terenu, če se delo opravlja izven kraja mesta nastopa na
delo, dogovorjenega s pogodbo o zaposlitvi, in njegovega
stalnega oziroma začasnega prebivališča. V tem primeru se
za delo na terenu štejejo:
– gradbena, montažna in vzdrževalna dela,
– nadzorna in strokovna operativna terenska dela.
Če delavec opravlja delo na terenu, se to delo pri izplačilu
terenskega dodatka šteje za delo v izmenah.
Ne glede na prejšnji odstavek, delodajalec zagotavlja delavcu terenski dodatek za:
– dela na vožnji vlakov v železniškem prometu,
– dela na vožnji v cestnem prometu,
– dela v primerih, ko opravljajo dela v drugem kraju, v
skladu z 49. členom KPDŽP.
Podrobnejše opredelitve terenskega dodatka se uredijo s
splošnim aktom.
Dnevni znesek povračila stroškov za delo na terenu znaša:
– 16 % cele dnevnice, če delo traja od 4 do 8 ur,
– 21 % cele dnevnice, če delo traja od 8 do 12 ur,
– 28 % cele dnevnice, če delo traja več kot 12 ur.
Vlakovnemu osebju in drugim delavcem na vlaku ter delavcem na vožnji v cestnem tovornem prometu zagotavlja
terenski dodatek v višini 2,3 % cele dnevnice na uro, vendar
največ 28 % cele dnevnice dnevno.

Terenski dodatek pripada delavcu za delo na terenu,
zunaj na prostem, pod neugodnimi vremenskimi vplivi,
kjer opravlja gradbena, montažna ali vzdrževalna dela oziroma nadzorna in strokovno operativna terenska dela. V
kolikor se delavec udeleži sestanka ali izobraževanja, ki
se odvija v poslovnih prostorih, mu dodatek ne pripada,
čeprav je izven kraja mesta nastopa dela ali njegovega bivališča.
V kolikor sestanek oziroma izobraževanje traja 8 ur
in več, se delavcu obračuna dnevnica v skladu z 205.
členom KPDŽP, podlaga za izplačilo pa je izpolnjen potni
nalog.
Obračun davka pri izplačilu terenskega dodatka predpisuje Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, ki v
7. členu določa:
Terenski dodatek oziroma povračilo stroškov za delo
na terenu se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, če je izplačan delojemalcu, ki najmanj
dva dni zaporedoma dela in prenočuje izven kraja svojega običajnega prebivališča in izven kraja sedeža delodajalca.
V kolikor ta pogoj ni izpolnjen, se celotno povračilo
všteva v davčno osnovo.
Morda samo še pojasnilo »nad uredbo«, ki jo zasledite na
plačilnih listih.
Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za posamezna povračila določa minimalne zneske, ki se ne vštevajo v
davčno osnovo. KPDŽP je v določenih primerih za delavce
ugodnejša, vendar pa se razlika všteva v davčno osnovo, kar
je na plačilnih listih prikazano »nad uredbo«.

Terenski dodatek, dnevnice in povračilo za ločeno življenje se medsebojno izključujejo.

Pripravila Silva Kristan.

Protestne demonstracije sindikatov
Protestni shod je potekal v sredo, 18. januarja 2017,
pred stavbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti na Kotnikovi ulici 28 v Ljubljani. Protestni shod so organizirali sindikati s članstvom, vključenim
v sistem obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja
(ODPZ).
Sindikati s članstvom zaposlenih, ki delajo na težkih in
zdravju škodljivih delovnih mestih oz. delovnih mestih, ki
jih po določeni starosti ni moč zanesljivo opravljati (policisti, vojaki, rudarji, gasilci, strojevodje, premikači, prometniki, piloti, vozniki, delavci v železarnah, delavci v kemični
industriji, steklarji, peki, pravosodni policisti, cariniki, šoferji …), so opozorili na nižanje prispevne stopnje in proti višanju stroškov upravljavca, kar predvideva novi Pokojninski
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načrt poklicnega pokojninskega zavarovanja. Ministrica za
delo je namreč brez soglasja sindikatov odobrila pokojninski
načrt, ki znižuje prispevno stopnjo poklicnega pokojninskega zavarovanja z 9,25 % na 8 % in omogoča upravljavcu, tj.
Kapitalski družbi, d. d., povečanje upravljavske provizije, ki
je bila dogovorjena z zadnjim pokojninskim načrtom.
Zakaj zgoraj omenjeni sindikati nasprotujemo znižanju
prispevne stopnje poklicnega pokojninskega zavarovanje?
Ker nižanje prispevne stopnje ogroža poklicno upokojitev
zaposlenim v prihodnjih letih.
Ker je pravica do poklicne upokojitve odvisna od zadostnosti zbranih sredstev na računih zavarovancev.
Ker je bilo znižanje prispevne stopnje določeno brez
ustreznih izračunov.
APRIL 2017

AKTUALNO

Nastop predstavnikov sindikatov

Ker nas je upravljavec, tj. kapitalska družba, opozarjal,
da, citirano: »zaradi varnosti sistema poklicnega zavarovanja in ker ni možno dovolj natančno napovedati polnjenja in
črpanja solidarnostnih rezerv, upravljavec predlaga, da prispevna stopnja zaenkrat ostane nespremenjena, tj. 9,25 %«.
Ker je bil poglaviten cilj vlade zmanjšati obveznosti
države (prihranki v proračunu) in delodajalcev do sistema
poklicnega zavarovanja, ne da bi se proučile posledice teh
odločitev.
Ker smo pred tremi leti že znižali prispevno stopnjo z
10,55 % in 12,60 % na enotnih 9,25 %.
Ker ni izračuna posledic nekaterih sprememb, ki jih prinašata ZPIZ-2B in nov pokojninski načrt. Te spremembe bodo
imele vpliv na zadostnost sredstev iz poklicnega zavarovanja (nova višina najnižje poklicne pokojnine …).

Skupaj smo močnejši.

Ker je solidarnostni sklad, ki ga predvideva nov pokojninski načrt, namenjen pokrivanju primanjkljaja sredstev
nekaterim zavarovancem, ne more pa služiti kot podlaga oz.
opravičilo za nižanje prispevne stopnje.
Ker se je država s spremembo Zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju v letu 2013 izognila obveznosti
pokrivanja primanjkljaja sredstev pri tistih zavarovancih, ki
ob doživetju pravice do poklicne pokojnine nimajo dovolj
sredstev. V skladu s spremembo ZPIZ-2B to funkcijo opravlja sklad solidarnostnih rezerv.
Ker so bile naše pripombe ignorirane na Odboru sklada
obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja in na seji
Ekonomsko socialnega sveta RS.
APRIL 2017

Ker ne verjamemo obljubam ministrstva za delo, da bo čez
dve leti opravljena korekcija prispevne stopnje. Na podoben
način je bila leta 1996 znižana prispevna stopnja pokojninskega zavarovanja delodajalcev (s 15,50 % na 8,85 %), kar
ima še danes negativne posledice na vzdržnost pokojninske
blagajne ZPIZ.
Ker nekatere anomalije sistema poklicnega pokojninskega zavarovanja, ki smo jih odpravili v ZPIZ-2B in novem
pokojninskem načrtu, ne morejo služiti kot argument, da je
potrebno prispevno stopnjo znižati.
Ker si je vlada RS z uveljavitvijo sprememb v nekaterih
področnih zakonih dovolila, da se določenim kategorijam
poklicnih zavarovancev višina prispevne stopnje in dodane
dobe opredeli drugače, kot to velja v ZPIZ-2B.

Množica protestnikov pred ministrstvom

In zakaj nasprotujemo višji upravljavski proviziji upravljavca?
Ker višanje stroškov upravljavca ni ekonomsko upravičeno.
Ker upravljavec ni prepričal članov odbora sklada, da obstajajo razlogi za povečanje upravljavske provizije.
Ker prekomerni stroški sklada znižujejo sredstva zavarovancev na njihovih individualnih računih.
Ker znašajo stroški upravljavca, ki vključujejo upravljavsko provizijo ter obračunane vstopne in izstopne stroške na
letni ravni, že danes več kot 7 milijonov evrov.
Ker smo v zadnjem pokojninskem načrtu dogovorili rešitev, da se prične upravljavska provizija postopoma nižati,
ko doseže sklad vrednost 700 mio evrov. V novem pokojninskem načrtu ministrstvo niža upravljavsko provizijo šele, ko
bo vrednost sredstev sklada znašala 750 mio evrov.
Sindikati smo na protestnem shodu oblikovali naše zahteve in jih izročili ministrici za delo.
Ker je prišlo do enostranskega poseganja v naše pridobljene pravice, smo se protesta udeležili tudi predstavniki
SŽPS in nekateri drugi železniški sindikati. Žal pa ne vsi,
katerih člani delajo na težjih in zdravju škodljivih delovnih
mestih, med njimi tudi ne tisti, ki imajo v svojih vrstah tudi
prometnike, dispečerje ... Komu že odgovarja rek: »Deli in
vladaj!«?!
Besedilo in foto: Miran Prnaver
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Začetek nadgradnje železniške proge med
Zidanim Mostom in Celjem
V Celju se je 31. januarja z uradno otvoritvijo začela nadgradnja železniške proge Zidani Most–Celje. Slovesnosti ob
začetku gradbenih del se je med drugimi udeležil premier
Miro Cerar. V nagovoru je poudaril, da je začetek del na tej
progi »še en velik korak naprej k modernizaciji slovenskega železniškega omrežja, ki je pomemben tako za evropske
koridorje in poti kot tudi za Slovenijo«. Poudaril je ključne izboljšave, ki jih bo posodobljena proga prinesla. Med
drugim je povedal, da se proga posodablja tako za potniški
kot tovorni promet, da bomo s tem odpravili ozka grla, povečali varnost za okoliške prebivalce, omogočili večji pretovor in večjo konkurenčnost Slovenskih železnic, hkrati pa
zmanjšali vpliv na okolje. Navzoče je nagovoril tudi minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. Povedal je, da je posodobitev proge Zidani Most–Celje načrtovana sistematično
in celovito, proga pa bo izpolnjevala zahteve za mednarodne koridorje. »Ta projekt prinaša pozitivne učinke tako v
lokalno gospodarstvo in okolje kot tudi v gospodarstvo na
nacionalni ravni,« je še dodal.
Pri simboličnem začetku gradnje so bili prisotni tudi
generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, celjski
župan Bojan Šrot in laški župan Franc Zdolšek.

Simboličen začetek del

Železniški odsek Zidani Most–Celje je sestavni del
glavne železniške proge št. 30 Zidani Most–Šentilj–državna
meja. Glavna železniška proga je med Zidanim Mostom in
Mariborom dvotirna, med Mariborom, Šentiljem in državno
mejo pa enotirna. Zgrajena je bila v letih 1846–1849, kot del
takratne Južne železnice, ki je povezovala Dunaj s Trstom,
danes pa je del evropskih transportnih koridorjev oziroma
evropskega jedrnega omrežja. Za vse proge na jedrnem
omrežju se na ravni Evrope vzpostavlja interoperabilnost,
in sicer morajo proge zagotavljati osni pritisk 22,5 tone,
omogočati hitrost vlakov do sto kilometrov na uro, vožnjo
vlakov dolžine 740 metrov, opremljene morajo biti s sistemom za vodenje vlakov ETCS in sistemom za komunikacijo
GSM-R.
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Predsednik vlade RS dr. Miro Cerar na otvoritvi ob začetku
obnove proge

Celotna ocenjena investicijska vrednost po ocenah iz novembra 2015 znaša 282,4 milijona evrov z DDV. Po sporazumu o sofinanciranju z evropskimi sredstvi v okviru IPE
nacionalne ovojnice bo projekt sofinanciran v vrednosti
90,6 milijona evrov.
Namen nadgradnje je zagotavljanje normalnega tehničnega stanja JŽI.
Poglavitni namen nadgradnje je izboljšanje tehničnega
stanja javne železniške infrastrukture ter s tem povečanje
varnosti in urejenosti železniškega prometa. Med nadgradnjo železniške proge med Zidanim Mostom in Celjem, v
dolžini 26,2 kilometra, so predvideni:
– nadgradnja treh odsekov železniške proge: Zidani Most–
Rimske Toplice, Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje,
– nadgradnja treh železniških postaj: Celje potniška in tovorna, Laško in Rimske Toplice,
– gradnja novih peronov na postajah in zunajnivojskih dostopov na peron,
– ukinitev nivojskega prehoda na postaji Rimske Toplice
ter gradnja podvoza in povezovalnih cest pred postajo
Rimske Toplice,

Pred parno lokomotivo
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– ukinitev nivojskega prehoda na postaji Laško, ukinitev
treh nivojskih prehodov na odseku Rimske Toplice–Laško
ter gradnja podvoza ter povezovalnih cest na območju
naselja Marija Gradec,
– gradnja novega cestnega mostu čez Savinjo,
– postavitev okrog 3,5 kilometra novih protihrupnih ograj,
– nadgradnja signalno-varnostnih in telekomunikacijskih
naprav.

2. Nadgradnja odseka Rimske Toplice–Laško in Laško–
Celje, od oktobra 2017 do avgusta 2019
3. Nadgradnja odseka Zidani Most–Rimske Toplice in
postaje Rimske Toplice, od julija 2018 do aprila 2020
4. Gradnja protihrupnih ograj, od avgusta 2017 do avgusta
2020
5. Gradnja mostu čez Savinjo, od konca leta 2018 do avgusta 2020.

Cilj projekta je:
– zagotovitev nosilnosti proge kategorije D4 (dovoljeni
osni pritisk 22,5 tone) namesto obstoječe kategorije C3
(dovoljeni osni pritisk 20 ton),
– povečanje prepustne zmogljivosti proge s 328 vlakov na
dan na 354 vlakov na dan,
– povečanje prevozne zmogljivosti proge z 20568339 neto
ton na leto na 24418632 neto ton na leto,
– povečanje izkoriščenosti tovornih vlakov,
– skrajšanje voznih časov vlakov,
– povečanje prometne varnosti,
– znižanje stroškov vzdrževanja,
– učinkovitejše vodenje prometa,
– omogočanje uporabnosti železniškega odseka funkcionalno oviranim osebam,
– izpolnjevanje tehničnih specifikacij za interoperabilnost
vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne
hitrosti.

Železniški promet med gradnjo

Projekt bo potekal v petih glavnih fazah, in sicer:
1. Nadgradnja postaj Celje in Laško, od oktobra 2016 do
aprila 2018

Na postajah bodo dela potekala v več fazah, in sicer v
glavnih fazah ob popolni zapori prometa na posameznem
tiru ali tirih, promet pa se bo odvijal po sosednjih tirih. Faze
bodo načrtovane tako, da bodo ovire v železniškem prometu
čim manjše.
Na medpostajnih odsekih so predvidene daljše zapore
posameznega tira, kar pomeni, da bo promet v tem času
potekal zgolj po sosednjem tiru. Med celotnim projektom
je predvidenih tudi nekaj krajših, največ 24-urnih, popolnih
zapor železniške proge. V tem času bodo organizirani nadomestni avtobusni prevozi. Med deli bo oviran predvsem
železniški promet, zaradi česar lahko nastajajo občasne
zamude predvsem v lokalnem potniškem prometu. Prav tako
bodo delno ovirani dostopi na postaje, saj je predvidena tudi
nadgradnja obstoječe postajne infrastrukture. Slednja bo obsegala prilagoditev peronov, podhodov, nadstreškov, razsvetljave idr.
Pripravil Miran Prnaver
(povzeto po spletni strani Slovenskih železnic).
Foto: spletne strani

Upokojili so se
IVAN BAUMKIRHER
21. decembra lanskega leta je z zadnjo nočno izmeno zaključil svojo poklicno pot zidanmoški prometnik Ivan Baumkirher.
Rodil se je leta 1960. Tri četrtine osnovne šole je opravil v Zabukovju nad Sevnico, zadnji dve leti pa je hodil na
Blanco. Po končani osnovni šoli je odšel leta 1975 v Maribor na srednjo prometno šolo, ki jo je uspešno končal. V
juliju leta 1979 je začel vežbati za vlakovnega odpravnika
(prometnika) na postaji Dobova in konec istega leta uspešno opravil še praktični izpit. Leta 1980 odide na služenje
vojaškega roka in se ponovno vrne na postajo Dobova v
juniju leta 1981. Prometnik na tej postaji ostane do novembra 1987, ko je prestavljen v Zidani Most. Tu je prometnik
nadaljnjih šest let, nato napreduje za vlakovnega dispečerja
na progi Zidani Most- Dobova. Sedež delovnega mesta je bil
v Zidanem Mostu. Ko se dispečerji prestavijo v »prometno
dvorano« v Ljubljani, odide Ivan za dve leti v Ljubljano
(2009 – 2011). Od leta 2011 pa do odhoda »na čakanje« po
APRIL 2017

Zahvalna plaketa za zvestobo in predanost našemu sindikatu

PRPD ( Program reševanja presežnih delavcev) je zopet na
starem delovnem mestu prometnika v Zidanem Mostu. Zanimivo, da je Ivan delal le na dveh postajah, in to v Dobovi
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in Zidanem Mostu, ki sta bili najzahtevnejši postaji na tem
odseku proge.
Ivan je bil zvest član našega sindikata vse od ustanovitve
SŽPS (SVOS) do konca kariere.
V zadnji nočni smo se z njim zbrali njegovi sodelavci.
V imenu sindikata je prejel posebno plaketo za zvestobo in
dobro delo v našem sindikatu. Prijetno vzdušje je bilo tisto
decembrsko noč, ko se je jesen prevesila v koledarsko zimo.
Ivan pa vseeno ni mogel povsem skriti, da mu seveda ni
vseeno, ko zapušča železničarske vrste, katerim je bil zvest
od prvega delovnega dne dalje. Sodelavci smo mu hvaležni za njegovo strokovno delo, kolegialno sodelovanje in
prijateljski odnos. Ivan je človek, na katerega si se lahko
vedno zanesel in ki je bil vsakokrat pripravljen priskočiti na
pomoč, kakršnokoli si pač potreboval. Kako zelo cenjen je
bil, je pokazala tudi odhodnica konec meseca februarja, kjer
se je zbrala velika druščina povabljenih sodelavcev iz današnjih časov pa tudi upokojencev, ki so v preteklosti delali
z Ivanom.
Želimo ti, Ivan, da dobro prestopiš v čas »čakanja« na
upokojenski staž. In naj ti zdravje služi, da boš lahko postoril
še veliko dobrega za svojo družino kot mož, oče in dedek

Še ena skupinska za slovo

ter da boš lahko z veseljem delal in obdeloval svoj vinograd,
kmetijo ..., skratka, počel stvari, ki so ti v veselje. Srečno,
bodoči upokojenec Ivan!
Besedilo in foto: Miran Prnaver

MARKO HROVAT
Prišel je čas za slovo od Majka.
Z nočno izmeno z 28. na 29. 12. 2016 je aktivno službo na
SŽ zaključil naš sodelavec, prometnik in zelo aktiven član
OO Novo mesto Marko Hrovat Majk. Nekdanji in sedanji sodelavci postaje Ivančna Gorica smo ga v zadnji nočni
prijetno presenetili in ga pospremili v novo življenjsko obdobje. Ampak Majk ne bi bil Majk, če ne bi vseh, ki so stali
ob njegovi poti, povabil na zaključno zabavo, na kateri smo
ob prijetnem druženju in obujanju spominov Majku zaželeli
obilo zdravja in veliko, res veliko penzij. Nadaljevanje je
sledilo 20. 1. 2017 v gostilni Obrščak na Muljavi, kjer se je
zbrala malo večja in širša skupina sodelavcev s proge. Ob
druženju, klepetu in glasbi smo se spominjali vsega dobrega
in slabega, kar smo v vseh teh letih skupaj preživeli. Pri tem
smo mu izročili priložnostno darilo in zahvalo za vztrajnost

S prijatelji in sodelavci

in poštenost pri opravljanju vseh nalog in obveznosti. Kot
nam je sam povedal, to ni bilo slovo, ampak samo priložnost
za tudi druge lepe stvari v nadaljnjem življenju. Majku še
enkrat velika hvala za opravljeno delo v sindikatu in na železnici. Nekaj utrinkov z odhoda v zasluženi pokoj.
OO Novo mesto: Jure Buzar

Markova zadnja izmena
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Mihael Bučar – vodja Muzeja Južne železnice
Šentjur

Muzej in njegov ustanovitelj ter vodja

Z gospodom Mihaelom Bučarjem sem se prvič osebno
srečal lanskega oktobra. Že prej sem sicer bil na obisku v
muzeju s skupino, ampak nisem imel priložnosti osebnega
pogovora z njim. Lansko jesen pa sem ga zaprosil, ali bi
lahko naredil nekaj posnetkov v muzeju in jih uporabil pri
izdelavi našega sindikalnega koledarja za leto 2017. Takrat
sva se hitro zapletla v zelo prijeten klepet o starih in današnjih časih na železnici. Dogovorila sva se, da ga obiščem po
novem letu in da narediva intervju za glasilo Prometnik. V
mesecu sušcu je v muzeju v Šentjurju gospod Bučar takole
spregovoril:
»Veseli me in počaščen sem, da lahko vsebino vaše revije
Prometnik dopolnim z mojo kratko predstavitvijo prehojene
poti na tej železni cesti in seveda, kot je vaša želja, s poudarkom na Muzeju Južne železnice Šentjur, katerega avtor
in vodja sem.
Kadar moram kaj napisati ali povedati o sebi, je moja
navada, da ne navajam datumov, časovnih obdobij, kakršnih smo vajeni ob raznih slovesnostih, na pokopališčih itd.,
ampak poudarim vsebino.
Ne izhajam iz družine, kjer bi bila železnica tradicija.
Nihče od mojih prednikov nazaj ni bil železničar. Sem železniški »samorastnik«. Ko to gledam danes nazaj, mi je
to samo koristilo. Res pa je, da sem otroštvo preživljal v
neposredni bližini železniške proge med postajama Štore in
Šentjur v Prožinski vasi, kjer se je dim prelepih parnih lokomotiv valil v domačo hišo in so nam vlaki merili čas.
APRIL 2017

Moja zgodba, zakaj sem se odločil za železničarski poklic,
je zagotovo nekaj posebnega. Na kratko jo bom predstavil.
Obiskoval sem 4-letno osnovno šolo Kompole nad Štorami.
V četrtem razredu nas je takratni nadučitelj učil, kakšen je
videti telefonski aparat, kakšen je njegov namen itd. Ker
ga šola in v kraju nihče ni imel, nas je peljal na železniško
postajo Štore, da to vidimo. Še danes slišim zvonjenje telefonskih budilnikov, znano melodijo Morseja in seveda vidim
službujočega vlakovnega odpravnika v elegantni temno
modri uniformi z zlatimi gumbi in našitki ter seveda z rdečo
kapo na glavi. Tistega hipa sem se trdno odločil (torej v
četrtem razredu osnovne šole), da bo to nekoč moj poklic.
Tudi čez štiri leta (po končani osnovni šoli tukaj v Šentjurju)
je bila odločitev enaka – železnica in nič drugega. Torej, za
železnico sem se odločil sam in nikoli mi ni bilo žal. Bila mi
je na prvem mestu v življenju.
Moje shranjevanje, zbiranje materiala, ki je »odslužil«,
je bil in je še dolgotrajen proces že od samega začetka moje
železničarske poti. Pravo zakladnico mi je podaril takratni
šolski inštruktor za železniški promet v Celju Bogomir Jeromel, ko sem ga ob njegovi upokojitvi nasledil. Obiskal
sem mnogo železničarskih »veljakov« na Štajerskem, kjer
sem počistil tudi najstarejše železniške predpise in vse, kar
zraven spada. Popisanih na roko in evidentiranih v elektronski obliki GALIS je 2110 izvodov, ki so obiskovalcem
tudi dostopni. Druge muzejske eksponate pa sem zbiral postopoma in jih zaradi obsežnosti in prenove shranjeval po
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raznih lokacijah na štajerskih železnicah in tudi na svojem
domu.
Muzej Južne železnice Šentjur je bil ustanovljen v času
mojega dolgoletnega vodenja postaje Šentjur. Pri tem so mi
pomagali in me podpirali Občina Šentjur (sedaj upravljavec
muzeja), Mestna skupnost Šentjur, tehnične strokovne sekcije v okviru štajerskih železnic (SVP Celje, SVTK Celje –
Nadzorništvo SV Ptuj in TK Dravograd, Sekcija za transport
Maribor in Celje, Služba za nepremičnine SŽ, PE Potniški
promet SŽ, Muzej novejše zgodovine Celje, Pokrajinski
muzej Celje, Muzej narodne osvoboditve Maribor, številni sponzorji in donatorji na Šentjurskem in zunaj njega, na
tem mestu naj se še posebej zahvalim Občini Zreče, Občini
Poljčane in Tovarni TGA Kidričevo.
V veliko podporo in pomoč sta mi bila pokojna Mariborčana Anton Meglič, nekoč moj predavatelj v Mariboru,
kasneje generalni zastopnik Jugoslovanskih železnic na
Dunaju, in Milan Cilenšek, slavist ter novinar ČP Večer.
Slednji je predlagal ime muzeja – Muzej Južne železnice
Šentjur za Štajersko, kot ga ima danes.
Namen postavitve Muzeja Južne železnice Šentjur je bil
prikaz funkcije železniške postaje z vsemi delovnimi mesti
skozi različna časovna obdobja na štajerskih železnicah.
V Šentjurju smo imeli za to na razpolago avtohtone železniške objekte iz časa gradnje Južne železnice, ki pa jih je
bilo potrebno najprej pridobiti in jih seveda za posamezne
muzejske lokacije urediti. Sledila je postavitev muzejskih
eksponatov. Ker pa so železnico naredili, jo vodili ljudje, in
ne sodobni računalniki, je njim prav tako posvečen veliki del
muzejskih prostorov.
Kot ustanovitelj muzeja Južne železnice sem za svoje delo
dobil številne pohvale in priznanja. V moji pisarni vodenja prometa so razstavljeni. Ob odprtju novega Ipavčevega
kulturnega centra na dan občinskega praznika pred dvema
letoma me je Občina Šentjur nagradila z najvišjim občinskim priznanjem, ki se podeljuje zelo redko, postal sem
»častni občan občine Šentjur«. Na to priznanje sem še posebej ponosen.
Pred kratkim je Muzej novejše zgodovine Celje s finančno
podporo Občine Šentjur izdal drugi prenovljeni in dopolnjeni katalog z naslovom Železna cesta. Direktor Muzeja novejše zgodovine Celje dr. Tonček Kregar je v uvodu zapisal:

Bogata muzejska zbirka
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Mihael Bučar drži v roki pred kratkim izdan dopolnjen katalog
muzeja Južne železnice.

»Pričujoči ponatis kataloga predstavlja poklon Bučarjevemu
delu in priča o velikem interesu, ki ga obiskovalci namenjajo muzeju ter zgodovini in dediščini železnice nasploh.
Strast zbirateljstva in obsežnost znanja s področja zgodovine železnic, ki jih prispeva Mihael Bučar, strokovnost in
delo muzeja ter posluh in vzpodbuda Občine Šentjur so z
leti oblikovali enega prepoznavnejših muzejev na Slovenskem. Muzeja, katerega obisk in ogled je pravo doživetje in
potovanje v preteklost«.
Iz knjige vtisov obiskovalcev, ki sem si jo ob obisku
pogledal in je skrbno vodena ter na razpolago prav vsakemu obiskovalcu, je mogoče razbrati veličino avtorja,
način podajanja bogate vsebine muzeja in seveda, od kod
prihajajo številni obiskovalci vseh generacij. Iz nadaljevanja zelo zanimivega pogovora izvem še naslednje stvari in
podatke:
V letu 2012 se je Muzeju Južne železnice Šentjur pridružila Šentjurčanka Jožica Kristan Filič, zaposlena na SŽ v
Celju. Bučarja zelo veseli, da se je tako uspešno vključila
v vse pore muzeja in da jo obiskovalci kot voditeljico tako
dobro sprejemajo.
Muzej se kar naprej dopolnjuje z različnimi eksponati,
fotografijami, načrti itd. To zbiranje in iskanje mi vzame še
posebno veliko časa, pravi gospod Mihael. Res pa je, da vse
to opravljam z velikim veseljem. Kar naprej brskam po celotni Štajerski. Pred kratkim smo obogatili muzejsko potniško blagajno s še posebej dragocenim eksponatom – voznim
redom, ki je bil last blaženega Antona Martina Slomška in ga
je uporabljal pri vožnji z železnico. Rok veljavnosti knjižice
je leto 1862. Prav tega leta je Slomšek v Mariboru umrl. Da
APRIL 2017
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Vozni red, nekoč v rokah blaženega Antona Martina Slomška,
danes tudi v pravih rokah in varstvu

se mi je ta dolgoletna želja izpolnila, se moram zahvaliti
upokojenemu mariborskemu nadškofu dr. Francu Krambergerju. Pot do pridobitve je bila dolga in vse kot prej lahka.
Anton Martin Slomšek je bil eden prvih potnikov po odprtju
proge Gradec–Celje. Kot celjski opat je potoval v Salzburg
po škofovsko posvečenje. Bil pa je tudi častni potnik po odprtju proge med Celjem in Ljubljano. Vse do konca življenja
(kot je zapisano) mu je bila železnica zelo ljuba.
Kot je bilo že rečeno, se bogata arhiva muzeja kar naprej
dopolnjuje. Dodajajo se novi eksponati. Vendar je potrebno
skrbeti, da bistvo muzeja ostaja na postavitvi, ki ga je železniška postaja skozi čas v resnici imela. Tudi »lutke«, ki
poosebljajo vlakovnega odpravnika, kretnika, skladiščnika.
Ti ljudje so nekoč tukaj resnično službovali. Domači šentjurski restavrator se je zelo potrudil, da se jim je pri izdelavi

Slomškov vozni red in zemljevid
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V muzejih so osebe, kopije resničnih nekdaj zaposlenih.

čim bolj približal, ravno tako so službene obleke, v katere
so oblečeni, originalne (hranili so jih svojci).
Vsi eksponati so mi ljubi, posebno pri srcu pa sta mi oba
Morsejeva aparata (sprejemni in predajno-sprejemni). Sta
delujoča. Ker pa obvladam Morsejevo pisavo še iz prometne
šole v Ljubljani, z njim za obiskovalce tudi komuniciram.
Kot sem že omenil, mi je posebno drag tudi Slomškov vozni
red (knjižica) iz leta 1862.«
Z muzejem je gospod Bučar povezan tudi po 10 ur
dnevno. Hvala Bogu, mu zdravje zaenkrat odlično služi.
Kot že rečeno, vse to opravlja z velikim veseljem in zadovoljstvom. Najin pogovor pa zaključi takole: »Vesel sem, da
sem v otroštvu izbral poklic, ki je bil zame služba in hobi.
Usojeno mi je bilo tudi, da sem prav na mestu, kjer sem prvič
stopil na vlak, svojo službeno pot tudi končal, na postaji
Šentjur. Hvala vsem, ki so mi pomagali, da smo napravili
tako lep železniški pomnik štajerskim železnicam«.
Jaz pa samo dodajam: Iskrena hvala vam, gospod Mihael
Bučar, za vse, kar ste postorili in kar, upam, še boste, da
se bo bogata dediščina železnice na Slovenskem na tako
zanimiv, prepričlijv in bogat način ohranjala ter zbirala v
vašem tako ljubem in dragocenem Muzeju Južne železnice
v Šentjurju. Da je to res, človek začuti, ko stopi in si ogleda
bogato zbirko. Takoj se vidi, da za njo stoji človek, ki vse to
opravlja z veliko ljubezni in tudi hvaležnosti, da je odločitev
in želja iz četrtega razreda osnovne šole »meso postala«.
Povabljeni, dragi bralci, da tudi vi obiščete muzej in se
sami prepričate o tej bogati muzejski zbirki!
Pogovarjal se je in fotografiral Miran Prnaver.
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Mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje
železniških prog
Za pravilno in varno obratovanje železniških prog je
potrebno izvajati ustrezna vzdrževalna dela, ki se ponavadi
razlikujejo glede na vrsto prog. Če s posegi rednega vzdrževanja ni mogoče odpraviti napake in se pojavijo odstopanja
od tehnično predpisanih dovoljenih vrednosti na posameznih delih proge, elementih, napravah ter sistemih, se načrtuje investicijsko vzdrževanje. Torej investicijsko vzdrževanje
sledi, če se ugotovi potreba po zamenjavi, obnovi ali drugemu večjemu posegu na progi.
Včasih so se vzdrževalna in gradbena dela na progi izvajala večinoma s pomočjo človeških rok, danes pa te roke
predstavlja predvsem mehanizacija, ki jo delimo na gradbeno, transportno in progovno.
Gradbeni stroji se večinoma uporabljajo za izvedbo zemeljskih del na železniški progi. Zemeljska dela v glavnem
zajemajo procese izkopavanja, transporta in vgradnjo zemeljskega materiala. Ti stroji so predvsem bagerji, buldožerji, grederji, rovokopači, nakladači in valjarji.
S transportno mehanizacijo se izvaja transport gradbenega materiala in gradbenih strojev z ene lokacije na drugo.
Njena uporaba je pomembna tako za spodnji kot za zgornji
ustroj železniške proge. Transportna sredstva, ki se večinoma uporabljajo za dela na železniških progah, so kamioni,
vlačilci, transportni vagoni, težke motorne drezine itd. Poleg
teh so tu še stroji za železniški transport, ki se večinoma
uporabljajo za prevoz različnih vrst gradbenega materiala.
Progovna mehanizacija se večinoma uporablja za dela
na zgornjem ustroju železniških prog. Med progovno mehanizacijo uvrščamo stroje, ki se uporabljajo za namestitev
tirnic, pragov in kretnic, za urejanje tirne grede, za čiščenje
in sejanje tirne grede, za smerno in višinsko regulacijo ter za
dinamično stabiliziranje tira. Sem spadajo stroji za vrtanje
lesenih pragov, stroji za privijanje in odvijanje vijakov ter
tirfonov, stroji za rezanje tirnic, stroji za vrtanje tirnic, stroji
in oprema za varjenje tirnic, brusilni stroji in brusilni vlak,
železniško portalno dvigalo, stroji za dvigovanje in vnos
tirnic in hidravlični dvopotni nakladalnik.
Stroj za vrtanje lesenih pragov se uporablja za izdelavo
lukenj v lesenih pragih, in sicer za pritrditev podložnih plošč
na prage. Posebnost vrtalnega stroja je v njegovi funkciji, saj
lahko vrta v vertikalni smeri ali v 5 % naklonu.
Stroj za privijanje in odvijanje služi hitremu in zanesljivemu privijanju in odvijanju vijakov ter tirfonov med montažo podložnih plošč in veznih spojk. Sestavni deli stroja
so samohodna železniška kolesa, naprava za upravljanje in
orodje v obliki viličastega ali obročastega ključa s pogonskim motorjem.
Stroj za rezanje tirnic se uporablja za rezanje tirnic. Proces
rezanja tirnice običajno traja nekaj minut. Stroj je po sestavi
zelo podoben stroju za privijanje in odvijanje vijakov ter
tirfonov, razlika je le v glavnem delovnem orodju, ki je v
obliki žage in rotacijskega brusilnika.
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Stroj za izdelavo lukenj v tirnicah se uporablja za vrtanje
lukenj v vratu tirnice. Predhodno zvrtane luknje so namenjene za namestitev veznega tirnega pribora pri vzdolžnem
povezovanju tirnic. Izdelava ene luknje v tirničnem vratu se
s pomočjo stroja za vrtanje izvede v času 3 min.
Stroj in pripomočki za varjenje tirnic so namenjeni za povezovanje tirnic v neprekinjeno zvarjeni tir. Obstajata dva
tehnološka načina varjenja tirnic, in sicer elektroobločno in
alumotermijsko varjenje.
Brusilni stroj sodi v skupino manjše strojne mehanizacije
in se uporablja večinoma za brušenje zvarjenih delov tirnic
in kretnic, lahko tudi za sanacijo manjših poškodb na glavi
tirnice.
S pomočjo brusilnega vlaka se doseže boljša kvaliteta
ter večja hitrost brušenja. Tudi ta stroj ima ustrezne brusilne plošče, na podlagi katerih se zbrusi zgornji del in obe
bočni strani glave tirnice. Sestavljen je iz podvozja težkega
železniškega vozila, ki je nameščen na dve (ali štiri) ležajni
stojali. Ostali sestavni deli so še brusilna garnitura z večjim
številom brusilnih glav, naprava za čiščenje obrušenega
mesta, rezervoar za vodo, pogonska naprava in dve upravljalni kabini na obeh koncih stroja.
Klasično železniško portalno dvigalo se uporablja za nakladanje ali razkladanje pragov na ali s plato vagonov. Portalno dvigalo se med nakladanjem ali razkladanjem vozi po
predhodno nameščeni portalni stezi, ki ima običajno večjo
tirno širino od normalne. Osnovni sestavni deli portalnih
dvigal so nosilne grede, portalni stebri z železniškimi tirnimi kolesi, žerjavna kolesa z zajemalnimi kavlji in prekladami, pogonska naprava in majhne kabine z upravljalnimi
napravami.
Hidravlična naprava za dvigovanje in vnos tirnic se uporablja za polaganje ali odstranitev dolgo varjenih tirnic na
ali s pragov. Pri polaganju tirnic na prage le-te predhodno
služijo kot portalna steza portalnemu dvigalu.
Stroj za urejanje tirne grede služi za hitro in učinkovito
oblikovanje ter vzdrževanje tirne grede. Uporablja se za planiranje tolčenca med pragovi, za profiliranje in razširjanje
APRIL 2017
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tolčenca po fazi regulacije tira ter za izvedbo drenažnih
rovov pri dvotirnih progah.
Na železniških progah se sneg odstranjuje predvsem
strojno in le redko ročno. Za odstranjevanje snega se uporabljajo snežni plugi (medtirnični plug, čelni plug), snežna
orala, križarke, snežni odmetalniki in še druga mehanizirana
sredstva. Če snega ni veliko, se le-ta odstranjuje med rednim
železniškim transportom z vlečnimi vozili in vlakovnimi
kompozicijami, na katere so nameščeni snežni plugi.
Sejalni stroj je železniško vozilo, ki se uporablja za čiščenje tirne grede s sejanjem tolčenca. Namen sejalnega

stroja je zagotovitev pravilne granulacije vgrajene tirne
grede.
Med vso zgoraj našteto mehanizacijo spada tudi podbijalka (ravnalno-nivelirni stroj), katero sem opisal že v prejšnji
številki Prometnika.
Za konec lahko omenim še samohodni merilni vlak, ki
ima v podvozju med pogonskimi kolesi še merilna kolesa, ki
merijo geometrijo tira (tirno širino, smer tira, vegavost tira,
površino in nadvišanje tira).
Pripravil: Edvard Veber
Foto: Arhiv SVSŽ

Božičkov vlak ponovno na Koroškem

Uvoz vlaka 16000 na postajo Dravograd

Po nekaj sušnih letih, ko se Božiček na Koroško ni pripeljal z vlakom, so v SŽ-Potniški promet, d. o. o., prisluhnili
željam in ga uvrstili v red voženj v prazničnem decembru.
Termin, ki je bil izbran, 20. december, ne bi mogel biti
boljši in vse to je bilo zagotovilo, da se nam je obetal čudovit
dan, ki naj bi razveselil staro in mlado.
Kanček skrbi se je pokazal na začetku, saj so bile vozovnice za vlak praktično razprodane že prvega dne. Ker so
mnogi ostali brez njih, je to povzročilo tudi nekaj slabe volje
in razočaranja ob predlogih, da bi moralo biti več voženj
in da bi vlak moral voziti popoldan … A kot ponavadi, se
vsem ugoditi ne da in tudi ob še tako lepih stvareh se lahko
porodijo ideje, da bi lahko bilo kako drugače.
K sodelovanju sem povabil tudi Turistično društvo Dravograd in njihova neutrudna predsednica Alenka z ekipo
svojih sodelavcev so bili kot nalašč za ta hladen dan. Vroč
čaj in kuhano vino, ki so ga pripravili, je mnogim ogrel
dušo, za otroke pa so pekli miške in jih razvajali s sladkorčki. Članice pevsko-instrumentalne skupine Bica band so s
petjem božičnih pesmi pričarale pravo praznično vzdušje,
upokojeni strojevodja Adi pa je odprl vrata naše obnovljene
18-005, razkazoval njeno notranjost in neutrudno odgovarjal
na mnoga vprašanja.
Pisk lokomotive v daljavi je naznanil, da je bil Božiček
blizu, in veselje je bilo nepopisno. Veličastna lokomotiva je
prisopihala na postajo in vsa ovita v dim je s svojo žarečo
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Kljub dopoldanskemu času se je zbralo veliko ljudi.

Dobro sodelovanje – strojno, vlakospremno in postajno osebje

notranjostjo takoj obudila spomin na stare čase ter bila predmet občudovanja malo starejših, otroške oči pa so se zasvetile ob pogledu na Božička in na njegovo spremljevalko,
gospo Božičkovo.
Dobra urica postanka je bila seveda premalo za vse radovedneže, ki so si želeli ogledati lokomotivo in muzejske
vagone. Svoj kamenček v mozaik praznovanja so dodali
tudi gasilci PGD Dravograd, ki so s cisternami vode napojili
žejno lepotico, da je zmogla svojo pot nazaj proti Mariboru.
Besedilo pripravil: Zmago Kotnik
Foto: Zdenko Kupčič in Dejan Kresnik
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Intervju: Gregor Kmetec – Območni odbor
Pragersko SVSŽ
Se lahko našim bralcem na kratko predstaviš?
Rojen sem leta 1988. Na železnici sem od leta 2009 na delovnem
mestu SV elektromehanik v nadzorništvu Ljutomer na delovišču
Ptuj. V prostem času se aktivno ukvarjam z vodenjem Strelskega
društva Kidričevo in treniranjem strelskih športnikov.
Kdaj si se začel ukvarjati s sindikalizmom?
Član sindikata sem že od začetka svoje zaposlitve. S sindikalizmom sem se začel ukvarjati v letu 2014 kot sindikalni zaupnik in
v letu 2016 kot predsednik OO Pragersko.
Lahko našim bralcem predstaviš obveznosti in naloge
predsednika OO Pragersko?
Obveznosti in naloge so različne. Skrbi se za izvajanje splošnih
aktov, usmeritev, programov in planov sindikata na terenu. Organizirajo se seje, na katerih se članstvo obvešča o svojem delovanju ter sprejema mnenja, pobude in predloge, ki se posredujejo
na predsedstvo sindikata. Izvajajo se naloge in aktivnosti, ki jih
naloži predsedstvo.
Nam lahko predstaviš Območni odbor Pragersko?
Območni odbor Pragersko ima 46 članov z območja Pragerskega, Ptuja, Ormoža, Ljutomera, Murske Sobote. Sestavljajo ga
delavci različnih dejavnosti, kot so gradbena in elektro dejavnost
(SV, TK, EE).
S katero problematiko se srečuje Območni Odbor
Pragersko?
Trenutno se srečujemo s problematiko pri zaviranju napredovanj
delavcev ter s problematiko pri zunanjih izvajalcih; predvsem
gre za nepoučenost v zvezi z varnim opravljanjem del in tudi
neupoštevanje predpisov o opravljanju varnega dela na železniški
progi.
Kako rešujete nastalo problematiko?
Problematiko rešujemo na predsedstvu sindikata, o zadevah
sicer odloča poslovodstvo in svet delavcev infrastrukture.
Si tudi predsednik Strelskega društva Kidričevo, nam lahko
na kratko predstaviš društvo in delo društva?
SD Kidričevo je bilo ustanovljeno leta 1950 in se imenovalo Strelska družina. Ustanovitelji so bili rezervne starešine in tedanja
milica (policija). Od leta 1955 pa deluje pod sedanjim imenom
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in sodeluje na tekmovanjih v okviru panožne Strelske zveze Slovenije. Kljub različnim časovnim obdobjem, včasih bolj, včasih
manj naklonjenim športu, se delovanje društva nikoli ni prekinilo. Vedno je društvo združevalo ljubitelje amaterskega športa in
rekreacije. Tudi članstva nikoli ni zmanjkalo. Za strokovno delo
so bili vedno na razpolago usposobljeni trenerji, seveda pa brez
prostovoljcev ne bi šlo, teh pa v našem kraju nikoli ni zmanjkalo. Na teh temeljih se je društvo vsa ta leta razvijalo in doseglo
nivo dobro organiziranega društva, ki skrbi predvsem za mlade
in perspektivne športnike. Pri našem delu posebno poudarjamo
temeljno poslanstvo našega angažiranja, to je otrokom in mladostnikom nuditi alternativen, zdrav način preživljanja prostega
časa, kar pa šport vsekakor je.
Najbrž je za tabo že kar nekaj tekmovanj, kateri dosežki so
ti najljubši?
Tekmovanja so pri nas velikega pomena, saj ima vsako tekmovanje svoj pomen in svoj dosežek. Sicer pa so najljubši dosežki
na državnih prvenstvih, kjer imamo zdaj že kar nekaj let po vrsti
državne prvake in poddržavne prvake v mlajših in mladinskih kategorijah.
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Kakšni so tvoji načrti za nadaljnje delo v sindikatu?
Držimo se svoje usmeritve in planov, ki smo si jih zadali!
Kakšno je tvoje sporočilo za bralce glasila Prometnik?

ki ste si jih zastavili. Naj vas nihče ne prepriča v nasprotno! Če
si nekaj zelo dolgo in močno želimo, to tudi dobimo – vi sami ste
tisti, ki ste odgovorni za svoj uspeh.
Hvala za pogovor, želim ti še veliko delovnih in sindikalnih uspehov!

Najpomembnejši dejavnik uspeha je zagotovo to, da verjamete
vase, v svojo idejo, svoje sposobnosti in neomajno sledite ciljem,

Pripravil in foto: Edvard Veber

Intervju s člani Sveta delavcev –
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.
BORUT JUG
Borut, se lahko našim bralcem na kratko predstaviš?
Rojen sem na Ptuju leta 1969. Obožujem morje, rad sem v naravi
in družbi, zaprtih prostorov se raje izogibam. Verjetno sem iz teh
razlogov pristal v takratni srednji železničarski šoli. Delo prometnika se mi je zdelo zelo razgibano.
Kako pa je potekala tvoja službena pot?
Leta 1988 sem končal železniško šolo v Mariboru, opravil pripravništvo in odslužil vojaščino. Od leta 1990 delam kot prometnik.
Najprej v Središču ob Dravi, nato v Moškanjcih, nekaj malega je
bilo nadomeščanja v Ormožu. V letu 1993 sem bil premeščen na
postajo Pragersko, kjer delam še danes.
Pred letom in pol si postal član SD-Infrastruktura. Vendar
to ni bil začetek tvoje sindikalne aktivnosti. Imaš že daljšo
kilometrino, kajne?
Svojo sindikalno pot sem pričel kot postajni zaupnik. Nadaljeval
sem kot predsednik OO Pragersko. Po 16-ih letih aktivnega dela
v OO sem se na predlog sindikata odločil kandidirati kot predstavnik v SD.
Si zadovoljen s svojim delom in delom ostalih članov v
SD-I?
Najbolj zadovoljen sem bil ob samem rezultatu volitev v SD, ko
smo dosegli resnično veliko podporo zaposlenih na infrastrukturi.
Z delom članov SD sem zadovoljen, menim, da dobro sodelujemo.
Misliš, da SD-I opravičuje svoje poslanstvo in pričakovanja
zaposlenih?
SD je prav gotovo pomembna institucija za vse zaposlene na
infrastrukturi, posebno ob spoznanju, da zastopa interese vseh
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zaposlenih, ne glede na sindikalno opredeljenost. Res je, da so
včasih pričakovanja nas članov, kakor tudi zaposlenih, prevelika.
Vedno ostajajo nerešena vprašanja, za veliko le-teh pa se najdejo ustrezni odgovori.
Borut, imaš na koncu najinega pogovora še kako misel,
spodbudo za naše bralce?
Ob spoznanju, da je kapital in dobiček danes najpomembnejši, se mi zdi vloga sindikatov izredno pomembna. Hkrati pa me
žalosti rivalstvo med posameznimi sindikati, saj s takimi dejanji
samo slabimo svoje pozicije.
Želel bi si več iskrenega sodelovanja in enotnosti, dobre volje in
iskrenih nasmehov.

Pogovor je pripravil Miran Prnaver.
Foto: arhiv Boruta Juga
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Belokranjska proga
Zadnja železniška proga, ki jo je na slovenskem ozemlju
zgradila Avstro-Ogrska, je bila povezava od Novega mesta
preko Metlike do Karlovca. Gre za odsek belokranjske
proge, ki je bila dograjena le dva meseca pred začetkom
prve svetovne vojne, in sicer 25. maja leta 1914. Odločitev
o gradnji je bila sprejeta na Dunaju leta 1864. Izvedbo pa
so na različne načine zavlačevali številni interesi (politični,
vojaški in ekonomski). Nasprotovanja so bila na Ogrskem
in zelo odločno tudi v Trstu, kamor so se stekale pomembne
povezave s slovenskega ozemlja. Pri določanju trase so se
kresala mnenja in interesi politikov, trgovcev, gostilničarjev,
prevoznikov ter lastnikov zemljišč, po katerih naj bi potekala trasa proge. Železniška povezava, ki danes prečka državno
mejo pri Metliki, je v času izgradnje povezovala avstrijski
in madžarski del avstro-ogrskega cesarstva. Zapleti so trajali skoraj pol stoletja, nato je končno prišlo do gradnje in
izgradnje proge.

Prihod nabiralnega vlaka v Birčno vas

Uršna sela

»Odcep« za Belo krajino

Kakorkoli, belokranjska proga je pred tremi leti dočakala
svojo stoletnico. Kakšna je videti danes in kaj se dogaja na
njej, sva si v začetku marca ogledala s predsednikom OO
SŽPS Novo mesto Juretom Buzarjem.
Pot sva začela v Novem mestu, na Kandiji, kjer je kretnica
proti tovorni postaji tovarne Revoz in se začne belokranjska
proga. Na tem mestu je predvidena gradnja novega postajališča, ki bi tako dijakom in ostalim približal pot do srednješolskega centra, ki je tu v bližini in je eden največjih takih
centrov v Sloveniji.
Pot sva nadaljevala do nakladališča Birčna vas. Je nezasedeno, ključe kretnic hrani postaja Novo mesto, pri delu
nabiralnika, ki vozi na relaciji Novo mesto–Črnomelj–Novo
mesto, pa te ključe poseduje tovorni promet. Na tem nakladališču se nalaga kar precej hlodovine.
Prva postaja na poti proti Metliki so Uršna sela. Zasedena so s prometnikom, ki ima v nočnem času prekinitev
med 23.30 in 3.30. Kretnik dela v dnevni izmeni. Postaja
ima tri tire in mehansko varnostno napravo ter je četrtega
ranga. Ima zapornice, ki se ročno zapirajo in morajo biti po
spremembi zadnjih predpisov zaprte, preden vlak odpelje s
sosednje postaje Semič, in to zato, ker so izven postajnega
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Prometni urad v Uršnih selah

signala. To pomeni, da so zaprte več kot 12 minut (toliko je
vozni čas od sosednje postaje Semič). Cesta proti Črnomlju
pa je precej frekventna in zato so te zapornice zelo resna
ovira in neprijetnost cestnim voznikom. V prometnem uradu
imajo monitor, s katerim spremljajo stanje na cestnem prehodu.
Na postaji imajo problem z namestitvijo opreme GSMR
naprave. Opremo želijo namestiti (oziroma je že nameščena) v postajnem prostoru, dejansko v prometnem uradu.
Meritve sevanja kažejo povečane, previsoke vrednosti. Te
meritve je opravil zaposleni, ki je strokovnjak na tem področju. Podjetje pa kljub obljubam teh meritev še ni opravilo.
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Postaja Semič je na lepi razgledni točki.

Ko se te zapornice spustijo, zaprejo cesto proti Črnomlju za
skoraj 15 minut.

Za to opremo ima postaja primerne prostore, ki so ločeni od
postajne zgradbe. Problem se vleče že več kot leto dni, pa
še vedno zaradi neposluha podjetja ni rešen.
Na poti proti Semiču je še postajališče Rožni dol, ki je
bilo nekoč nakladališče. Pred prihodom na postajo Semič
sva si na terenu ogledala predor Semič, ki je dolg 1975 m in
je eden daljših na Slovenskih železnicah.

Predsednik OO Novo mesto Jure Buzar s svojim sošolcem v
prometnem uradu v Semiču

zaprte, preden odpelje vlak iz sosednjega Črnomlja, ni tako
frekventna.
Po odhodu sva se začela spuščati proti Črnomlju. Ustavila sva se še na postajališču Otovec in pri istoimenskem
čudovitem viaduktu, ki je res prava paša za oči in izziv za
fotografe. Med drugo svetovno vojno je bil del viadukta porušen. Otovec je imel nekoč tir za vojaške potrebe, ta danes
ni več v funkciji.

Predor pred Semičem je dolg 1975 metrov.

Postaja Semič je prav tako četrtega ranga, ima mehansko
varnostno napravo in tri tire, ni pa zasedena s kretnikom. Je
na lepi razgledni točki, malo dvignjena nad Semičem, s krasnim razgledom in z lepo urejeno okolico. Leži na nadmorski višini 319 m. Iz Črnomlja proti Semiču je tudi največji
vzpon proge – kar 25 promilov. Postaja nima predvidenih
križanj in tudi ne nakladanja in razkladanja vagonov, ker je
dostop zaradi ozkih cest precej zahteven. Tako nabiralnik na
tej postaji ne dela. Na postaji, tako kot na ostalih, prometnik
prodaja vozovnice in tudi tu, kot na vsej progi, je nočna prekinitev dela. Na postaji imajo podobne zapornice in monitor
kot Uršna sela, le da cesta, kjer so zapornice, ki so prav tako
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Viadukt Otovec

Naslednji postanek je bila postaja Črnomelj, ki ima v
parku pred postajo lepo ohranjeno parno lokomotivo. Postaja ima šest tirov, opravlja predvsem naklad lesa in tu nabiralni vlak konča svojo pot, kajti Metlika ni odprta za tovorni
promet. Naklad tovora na postaji je v porastu. Nabiralni vlak
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je edini redni tovorni vlak na tej progi. Vozi tri dni v tednu,
ostale dni pa po potrebi. Sicer pa sva ves ta dan spremljala
vožnjo nabiralnega vlaka. Nekaj časa je bil pred nama in
nekaj časa za nama.
Prometnik na postaji prodaja tudi subvencionirane vozovnice, čeprav za to delo ne dobi nobenega nadomestila. Črnomelj je prav tako postaja četrtega ranga in ima mehansko
varnostno napravo.

je bil to PTO in so bile na tem mestu skladišča državnih
blagovnih rezerv. PTO je imel industrijski tir.
Končna postaja zanimivega popotovanja tega dne po belokranjski progi je bila Metlika, ki je mejna postaja tretjega
ranga. Celotna dolžina proge med Novim mestom in Metliko
je 47 km. Pred Metliko je postajališče Dobravice in za njo
v smeri meje še postajališče Rosalnice, tako da je celotna
dolžina proge do meje cca. 50 km. Na postaji Metlika je

Postaja Črnomelj

Mejna postaja Metlika

Pred postajno zgradbo Črnomelj počiva muzejska lokomotiva.

Prihod dveh vlakov iz dveh držav

Gradac ima na stavbi napis železniška postaja, a je v prometnem smislu nakladališče. Zaposlen je kretnik, ki ročno
zapira zapornice, in ko zapre zapornice, da v ključavnico
privolitev, da lahko pride signal na prosto. Ključi od kretnic
so v Črnomlju in jih po potrebi uporablja tovorni promet.
Kretnik prodaja tudi vozovnice potniškega prometa. Nekoč

Nakladališče Gradac
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mejna policija, ki pride na postajo ob prihodu vlakov iz sosednje Hrvaške. Na hrvaški strani je postaja Kamanje, ki je
zasedena s prometnikom. Hrvaški vlaki, ki ne vozijo do Metlike, vozijo do postajališča Bubnjarci in obratno naši vlaki
do postajališča Rosalnice na slovenski strani. Dva hrvaška
vlaka pa dnevno prideta iz Karlovca v Metliko in se na isti
relaciji vračata. Ob obisku sva imela priložnost enega od teh
dveh tudi videti. Varnostna naprava je v Metliki mehanska
in tudi tu so zapornice, ki delujejo na isti način kot v Uršnih
selih in Semiču in morajo biti zaprte pred odhodom vlaka
iz Črnomlja. K sreči tudi prehod pred Metliko ni najbolj
frekventen.
Belokranjska proga je imela težak porod (saj je trajalo pol
stoletja od odločitve o gradnji do izgradnje), prvo stoletje
je nekako uspešno preživela. V drugem stoletju ji želimo
kakšno pomladitev (beri posodobitev), da bo lahko dajala
uspešen in prijeten pridih tem prijetnim krajem in prijaznim
ljudem.
Besedilo in foto: Miran Prnaver
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Potniška blagajna Celje
Celje je tretje največje mesto v Sloveniji. Že v preteklosti
je Celje imelo pomembno vlogo. Tu je bil sedež Celjskih
grofov, najvplivnejše slovenske plemiške rodbine. Nedvomno pa je mesto veliko pridobilo z izgradnjo železnice pred
dobrimi 170-imi leti.
Tudi danes je železniška postaja Celje pomemben del v
mozaiku, ki ga sestavlja skupina Slovenske železnice. Strateški cilj družbe v potniškem prometu je še nadaljnja krepitev vloge hrbtenice javnega potniškega prometa. To vlogo
že nekaj let dokazujemo s prepeljanimi 15 milijoni potniki.
Velik del teh potnikov začne ali konča potovanje na postaji Celje, ki je druga največja potniška blagajna v Sloveniji
po številu odpravljenih potnikov.
V potniški blagajni in prodajno informacijskem centru
(PIC) je zaposlenih 10 ljudi. Potniška blagajna je odprta vse
dni v tednu od 5.00 do 21.00 ure. V PIC-u je delovni čas za
uporabnike od 6.00 do 17.30 ure od ponedeljka do sobote.
Delovni prostori so lepo urejeni, delavke in en delavec
imajo na razpolago tudi čajno kuhinjo.
Iz pogovora s potniškimi blagajničarkami je moč razbrati,
da si pri svojem delu prizadevajo, da bi čim bolj izpolnile pričakovanja potnikov. Velikokrat je za to potrebno kar
nekaj iznajdljivosti.
Vedno pa vsem željam potnikov ni mogoče ugoditi. Običajno potniki svoje pritožbe sporočajo prav na potniški blagajni. Pripombe, ki jih v zadnjem obdobju velikokrat slišijo,

Lidija Stupan, potniška blagajna Celje

Tatjana Žuna, PIC Celje

Jolanda Pavlovič in Danica Lončarek v PIC-u

Jože Vagner, potniška blagajna Celje
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so zagotovo nadomestni avtobusni prevozi. Potniki se pritožujejo predvsem zaradi zamud, manjšega udobja pri vožnji,
kar nekaj potnikov na avtobusu pa ima težave s slabostjo.
Pritožbe potnikov se nanašajo tudi na dejstvo, da ni zaslonov
s prikazom voznega reda, zamud ter tira, s katerega odpelje
vlak. To je običajno v Ljubljani in Mariboru in nenazadnje
na vseh večjih postajah po Evropi. Za invalide na postaji
Celje ni dostopa na tretji peron. Veliko vprašanj potnikov so
na potniški blagajni deležni tudi zaradi garderobnih omaric,
saj na postaji že več kot leto dni ni mogoče shraniti prtljage.
Pri konstrukciji voznega reda bi morali paziti, da je med
vlaki zagotovljen čas za prestop potnikov.

Polomljeni pisoarji v sanitarijah postaje Celje
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Kot največjo težavo pa blagajničarke navajajo varnost.
Ta se v zadnjem obdobju poslabšuje, kar se izraža v neljubih dogodkih. V prvih mesecih letošnjega leta se je zgodil
poizkus oboroženega ropa. Na moškem stranišču so razbili
pisoarje. Potnik, ki ni dobil usluge, ki jo je želel, ker mu je
blagajničarka ni mogla urediti, saj na železnici v tem času
tega nismo ponujali, je blagajničarki pljunil v obraz. To so
le nekateri dogodki, ki niso osamljeni. Skoraj vsakodnevno
zaposleni doživljajo pritožbe s strani potnikov, tudi v precej

neprimerni obliki. Velikokrat so potniki žaljivi in nastopajo z
grožnjami. Zaradi takšnih pogojev so bili zaposleni v PIC-u
zelo zadovoljni, ko je delodajalec pred kakšnim letom med
prostorom za potnike in zaposlene namestil steklo, ki daje
večji občutek varnosti. To pa očitno ne bo dovolj, za varnost
zaposlenih bo potrebno storiti več. Ali pa bo potrebno, da se
zgodi večji neljubi dogodek?
Besedilo in foto: Edvard Kostić

Predstavitev OO SŽPS: Postojna

Postaja Postojna

Obseg delovanja OO Postojna zajema kar široko območje, saj sega od Brezovice do Sežane in Ilirske Bistrice,
vključuje pa tudi prometno operativo v Postojni. Posodobitve postaj in signalno-varnostnih naprav so zelo dobrodošle,
vendar so pri zaposlenih terjale svoj davek, saj so zaradi
daljinskega vodenja prometa na celotnem območju zasedene
samo postaje Ilirska Bistrica, Sežana in trenutno še Divača.
Promet daljinsko vodijo progovni prometniki iz CVP Postojna, vendar je treba opozoriti, da gre za dvotirno progo,
kjer niso urejeni izvennivojski dostopi potnikov na perone,
kar pomeni, da so za varnost potnikov odgovorni progovni
prometniki.
Nazadnje je bila obnovljena postaja Divača, ki je v novi
preobleki resnično posodobljena ter opremljena tudi z video
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Predsednica OO Postojna Vera Opatić
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Postaja Ilirska Bistrica

nadzorom, potnikom pa je dostop na peron omogočen preko
podhoda. Na žalost obnova ni zajela potniške blagajne in
čakalnice, ki sta precej dotrajani in v klavrnem stanju, potnik
pa tukaj dobi prvi vtis in stik z železnico.
Divača je zelo frekventna cepna postaja, kjer se tovornim vlakom dodajajo doprege oziroma se ustavljajo zaradi
čakanja na proste tirne kapacitete na postaji Koper tovorna.
Vseeno pa ima delodajalec namen prometnika na postaji
Divača ukiniti, predvsem zaradi kadrovskega primanjkljaja,
postajo pa vključiti v daljinsko vodenje iz CVP Postojna.
Postaji Ilirska Bistrica in Sežana sta mejni postaji, saj
mejita na sosednji železniški upravi Italijo in Hrvaško.
Članstvo OO prihaja iz različnih družb SŽ, ženske so v
manjšini, vendar pa so zato bolj aktivne.
Tako kot v sosednjem OO Koper, je tudi tukaj velika razdeljenost med sindikati, kar za zaposlene ni dobro, ampak se
bojim, da bo še kar nekaj signalov zasvetilo in mogoče tudi
pregorelo, preden bodo določeni prišli do tega spoznanja!
Pred kratkim je bil v Postojni v čakalnico postavljen video
nadzor in daljinsko zaklepanje, s katerim naj bi se onemogočilo nepooblaščeno prenočevanje in uničevanje inventarja,

Postaja Divača

a je žal to le mrtva črka na papirju. Ko pride do problemov,
se vse pripombe in žaljivke vsujejo na potniško blagajničarko, ki je tudi predsednica OO Postojna, odgovorni pa tega
seveda niso deležni.
O vseh tegobah sem se pogovarjala ravno z njo, gospo
Vero Opatić, potniško blagajničarko, ki je že dobri dve leti
predsednica OO Postojna.
Pri družabnih dejavnostih se povezujejo z drugimi območnimi odbori in skupaj organizirajo tradicionalno barkolano, martinovanje, srečanja ob zaključku leta, članice pa
vsako leto tudi srečanje ob dnevu žena.
Zaposleni so čedalje bolj obremenjeni, saj se pomanjkanje kadra na vseh področjih kaže v dodatnem nalaganju
dela, zaradi česar je nadurno delo že sestavni del mesečnega razporeda, letni dopust pa se že tradicionalno prenaša v
naslednje leto, celoten izkoristek pa je zelo vprašljiv.
Kot vidite, je na tem koncu Primorske in Krasa dogajanje
pestro, zato dela v OO Postojna nikakor ne zmanjka.
Zapisala Silva Kristan.
Foto: Vera Opatić, Bojana Kocjančič in Miran Prnaver
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Zapornice nekoč
Železnica je prinesla kar nekaj sprememb v življenja ljudi
in eden od izzivov je bil in je še, kako zavarovati mesta, kjer
sta se križali železnica in cesta. Temu botruje tudi vedno
večje število vlakov in vedno višje hitrosti vlakov.
Nivojski prehodi cest čez železniško progo so se tako
pojavili že s prvimi železniškimi progami v 19. stoletju. V
prvih obdobjih niso potrebovali železniških zapornic, saj je
bil promet redek in hitrosti nizke. Z naraščanjem in razvojem železniškega prometa pa se je zaradi varnosti cestnega
prometa pojavila težnja, kako mehansko zaščititi nivojski
prehod. Tako so se pojavile prve zapornice. Zapornice so
doživele dve stopnji razvoja: mehanske zapornice (lesene
APRIL 2017

in kovinske) ter kasneje avtomatske zapornice. Danes zaradi
vedno večjih hitrosti in gostote prometa na železniških
progah težimo k izvennivojskim križanjem cestno-železniškega prometa. Čez železniške proge se gradijo podvozi in
nadvozi.
Najstarejši tipi zapornic so bile lesene zapornice, ki so
že imele predzvonilno napravo. Zanimiv je sistem Tröster
s posebno napravo, ki vsebuje sprostitveno zaklopko. Načrt
se je ohranil v signalno-varnostnem nadzorništvu Ptuj in je
bil izdan na Dunaju 31. avgusta 1896. Izrisan je v merilu
1 : 25, določeni detajli pa v merilu 1 : 5. Ta sistem zapornic bi lahko poimenovali tudi »prazapornice«. Sistem se je
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poganjal z ročnim pogonom, kjer je šel prenos od te naprave
do sistema zapornic s pomočjo jeklenice, ki se je navijala na kolo pogona. Na podoben način so bile narejene tudi
lesene zapornice sistema Stefan v. Götz und Söhne. Takšni
primeri pogonov zapornic so, glede na ohranjenost, izjemno
redki. Primerek takšnega pogona je na ogled v Železniškem
muzeju SŽ.

Načrt sistema Stefan v. Götz und Söhne, primer postavitve lesene zapornice in potezne jeklenice v prostor, april 1896, arhiv
Železniškega muzeja SŽ

V začetku 20. stoletja so se razširile mehanske zapornice.
Zanje so se razvili različni pogoni in zaporniške naprave s
predzvonilno napravo. Za razliko od zapornic sistema Tröster se za prenos ni več uporabljala jeklenica, temveč žicevod. Preko žicevoda se je premikanje zaporniškega pogona
prenašalo direktno na mehanizem zapornice in predzvonilne
naprave. Rdeče in rumeno pobarvano leseno zaporno bruno
je bilo s pomočjo opasnice pritrjeno na mehanizem. Tip
pogona zapornic je bil odvisen od dolžine žicevoda. V primeru, da so se zapornice zapirale na kraju samem, je bil
pogon vgrajen na mehanizem zapornice.
Pri zapiranju zapornic na daljavo ločimo več vrst pogonov. Običajni pogon je tisti pogon, s katerim zapornice zapiramo na razdaljo do 50 m in so v vidnem polju železniškega

Najstarejši tip pogona (na jeklenico), kakršnega so uporabljali
pri lesenih zapornicah sistema Tröster ali Stefan v. Götz und
Söhne. Konec 19. stoletja, stalna razstava Železniški muzej SŽ

Svarilo – kovinsko, stalna razstava Železniškega muzeja SŽ

Načrt sistema Tröster, 31. avgust 1896
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delavca. V primeru, da se zapornice zapirajo na večjo daljavo (ki ne sme presegati dolžine 1600 m), se uporabljajo
naprave s centrifugalnim regulatorjem (hitrostna zapora).
Poznamo več tipov naprav s centrifugalnim regulatorjem.
Najbolj razširjen je pogon Waldner, manj razširjen in tudi
nekoliko starejši pogon pa je »Schaltring« pogon. Naprava
s centrifugalnim regulatorjem poskrbi za pravilno zvonjenje
in zapiranje zapornic, ki jih železniški delavec ne vidi in le
s pomočjo tovrstnih pogonov varno upravlja z njo. Tovrstni pogoni so regulirani tako, da naprava poskrbi, da je ni
mogoče več poganjati, ko so zapornice v zaprti ali odprti
legi. Za pravilno delovanje naprav jih je potrebno enakomerno poganjati (1 obrat na sekundo). V primeru, da se pri
posluževanju pogonov kaj zalomi, obstaja vzvod za ponastavitev, kar se pa beleži kot napaka s številčnico 1–4 in na
koncu rdeč krogec, ki pomeni, da se je zgodilo še več napak

pri posluževanju naprave (primer Waldner pogona). Predzvonilna naprava na zapornicah začne opozarjati, da se bodo
zapornice začele zapirati (15–25 sekund pred pričetkom zapiranja zapornic in še nato ves čas zapiranja). Tako je bila
tehnična rešitev s predzvonilno napravo idealna rešitev za
tiste čase.
Z razvojem električnih naprav so nekatere mehanske zapornice dodatno zavarovali s svetlobnimi (optičnimi) signali, ki so bili namenjeni cestnemu prometu. Tako je bilo tudi
na Ptuju, kjer se je ohranil načrt optične signalizacije iz leta
1959. Mehanske zapornice se še dandanes uporabljajo na
nekaterih progah.
Besedilo in fotografije je pripravil Mitja Vaupotič.
Literatura: Jontes, Janez: Železniške
signalnovarnostne naprave, ŽG Ljubljana, 1989

Edvard Klarer: Rad sem bil železničar
V predmestju Celja sem obiskal 87-letnega še čilega upokojenega železničarja Edvarda Klarerja. V svojem domu živi
sam s svojo ženo. Ptički so jima že odleteli. Takole je pripovedoval:
»Sem že tretji s tem imenom, rojen leta 1930 očetu Edvardu Klarerju, dolgoletnemu strojevodji na železniški postaji
Zidani Most. Tudi moj ded Edvard Klarer je bil strojevodja
v Ljubljani. Vozil je brzovlake na progi Zagreb–Ljubljana.
Zaradi svoje vestnosti in zanesljivosti je po potrebi vozil tudi
dvorni vlak Zagreb-Bled, za kar je bil odlikovan od jugoslovanskega kralja Aleksandra.
V moji širši rodbini je bilo 13 železničarjev, od tega 6 strojevodij. Naš rod po očetovi strani izhaja iz Češke, Nemčije,
Italije, Slovenije – nekdanje Avstro-Ogrske.
Moj praded Klarer Jakob – kovinar obrtnik, rojen leta
1827 v Schönbergu v Nemčiji, je kot obrtniški vandrovec
prišel do Trsta, se tu zaposlil in si ustvaril družino. Takratne
družine so bile številne, naš rod se je širil.
Moj oče, Jakobov vnuk, se je ugnezdil v Zidanem Mostu.
Stanovali smo v 16-stanovanjskem železničarskem bloku.
Klarerjev ded, ki je vozil dvorni vlak.

Edvard Klarer s svojo ženo Majdo, s katero je poročen že
preko 60 let.
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Imel sem lepo mladost. Očetov poklic je bil cenjen, tudi sam
sem sanjal, da bom nekoč »mašinfirer«.
Vojni čas nas je zelo prizadel. Očetovo naporno delo je
postalo nevarno. Vozil je vlake na progi Zagreb–Jesenice. Proge so minirali, letala so napadala predvsem lokomotive.
Zidani Most je bilo pomembno železniško križišče. Številnim družinam je železnica dajala kruh. Med vojno so ta
kraj leta 1941 bombardirali Nemci, zavezniška letala pa so
leta 1944 naš blok popolnoma porušila. Naša družina je izgubila vse. Kot brezdomci smo se zatekli na podeželje v zasilno bivališče. Mama šestčlanski družini ni mogla ponuditi
ničesar. V kleti, zaklonišču smo si rešili le golo življenje.
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Izdelek za pomočniški izpit leta 1949, ki je bil naročen za okvir
vitrine na generalni direkciji za železniški promet v Beogradu.

Težko smo se prebijali do konca vojne, pomagali so nam
dobri ljudje.
Po vojni sem šel v Ljubljano izučit se obrti, stavbeno in
umetno kovaštvo. Prilagam sliko izdelka za moj pomočniški
izpit leta 1949, ki je bil naročen za okvir vitrine na generalni
direkciji za železniški promet v Beogradu.
Po enoletni pomočniški praksi sem nadaljeval šolanje na
delovodski strojni šoli v Ljubljani.
Kot mojster strojne stroke sem se leta 1953 zaposlil na
železnici z namenom, da postanem nadzornik signalno-varnostnih naprav. Začel sem v Celju. Svoje izkušnje sem pridobival v več nadzorništvih po Sloveniji.
Signalno-varnostne naprave so postajale vse bolj iztrošene, tehnično pomanjkljive zaradi vse večjih zahtev prometa:
daljši vlaki, več vlakov, več tovora. Začelo se je razmišljati
o modernizaciji železniškega prometa. Potrebni so bili novi
kadri s širšim strokovnim znanjem – predvsem na področju
elektrotehnike.
V ta namen je bila v Ljubljani ustanovljena Višja tehnična
šola za signalno-varnostne in telekomunikacijske naprave
za potrebe takratne Jugoslavije. Izšolala je prve inženirje za
tovrstno stroko. To šolanje sem končal leta 1962, nadaljeval
delo na SVTK Celje kot referent za investicije SV in TK
naprav in nato dolga leta do upokojitve leta 1991 opravljal
delo šefa tehnične službe za SV naprave.
Sodeloval sem pri pripravi in modernizaciji na vseh
postajah od Zidanega Mosta do Šentilja. Vzporedno so se
preurejale tudi druge postaje na progah Pragersko–Središče,
Ormož–Murska Sobota, Maribor–Prevalje, Celje–Velenje.
Opravljeno je bilo zahtevno in odgovorno delo. Še danes
sem vesel, da pri vseh teh delih ni prišlo do nobene nesreče
(izrednega dogodka) kljub marsikateremu tehničnemu zapletu, zato sem tudi z mirno vestjo šel v pokoj.
Z grenkobo pa razmišljam o zgrešeni nekdanji in sedanji prometni politiki. Namesto da bi nadgrajevali in širili
našo že obstoječo dobrino, železnico, ki naj bi bila osnova
za hiter, varen, urejen, tudi poceni javni prevoz neke države,
smo začeli rušiti » nerentabilne« proge. Ob ukinitvi proge
Velenje–Dravograd sem bil prisoten v Slovenj Gradcu.
Ljudje so jokali, se jezili, protestirali – nič ni pomagalo.
V kratkem času so težki tovornjaki, naloženi z velenjskim
lignitom za Avstrijo, uničili še cesto. Zaradi ukinitve proge
Jesenice–Rateče nimamo množičnega javnega prevoza do

24

Tehnični prevzem signalno-varnostne naprave na postaji
Pesnica leta 1979 – Edvard je tretji z leve.

novozgrajenega smučarskega centra v Planici. Izstopa tudi
elektrifikacija železnic po Sloveniji s 3 kV enosmerno napetostjo, namesto da bi zgradili napajanje s 25 kV izmenično
napetostjo, ki je uveljavljena v Evropi.
Že nekaj let politiziramo o gradnji drugega tira Koper–
Divača. Naj povem, da so Nemci (kot okupatorji), zgradili
drugi tir proge Zidani Most–Dobova med vojno v dolžini
50 kilometrov v dveh letih. S tem v zvezi je bila narejena
tudi rekonstrukcija tirnih naprav za dvotirni promet na vseh
postajah. Mejno postajo Dobova so razširili z najmanj desetimi tiri. Zakaj jim je to uspelo? Spodnji ustroj za dvotirno
progo je bil že načrtovan. Na progi Koper-Divača se ni planiralo dolgoročno z možnostjo dograditve še drugega tira na
obstoječi trasi. Stroka je že takrat zatajila.
Železnica je okno v svet. Z ženo sva rada potovala. Vlak
naju je pripeljal do Narvika na severu Norveške, vozil po
Ukrajini, Rusiji, Romuniji, Bolgariji, Švici. Ravno tu sva
občudovala varčnost Švicarjev. Ozkotirnih železnic na
podeželju niso rušili. Gosto razporejena železniška mreža
nudi prebivalstvu varnejšo pot do službe. Sedejo na vlak,
že delajo z računalniki, neobremenjeni s prometom na cesti.
Tudi bolj spočiti pridejo do delovnega mesta.
Občudujeva tudi našo lepo deželo Slovenijo. Rada sva
hodila v hribe. Od Maribora do morja sva prehodila celotno
slovensko planinsko transverzalo, 60 let najinega skupnega
življenja pa praznovala že nekoliko niže – na zasavski Lisci.
Po 40-letni delovni dobi sem se upokojil. Naša služba
SVTK Celje vsako leto povabi svoje upokojence na srečanje
in na lep izlet po Sloveniji. Prisrčna hvala! To je lepa gesta.
Spremlja nas občutek, da še nismo pozabljeni.

Železniška izkaznica Edvardove stare mame iz leta 1913
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Skupinska slika v Zidanem Mostu; Edvardov oče je drugi z leve
v zadnji vrsti. Četrti z desne v zadnji vrsti je stari oče pisca tega
članka.

Na koncu pogovora se je namuznil: Še v Jugoslaviji sem
bil leta 1979 od predsednika republike Jugoslavije odlikovan z redom dela s srebrnim vencem, junija 1987 pa mi je

ŽG Ljubljana podelilo plaketo INOVACIJA za uspešno inovacijsko dejavnost. Rad sem imel svoje delo na železnici in
veliko spominov me veže na ta čas.
Ko sem odhajal od gospoda Edvarda in njegove žene
Majde, sem razmišljal, koliko predanosti, ljubezni, požrtvovalnosti in nesebičnosti je bilo v njegovem delu na železnici.
In s kakšno pozornostjo in pametnim pogledom gleda na
današnje čas ter kako je še vedno v pristnem stiku in odnosu
z železnico. Zagotovo je takšen pozitiven odnos do življenja
in dela vplival na to, da je pri napolnjenih 87-ih letih še
tako zdrav, vedrega razmišljanja in razuma. Naj tako ostane
še dolgo časa. Z velikim veseljem se človek sreča s takimi
ljudmi, saj te napolnijo s pozitivno energijo in so nam svetel
zgled, kako se da živeti in delati.
Pogovarjal se je Miran Prnaver.
Foto: Miran Prnaver in zasebni arhiv Edvarda Klarerja

Rogatec nekoč in danes
Obmejni kraj s sosednjo Hrvaško v zgornjem Posotelju
je turistično zelo razvit. Kraj z več kot 1500 prebivalci se
ponaša s svojim muzejem na prostem in lastno občino. Bore
malo pa boste zasledili o železnici, ki je na prelomu stoletja
še največ doprinesla k razvoju kraja. Za to smo največ krivi
sami železničarji, kot mnogokje v Sloveniji.
Minilo je več kot petdeset let, ko je na naših tleh stekla
dvotirna proga med Dunajem in Trstom, ko so leta 1903
zgradili lokalno železniško progo Grobelno–Rogatec. Smelo
lahko trdimo, da je bila to povezava teh krajev s svetom,
ki je hkrati pospešila razvoj zaselka v današnji kraj, ki vse
bolj dobiva urbano turistično podobo. Leta 1930 je bila

železniška povezava še s hrvaško Krapino, do nje pa je že
bila železniška povezava z Zagrebom.
Zanimivo je, da so že leta 1909 razmišljali o gradnji proge
Poljčane–Stranje, kjer bi se proga križala s progo proti Rogatcu, in dalje proti Kumrovcu, Savskem Marofu vse do
Zagreba. Do realizacije te zamisli je prišlo petdeset let kasneje, ko so leta 1960 zgradili progo od Stranja do Kumrovca,
dalje, do Savskega Marofa, pa je bila proga zgrajena že štiri
leta poprej.
Poseben pomen je kumrovško-rogaška proga dobila
kmalu po vojni. Takratne JDŽ (jugoslovanske državne
železnice) so ob dograditvi kumrovške proge načrtovale

Urejena železniška postaja
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pomožno železniško povezavo Maribor–Zagreb. V Grobelnem so celo zgradili odcep za to progo (danes je viden le še
nasip pred uvoznim signalom, po katerem je speljana cesta).
Zaradi slabega stanja proge, po kateri niso mogle voziti
težke parne lokomotive, so projekt opustili. Kljub temu pa
je naraščal lokalni tovorni in potniški promet iz Celja. V
Rogatcu se je vse bolj razvijala industrija, iz Obsotelja in
hrvaškega Zagorja pa se je v industrijsko Celje in Šentjur
z vlakom vozilo vse več delavcev. V času skupne države
so bili vlaki nabito polni, danes pa je podoba popolnoma
drugačna.
Postaja Rogatec
Današnja podoba železniške postaje je lahko v ponos Slovenskim železnicam. Lepo urejena postaja z zgodovinskim
predznakom miniaturnega muzeja ob postajnem poslopju.
Manj ugledna pa je podoba čez vikend, ko nekoč ena najbolj
frekventnih manjših potniških in tovornih postaj v Sloveniji
ostane popolnoma mrtva. Vlaki čez vikend mirujejo deponirani, postaja pa je nezasedena. Če koga, potem najbolj boli
srce nekdanjega šefa postaje Vladimira Vekića, ki je upokojen že 29 let in se pri svojih 92-ih letih še vedno ukvarja
s pisateljevanjem. Njegov naslednik Anton Jamnikar, ki je
upokojen že 19 let in je vse svoje življenje kot domačin preživel na železniški postaji, kot prometnik in nato šef postaje,
pa še posebej z grenkobo v srcu s svojega doma opazuje
zaton nekdaj najbolj zahtevne postaje na tem območju. To
lahko potrdim tudi sam, saj sem kot prometnik nadomeščal
na vseh postajah, razen Rogatca, ki je bil zaradi svoje specifičnosti komerciale takrat, v sedemdesetih letih, trd oreh za
marsikaterega prometnika. Sicer pa je postaja razpolagala
s svojim prometnim kadrom, ki je pretežno pokrival kritje
prometnikov na tej progi.
Vladimir Vekić
Po obisku postaje Rogatec, kjer smo se srečali z nekdanjima šefoma Vekićem in Jamnikarjem, nas Tone povabi na
svoj dom, od koder ima pogled na svoje nekdanje delovno
mesto. V prijetni družbi steče naš pogovor in številni spomini na nekdanje delo na tej progi, kjer sem tudi sam preživel
v nadomeščanju del svojega službenega poslanstva.

Nekdanji šef in pisatelj Vladimir Vekić

26

Takoj po vojni (1945), ko je stekla obnova železnice,
je bil šef postaje Dosedla, kot se spominjata sogovornika.
Sledil mu je Jože Lazar, nato Albin Frece (oče Martina Freceta), za njim pa Vladimir Vekić in Anton Jamnikar, ki je bil
zadnji samostojni šef postaje. Potem je celotno progo s sedežem v Šentjurju prevzel Viljem Krivec. Danes je sedež v
Grobelnem.
Posebej zanimiv je železničarski starosta Vekić, po
rodu Dalmatinec, ki svojega porekla v pogovoru ne more
prikriti. Prav tako je ta umetniška duša še vedno polna
spominov in ob njegovem bistrem umu bi lahko predstavili obširno zgodovino njegovega dela na železnici ter
umetniškega ustvarjanja, pisanja pesmi in zgodb, ki jih
je začel ustvarjati po upokojitvi. Še vedno pesni in rad
pripoveduje.
Kozica, rojstni kraj v Dalmaciji, je poslal Vladimirja Vekića v beograjsko prometno šolo, kjer se je srečal s
Štajercem Hugom Ogrincem. Njegovo prvo delovno mesto
je bilo šef postaje Bjelina. Potem je sledil Ogrincu v Slovenijo, kjer je bilo pomanjkanje šefov postaj, ki so takrat
imeli na železnici vidno vlogo pri organizaciji in delu na
posameznih postajah. Ponudili so mu več postaj, a odločil
se je za Rogatec, kjer mu je bilo nudeno najbolj ugodno družinsko stanovanje. Takrat, leta 1973, je vozila še parna vleka.
Na postaji se je dnevno obračalo po 34 vlakov s sto vagoni
tovora dnevno – skupno s tranzitom. Zaposleni na železnici
so imeli takrat še vedno poseben ugled. Samo v prometu je
bilo na postaji zaposlenih 52 železničarjev (česar danes ne
premore vsa proga), 42 jih je imela vleka (imenovali so jo
kurilnica) in 48 progovzdrževalna služba (kasneje SVP). To
so bili časi, ko se je na postaji nakladalo od 20 do 30 vagonov dnevno. Leta 1986 se je Vekić upokojil in nasledil ga je
Anton Jamnikar.
Čeprav sem ga poznal kot šefa še v času njegovega službovanja, sva se pozneje srečala (takrat še) v Železničarski
prometni šoli v Mariboru, ko je predstavil eno izmed svojih
knjig. Bila je zanimiva knjižica, v kateri opisuje, lahko bi
rekli zgodovinske dogodke iz časov, ko smo hodili po nakupih preko meje. Zgodbe nimajo umetniške vrednosti, so
pa zapis nekega časa. Takrat mi je potožil, da ima problem
z objavo. Vseskozi je pisal v tedanji srbohrvaščini, potem
pa je moral dati svoja dela v slovenski ali hrvaški prevod.
Poleg zgodb je napisal tudi dva romana in pesmi, v katerih v
maternem jeziku izpoveduje svoja čustva (šest knjig). Sedaj
piše samo v hrvaščini, tudi zadnjo knjigo (izdano 2017).
Tudi na železnico ni pozabil, saj ima doma rokopis s prek
sedemsto stranmi o življenju na železnici, pa potarna, da je
vse teže z založbami za objavo.
Žena po rodu iz Slavonije mu je umrla, danes živi v
svojem stanovanju v Rogatcu v bližini sina in hčere, tretja
hči pa živi v Beogradu. Posebej ponosen je na svoje tri
vnuke. Da v svoji rodni Dalmaciji ni bil že vrsto let, zaključi s slabim priokusom. Kljub svoji visoki starosti je
še vedno aktiven na umetniškem področju – bil je celo
predsednik KUDa v Rogatcu. Njegov slogan je: Pišem
o dobrih delih, ki ljudi osrečujejo. Želimo mu še veliko
ustvarjanja.
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Anton Jamnikar
Tone je bil znan kot veseljak po vsej kumrovško-rogaški
progi. V času mojega nadomeščanja prometnikov na teh postajah je pogosto kril dopuste šefov postaj. Vedno nasmejan
in dobre volje je bil pravo nasprotje tedanjih šefov, ko je bila
miselnost o nečem vzvišenem še vedno prisotna in so z neko
umetno disciplino hoteli ustvarjati posebno pozornost. Povečini so bili to starejši prometniki, ki so delovali po zgledu
svojih predhodnikov. Ko je prišel šef postaje v službo, si mu
moral po vojaško predati raport, poročilo o vožnji vlakov
in stanju postaje. Mirno lahko trdim, da polovice predanega nekateri ostareli šefi sploh niso več dojemali, so pa bili
ponosni na svoj položaj. Današnji čas, ko vse drvi nekam v
neznano, kot trdi kustos železniškega muzeja Mihael Bučar
iz Šentjurja, takega načina ne bi sprejemal.

Vladimir Vekić in Anton Jamnikar

Toda Tone je bil pred časom. Vse stvari je dojemal bolj
demokratično in tudi kot kasnejši šef je v tem slogu nadaljeval. Spomnim se primera, ko sem nadomeščal v Stranju.
Po zadnjem potniškem vlaku smo zaključili delo in je bil
delovni čas prekinjen do zgodnjih jutranjih ur. Pred tem
vlakom je vozil nabiralni vlak za Rogatec. Ta je bil pogosto
zelo obremenjen z delom na postajah, tako da je včasih zamujal tudi po uro in več. Med Stranjem in Rogatcem je nabiralni vlak opravil še dostavo voz v Mestinju, kjer ni bilo
prometnika. Vselej, ko je nabiralni vlak zamujal, si moral v
Stranju čakati na njegov prihod (odjavo) v Rogatec. To pa
je lahko trajalo tudi do polnoči. Priznati moram, da smo si v
dogovoru s prometniki v Rogatcu pomagali kar po domače.
Pa se je zgodilo, da je bil v Rogatcu prometnik Jože, ki je
pozneje službeno napredoval, on je bil zelo dosleden v predpisih in ni bil nikoli za službene prijateljske kompromise.
Vedoč, da bom na odjavo čakal do polnoči, sem se prepustil čakanju. Tedaj pa je prišel v nočno kontrolo šef postaje
Stranje, Roman Drofenik – moj sošolec. Po naključju se je
iz Rogatca javil šef Jamnikar, ki se je mudil na postaji, in
me podražil, ali imam kakšno dekle na postaji, da se mi nič
ne mudi domov. Potem je kompromisno predlagal, naj si
pridem po odjavo v Rogatec. Z Romanom sva krenila na pot
in ob enajsti uri naju je Tone pričakal, odvedel v bližnjo gostilno, ki je bila že zaprta, a Tonetovo poznavanje je odprlo
vrata veseli družbi, da je bilo prijetno krepko čez polnoč. Ob
APRIL 2017

Anton Jamnikar z ženo Miro in vnukom Lanom

povratku se oglasimo na postaji, kamor je ravnokar prispel
nabiralnik. Dobil sem odjavo in trajen spomin na Toneta, ki
naju je z Romanom gostil.
Tone je stopil pred vlak z rdečo kapo leta 1963 in ostal
zvest svoji postaji vse do upokojitve kot šef postaje leta
1998. V času njegovega službovanja je doživel veliko lepih
pa tudi težavnih doživetij. To so bili časi pomanjkanja prometnikov, ko je bilo v poletnem času potrebno delati tudi
12/12, kar pomeni, da je eden delal samo podnevi, drugi
ponoči, da si je tretji lahko privoščil dopust na morju. Takrat
se nihče ni vprašal o nadurah. Plače niso bile ravno vzpodbudne, pa je prav prišel vsak tedanji dinar za nadure.
Ko vprašamo Toneta, kaj meni o današnji podobi železnice
v Rogatcu, samo zamahne z roko. Takrat, ko je on vodil postajo, je bil kot domačin v stalni povezavi s tedanjo krajevno
skupnostjo. Po njegovem odhodu so prišli na njegovo mesto
mladi ljudje, ki so sledili novejšemu delovanju železnice,
ko so bili ukinjeni šefi na vseh postajah, nadzor nad vsemi
postajami pa je prešel v roke ene osebe, ki pa se ne more
posvetiti posameznim postajam in njihovim zaledjem. Žal je
tako skoraj na vseh postajah in potem ni čudno, da uživa železnica sloves nečesa preživetega, da se razmišlja samo o dobičku in vse manj o povezavi z zaledjem posameznih postaj.
Tovorni promet na postaji Rogatec je precej upadel, potniški pa je še vedno zadovoljiv, le preko vikenda je pravo
mrtvilo, ko vlaki ne vozijo. To pa Toneta, ki opazuje življenje na postaji iz svojega doma, spravlja v slabo voljo, z
mislijo, kako živahno je bilo nekoč. Toda življenje teče dalje
in potrebno se je privaditi novemu času.
Tako Vekić kot Jamnikar pa sta še vedno enaka kot pred
leti, ko sem ju nazadnje srečal. Ko ju vprašam, kaj ju ohranja pri zdravju, mi Vekić odgovori: »Človek mora v življenju
vedno nekaj početi, se mora z nečim ukvarjati. Moj hobi je
bila vse življenje kultura, Tone pa je prepeval v zboru in se
še vedno ukvarja s petjem.«
Prijetno je bilo srečanje z veteranoma, ki sta pustila vse
življenje na železnici in sta še vedno polna vedrine. Današnjim sodelavcem v prometu pa predstavljamo, kako lepo
je biti železniški veteran, če ti služi zdravje. Tudi vi se boste
nekoč spominjali lepih pa tudi težkih trenutkov iz službenih
let – pa vendar je lepo biti železničar!
Besedilo in fotografije je pripravil Marjan Mally.
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Srečanje članic SŽPS ob dnevu žena
Leto je naokoli in seveda je bil spet čas, da se članice
našega sindikata spet udeležimo tradicionalnega srečanja ob
dnevu žena. Odzvale smo se prijaznemu povabilu OO Celje,
da si ogledamo znamenitosti v okolici Slovenskih Konjic.
Kot se za dobrega gostitelja spodobi, so najprej poskrbeli
za naše želodčke, saj smo uživali ob okusni hrani in pijači s
panoramskim razgledom na vinorodne griče.
Ker našim srečanjem vsako leto dodamo tudi kulturno
noto, so nas gostitelji najprej popeljali v vesolje oziroma
na potep po zgodovini razvoja vesoljskih tehnologij, ki so
omogočile polet prvega človeka v vesolje. Sliši se kot znanstvena fantastika, a ne? Daleč od tega. V Vitanju je Kulturno središče evropskih kulturnih tehnologij (KSEVT), kjer
je otvoritvena razstava posvečena domačinu Hermanu Potočniku Noordungu, ki je bil pionir vesoljskih poletov. Naš
planet je v vesolju samo čisto majčkena pikica, le kje smo
potem mi, kot posameznik?

Veselo vzdušje

o njihovih strogih samostanskih pravilih, saj so dneve preživljali v samoti in tišini, smo prišle do zaključka, da pa to
res ne bi bilo za nas, saj preveč rade govorimo.
Zadnji postanek pa je bil dvorec Trebnik in seznanitev
z naravno kozmetiko pod istoimensko blagovno znamko.
Ajej, raj za ženske. Že ob vstopu v prostore nas je zajel
čudovit vonj po zeliščih, saj so nas gostiteljice pričakale
z domačim čajem, ki so mu dodale še par kapljic izvlečkov iz domačega sadja. Na kratko so nam predstavile tudi
nekaj produktov iz široke palete naravne kozmetike ter zelo
prijazno in strokovno odgovorile na naša vprašanja. Vsi
udeleženci smo dobili majhne žakeljčke, ki smo si jih sami
okrasili in poslikali, na koncu pa so jih gostiteljice napolnile

V Vitanju v Kulturnem središču evropskih kulturnih tehnologij
(KSEVT)

Nadalje nas je pot vodila na ogled Žičke kartuzije, ki
leži popolnoma odmaknjena v tesni dolinici Sv. Janeza ob
vznožju Konjiške gore, kjer so med letom 1165 in 1782
živeli in delovali menihi. Poleg redovnega življenja so se
ukvarjali tudi z lekarništvom in zdravilstvom, mlinarstvom,
opekarstvom, steklarstvom in podobnimi deli, ki so služila
preživetju redovne skupnosti. Ko nam je vodička razlagala
Vsakoletno srečanje je lepa priložnost za druženje.

z zelišči. Poudarile so, da je vsak posameznik dobil mešanico tistega, kar potrebuje. Me prav zanima, kaj so nasule
našim spremljevalcem?
Zaključili smo v Hotelu pod Roglo, kjer smo se ob glasbenih ritmih vrteli pozno v noč.
Preživeli smo čudovit dan, zato še enkrat hvala vsem, ki
ste sodelovali pri organizaciji in tako poskrbeli, da smo se
počutili prijetno v nasmejani družbi in vsaj za en dan vsakodnevne skrbi potisnili nekam v ozadje.
V zavetju starodavne Žičke kartuzije
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Besedilo: Silva Kristan
Foto: Edvard Kostić
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Praznovanje v OO Novo mesto ob zaključku leta
10. 12. 2016 smo se s kolegi iz OO Koper, Postojna,
Ljubljana, Zalog in Novo mesto udeležili zdaj že skoraj tradicionalnega srečanja ob iztekajočem letu. Zbrali smo se v
Bowling centru Galaksija Trebnje.
Ob prijetnem in lepem vzdušju ter ob dobri glasbi smo se
poveselili in poskusili pozabiti na vse slabo, kar je bilo, ter
napolniti baterije za prihajajoče obdobje. Nekateri med nami
so za sprostitev imeli tudi športni del aktivnosti ob bowlingu,
ostali pa plesne in druge zanimivosti.
Ena izmed naših članic je na ta dan praznovala rojstni
dan, tako da smo jo spontano presenetili z glasbenim nastopom našega sekretarja Jožeta Skubica, za kar se mu iskreno
zahvaljujem.
Upam, da bomo zadržali skupno sodelovanje ob podobnih
priložnostih tudi v bodoče.
Besedilo in foto: Jure Buzar

Lepo se je srečati in poveseliti.
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zelezni-car.si: Maketa male železnice in Muzej
železnic v Sevnici
V nekdanji šolski sobi na postaji v Sevnici danes ta prostor opravlja povsem drugo funkcijo, a je še vedno v bistvu
prostor za izobraževanje in spoznavanje, bolje rečeno občudovanje železnice tako skozi današnji čas kot skozi zgodovino. Strojevodja Ivan Puc je v ta prostor postavil maketo,
ki jo je sprva v manjših dimenzijah imel doma, vendar je
prostor v domači hiši postajal premajhen. Ljubitelj te zvrsti
je že vse od srednješolskih let. Milan Culetto, tudi nekdanji strojevodja in danes še vedno železničar, pa je postavil

Del makete z »gomulko«

Bogata zbirka
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in opremil bogato zbirko zgodovinskih artiklov, ki so se
uporabljali na železnici. Kot pravi, je največ stvari našel v
zidanmoški kurilnici, ko so jih ob raznih čiščenjih hoteli odložiti na smetišče.
Ivan mi v uvodu pove, da je maketa možna na ogled
vsako prvo soboto v mesecu v dopoldanskem času, ko je v
središču Sevnice sejem in se tako zbere več ljudi iz Sevnice in tudi bližnje ter daljne okolice. Za oglede ni potrebno
plačati nobene vstopnine. Seveda so možni ogledi tudi po
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dogovoru. Izvem, da je pred otvoritvijo makete, to je bilo
v mesecu juniju leta 2014, približno leto dni pripravljal vse
potrebno za odprtje.
Da je maketa dobila nove prostore, ki so sicer dani v dolgoletni brezplačni najem od naše družbe SŽ-Infrastruktura,
d. o. o., mu je v veliki meri pomagal in ga podpiral pokojni
Franc Pavlič. Sicer so v vmesnem času bile že težnje, da
bi se preselil na drugo lokacijo, a je le nekako prevladala
pamet, saj je ta prostor, ki je dejansko na postaji, zelo primeren. O tem govorijo tudi dejstva, da so bili med drugim
obiskovalci muzeja in makete iz Švedske, Nemčije, Francije, Argentine, Belgije, ZDA … Zelo dobro sodelujejo tudi s
sevniškim zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinsko
dejavnost (KŠTM), ki organizira številne obiske, prav tako
redno prihajajo na ogled sevniški osmošolci, ko imajo tehniški dan, redni gostje so tudi malčki iz sevniškega vrtca.
Ivan predvideva, da je bilo do sedaj najmanj dva tisoč obiskovalcev.

Zbirka lokomotiv ...

... in vagonov

Maketa je velika nekako 20 m2, zbirka obsega približno
50 lokomotiv in 150 vagonov, nekaj eksponatov pa imajo v
sobi tudi Ivanovi sodelavci. Seveda lokomotive in vagoni
niso poceni, tako da je Ivan v ta hobi vložil in še vedno
vlaga veliko svojih sredstev. Lokomotive so opremljene tudi
s svojimi značilnimi zvoki. Ivanu, kot strastnemu ljubitelju,
seveda ne zmanjka idej, kaj bi bilo še potrebno postoriti, popraviti, dopolniti. V pogovoru izvem, da je sicer materiala za
makete na tržišču kar precej, je pa drag. So tudi domači proizvajalci, večina je tujih. In ko pride ven ena serija lokomotiv, vagonov, jih je na tržišču samo določeno število in kdor
prej pride, prej melje. Ne izdeluje se pa še dodatnih izdelkov,
četudi bi bilo povpraševanje. Sicer je osnovo za maketo, to
je pokrajino, napravil sam, »infrastrukturo in vozni park«
se pa kupi. Ker so Slovenske železnice relativno male, je
njihovih izdelkov na tržišču malo in so zato še toliko dražji.
Od objektov na maketi sta originalna kopija postaje Šentrupert in skladišče na postaji Tržišče. Za makete je predvideno
merilo eksponatov 1 proti 87 (torej 87-kratno pomanjšanje
dejanske velikosti stavbe ali voznega parka).
»Vse, kar počneš v zvezi s tem hobijem, pa mora biti in
je povezano predvsem z veliko ljubeznijo, predanostjo temu,
kar delaš, in tako ne gledaš ne na čas in ne na denar oziroma, kot pravijo, zadovoljstvo nima cene. Nekaj predstavitev
makete je tudi na youtube, prišli so snemat tudi s treh televizij, med drugim tudi z naše nacionalne RTV. Kar zadeva
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Nekoč je bil železničar takšen.

podporo in sodelovanje s strani SŽ-ja in njihovega sindikata,
je bilo na začetku le-to zaznati, danes pa je to vse bolj bleda
senca,« na žalost ugotavljata oba moja sogovornika. Stroški
niso samo z novimi artikli, ampak tudi z vzdrževanjem, kot
je to na ta pravi železnici.
Ko Ivan vključi, požene določene lokomotive in kompozicije in začnejo delovati še signali, pa človek res dobi
občutek, da je to železnica v malem. Občutek, ki ga vsak
železničar rad doživi. Ampak verjamem, da bo marsikdo od
vas, ki berete ta članek, to preizkusil sam. Prepričan sem, da
Vam ne bo žal.

Pri znamenitem coklu
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Milan in Ivan pri maketi

V sosednji sobi pa začneva pogovor še z Milanom. Pove,
da so ga starine zanimale že v osnovni šoli. Ko je bil v stari
hiši na podstrešju, se je počutil kot v raju, pravi. Ko so v
domači Loki pri Zidanem Mostu okoli leta 2000 odprli
Etnološko-tehnični muzej in en oddelek z železničarskimi
eksponati, so se stvari začele dogajati bolj zares. Kasneje
se je, zaradi nesoglasij z lastnikom objekta, ta muzej zaprl,
etnološki del je odkupila občina, železniški del pa je Milan
obdržal. In ko je bila leta 2013 v Loki maša za železničarje,
je ta zbirka zopet prišla na površje. »Razstava je bila na
postajališču Loka, ko pa je Ivan dobil prostore na sevniški
postaji, je zbirka dobila svoje mesto tu. In za to sodelovanje
in povezovanje sem Ivanu zelo hvaležen,« še pove Milan.
Škoda bi bilo, da bi vsi ti eksponati končali na smetišču ali
podstrešju, saj marsikomu zelo veliko pomenijo. Vprašam,
na kateri primerek je Milan najbolj ponosen. Hitro mi odgovori, da je to zagotovo obuvalo – cokel, ki je razstavljen
na sredi sobi, saj je najverjetneje edini v Sloveniji. Z njim je
nekoč prišel peš v te kraje neki Furlan (iz Furlanije v Italiji) s
trebuhom za kruhom. In da je potem delal pri gradnji dolenjske proge (odsek Sevnica–Trebnje) med obema vojnama,
kot kamnosek.
Zanimivo je tudi, da obiskovalci naknadno potem od
doma prinesejo še kak zanimiv eksponat in tako le-ta služi
povsem drugemu, pravemu namenu, predvsem to velja za
železničarje. V sobi najdemo tudi kapo nemških železnic iz
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časa nacizma. Tu je prišlo do menjave z nemškim zbirateljem. Je pa bilo potrebno darovati dve naši kapi, da sta dobila
potem to starodobno nemško železničarsko kapo.
O muzeju se da dobiti kar nekaj informacij na facebook
strani zelezni-car. Oba resno razmišljata, da bi bilo muzej
potrebno predstaviti v primerni zloženki. Po mnenju sogovornikov se je muzej v Sevnici lepo »prijel«, je pa potrebno seveda še delati na promociji. Upam, da bo tudi ta
članek pripomogel, da še kdo obišče ta res zanimiv muzej
in maketo, delo dveh res prizadevnih železničarjev, ki ne
gledata na čas in denar, ampak poleg tega vlagata ogromno
energije, znanja in volje, da zgodovina železnice ne gre v
pozabo, ampak pri marsikaterem obiskovalcu vzbudi zanimanje in spoštovanje tako do nekdanjih kot sedanjih časov
na železnici. In, kot pravi pregovor, velja tudi za ta muzej:
kdor ne spoštuje preteklosti, ni vreden prihodnosti. Hvala,
Ivan in Milan, da lahko obiskovalci tudi skozi vajino maketo
in muzej bolje spoznajo preteklost in se veselijo prihodnosti. Bralci Prometnika, pridružite se jim tudi vi! Ne bo
vam žal.
Informacije o maketi male železnice in muzeju železnic
v Sevnici dobite tudi na telefonskih številkah 041 841 382
(Ivan) ali 041 466 560 (Milan).
Besedilo in foto: Miran Prnaver

31

ZANIMIVOSTI

500 letnica reformacije
V Sloveniji praznujemo dan reformacije 31. oktobra. Reformacija je Slovencem prinesla prvo knjigo in knjižni jezik
pa tudi prvo omembo pojma Slovenec.
Dan reformacije je državni praznik, ki ga praznujemo od
leta 1992, in dela prost dan. Reformacija predstavlja gibanje
za prenovo Cerkve, ki ga je v začetku 16. stoletja sprožil
profesor biblične teologije Martin Luter. Luter je 31. oktobra
1517 na vrata cerkve v Wittenbergu v Nemčiji obesil 95 tez
o prenovi Cerkve in tako opozoril na krizo v njej. Začelo se
je reformno gibanje, ki je privedlo do notranje preureditve
katoliške cerkve in tudi do nastanka novih cerkva.
V slovenskem prostoru je bila osrednja osebnost tega gibanja Primož Trubar (1508–1586), ki je leta 1550 napisal
Katekizem, prvo knjigo v slovenskem jeziku in prvo slovensko tiskano knjigo nasploh. Katekizmu je nato dodal še
Abecednik. Trubar je napisal več kot 25 del oziroma polovico vseh knjig, ki so jih napisali slovenski protestantski
pisci.
Najpomembnejše delo slovenskega protestantizma je po
mnenju številnih strokovnjakov prevod Biblije (Svetega
pisma), ki jo je leta 1584 v Wittenbergu dal natisniti Jurij
Dalmatin. Med reformacijo je nastala tudi prva slovenska
slovnica, Arcticae Horulae, Zimske urice Adama Bohoriča,
kjer pa je avtor o slovenskem jeziku pisal v latinščini.
Praznik še posebej slovesno praznujejo v Prekmurju, kjer
živi večina evangeličanov na Slovenskem. Razdeljeni so v
13 cerkvenih občin, po zadnjem popisu prebivalstva pa jih je
pri nas nekaj manj kot 15000, kar predstavlja četrto največjo
versko skupnost v Sloveniji.
Besedilo in foto: Miran Prnaver

Primož Trubar

Dalmatinova Biblija

Trubarjeva domačija

Materni jezik
Materni jezik ali materinščina je jezik, ki se ga v zgodnjem otroštvu običajno naučimo kot prvega in se v njem
najlaže izražamo, zato ga imenujemo tudi prvi jezik. Je jezik,
katerega se naučimo v okviru doma, in je večinoma jezik,
v katerem govorijo naši starši. Lahko pa ima človek, glede
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na življenjske okoliščine, tudi dva materna jezika, prvega
in drugega. Slovenščina je materni jezik približno 2,4 milijona ljudi, od tega jih okoli 1,85 milijona živi v Republiki Sloveniji. 25. junija 1991 je slovenščina postala državni
jezik RS.
APRIL 2017
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Državni jezik

Materni jezik

Je južnoslovanski jezik, ki ga na svetu govori približno
2,5 milijona govorcev, katerih večina živi v Sloveniji, in je
edini jezik v EU, ki pozna dvojino. Njen položaj je formalno opredeljen v 11. členu Ustave RS. Ob osamosvojitvi je
Slovenija imela nekaj manj kot 2 milijona prebivalcev, od
tega je po podatkih iz popisa prebivalstva 1991 slovenščina
bila materni jezik 88,3 % prebivalcev. Enajst let pozneje,
ob popisu 2002, ko se je ta podatek zbiral zadnjič, pa je bila
vrednost tega podatka za 0,5 odstotne točke nižja. Na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna
skupnost, sta uradna jezika tudi italijanščina in madžarščina. Italijanski jezik je kot materni jezik v obeh omenjenih
popisih navedlo 0,2 % prebivalcev, madžarščino kot materni
jezik pa je v letu 2002 navedlo manj prebivalcev (0,4 %) kot
ob popisu 1991 (0,5 %).

Slovenščina in tujke

V osnovnih in srednjih šolah je slovenščina tudi učni
predmet. Po podatkih Ministrstva za šolstvo in šport obsega
pouk slovenskega jezika v osnovnih šolah skupno nekaj več
kot 1600 ur na leto, kar je približno 310 ur več, kot jih obsega
na primer pouk matematike. Največ ur je pouku slovenskega
jezika namenjenih v 2. in 3. razredu osnovne šole.
Za ohranjanje jezika je pomembno branje. V letu 2013
je bilo izdanih približno 1190 naslovov leposlovja, in sicer
49,0 % naslovov iz slovenske književnosti, ostalo iz tuje
književnosti. V šolskih knjižnicah je bilo učencem in dijakom v letu 2012 na voljo 91,3 % gradiva v slovenščini.
Mednarodni dan maternega jezika praznujemo 21. februarja. Jeziki so bistveni del dediščine človeštva, jezik je za
ljudstvo in narod temeljnega pomena in je bistveni del kulture. V EU je 24 uradnih jezikov, cilj EU pa je, da bi prebivalci
EU govorili poleg materinščine vsaj še dva tuja jezika.
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Uradni jezik

Unesco je razglasil 21. februar za mednarodni dan maternega jezika leta 1999 – v spomin na protest in smrt bengalskih študentov, ki so leta 1952 v Pakistanu zahtevali
enakopravnost za svoj jezik. S tem je Unesco želel opozoriti
na potrebo po ohranjanju kulturne in jezikovne različnosti.
Evropa je jezikovno zelo bogata in prav jezik je ena najbolj prepoznavnih prvin identitete in kulture. Z vstopom
Hrvaške v EU je zdaj v EU 24 uradnih jezikov. Jezikovna
različnost v EU je dejstvo in sodelovanje z drugače govorečimi postaja naš vsakdanjik. Eno izmed vodilnih načel EU
je, da bi vsakdo poleg maternega govoril še vsaj dva tuja
jezika. Jezikovno znanje je zelo pomembno zlasti pri iskanju
zaposlitve.
Angleški jezik je eden najbolj razširjenih jezikov na
svetu, vendar pa po številu rojenih govorcev, t.j. tistih, ki
jo govorijo kot materni jezik, ni na prvem mestu. Med najbolj razširjene jezike po številu rojenih govorcev se uvrščajo
mandarinščina, španščina, angleščina, arabščina, hindujščina in urdujščina.
Angleščino kot drugi tuji jezik je po podatkih iz Ankete o
izobraževanju odraslih za leto 2011 v Sloveniji govorilo 65 %
odraslih oseb (18–69 let), v starostni skupini 35–49 let pa
67 %. Sledili so nemški (48 %), italijanski (14 %), španski in ruski (6 %) ter francoski jezik (5 %); 81 % odraslih je odgovorilo, da obvladajo kak drug tuj jezik (to je
bil predvsem nekdanji srbohrvatski jezik).
Med učenci v EU, ki so se v letu 2012 učili nemščino
kot tuji jezik, so po številu izstopali tisti iz Luksemburga,
Danske in Poljske.
Besedilo pripravil in povzel: Miran Prnaver
Foto: svetovni splet

Beseda hvala v različnih jezikih
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Statopis – statistični pregled Slovenije
Nekaj zanimivih statističnih podatkov:
Površina Slovenija: 20273 km2 (med 257-imi državami
sveta je Slovenija po površini na 155. in po številu prebivalcev na 148. mestu.)
Kopenske meje ima Slovenija 1322 km (od tega s Hrvaško 670 km, z Avstrijo 318 km, z Italijo 232 km in z Madžarsko 102 km).
Najbolj zahodni slovenski kraj je Breginj, vzhodni Pince,
južni Kot pri Damlju in severni Budinci, naselje Slivna je
geometrično središče Slovenije.
Slovenija ima 212 občin, 6036 naselij, 10366 ulic in
550635 hišnih številk.

Zanimivi podatki

Iz malega raste veliko.

Povprečna letna temperatura:
Najnižjo ima Kredarica (0, 6 stopinje Celzija) in najvišjo
Portorož (14,4 stopinje Celzija).
V enem dnevu se v Sloveniji povprečno rodi 57 otrok, 54
prebivalcev umre, 36 prebivalcev se poroči in 14 prebivalcev se loči.
Povprečna starost v Sloveniji je 42,7 leta (moški 41,2 leta
in ženske 44,2 leta).
Najpogostejši imeni sta Marija in Franc.
V šolskem letu 2014/2015 je bilo v Sloveniji 108378
osnovnošolcev, 47513 mladostnikov je obiskovalo poklicne
in strokovne srednje šole, 27246 dijakov je obiskovalo splošne srednje šole in imeli smo 80798 študentk in študentov.
Leta 2015 je znašala povprečna bruto plača 1556 € oziroma povprečna neto plača 1013 €.
76 % gospodinjstev v Sloveniji ima računalnik, 98 % gospodinjstev v Sloveniji ima televizijo, 83 % gospodinjstev v
Sloveniji ima osebni avtomobil.
V letu 2015 so se ženske rekreirale povprečno 15 minut
na dan, moški pa 22 minut. Odrasle kadilke so pokadile povprečno 13 cigaret na dan, kadilci 17 cigaret, odrasla oseba
je popila povprečno 0,31 litra piva in 0,12 litra vina na dan.
V letu 2015 smo imeli v Sloveniji 484200 goved, 109400
ovc, 27000 koz, 271400 prašičev in 5793900 glavic perutnine.
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Statopis 2016

Načini dostopa do svetovnega spleta: 55 % prek mobilnega telefona, 53 % prek prenosnega računalnika, 43 % prek
namiznega računalnika in 22 % prek tabličnega računalnika.
75 % oseb, starih med 16 in 74 let, uporablja svetovni splet.
V letu 2015 je bilo 70,5 (80 %) mio ton blaga prepeljanega po cesti in 17,8 mio ton (20 %) z vlaki.
Povprečna starost osebnih avtomobilov je 9,7 let.
Na počitnice se je 84 % prebivalcev Slovenije odpeljalo z
osebnimi avtomobili in motorji, 8 % z letali, 6 % z avtobusi
in 2 % z vlaki.
Statistične podatke po Statopisu
je pripravil Miran Prnaver.
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Vratar v bordelu
V vasi ni bilo službe, ki bi bila bolj zaničevana in slabše plačana od službe vratarja v bordelu ... Toda moškemu, ki je to delo opravljal, ni preostalo nič drugega.
Nikoli se namreč ni naučil brati in pisati, nikoli se ni
ukvarjal z ničimer drugim. To delo je opravljal, ker je
to prej počel že njegov oče, pred njim pa njegov oče.
Že desetletja je bordel prehajal od očetov na sinove,
prav tako mesto vratarja.
Ko je stari lastnik umrl, je posel prevzel mladenič nemirnega duha, ki je bil ustvarjalen in podjeten. Odločil
se je, da bo bordel posodobil. Obnovil je sobe, nato
pa zbral osebje, da bi mu dal nova navodila.
Vratarju je rekel: »Od danes naprej je tvoja naloga
poleg vratarskega dela tudi pisanje tedenskih poročil. Zapisuj si, koliko strank pride k nam vsak dan.
Vsako peto stranko vprašaj, kako je zadovoljna in kaj
bi spremenila. In enkrat na teden mi oddaj poročilo s
pripombami, ki se ti zdijo pomembne.«
Moškega je kar zmrazilo. Vedno je rad delal, toda …
»Zelo rad bi vam ustregel, gospod,« je zajecljal,
»ampak jaz ... jaz ne znam brati … pa tudi pisati ne.«

Pomislil je, da bi to lahko počel začasno, dokler mu
kdo ne ponudi nove službe.
Po vsej hiši je iskal orodje, ki ga je potreboval, a je
našel le zarjavele žeblje in skrhane klešče. Moral
bo kupiti novo škatlo z orodjem. Sklenil je, da bo za
to porabil nekaj denarja, ki ga je dobil za odpravnino.
Ko je stopil iz hiše, se je zavedel, da v njegovi vasi
ni trgovine z železnino in da bo moral potovati dva
dni na muli do najbližje vasi, kjer bo lahko nakupil
potrebno. »Pa kaj potem!« si je mislil in se odpravil.
Vrnil se je s čudovito škatlo, polno orodja. Ni si še
sezul škornjev, ko je nekdo potrkal na hišna vrata.
Bil je sosed.
»Prišel sem te vprašat, ali bi mi lahko posodil kladivo.«
»Pravkar sem ga kupil, vendar ga potrebujem za
delo ... ker sem ostal brez službe ...«
»Vrnil ti ga bom jutri zjutraj.«
»Velja.«

»Ah! Kako mi je žal! Kot boš razumel, ne morem plačati nikogar drugega, da bi to počel namesto tebe,
prav tako ne utegnem čakati, da se naučiš brati in
pisati, zato ...«

Naslednjega jutra je sosed potrkal na vrata, kot je
obljubil.

»Toda gospod, ne morete me odpustiti, to službo
opravljam že vse življenje, tako kot jo je pred mano
moj oče pa tudi moj ded ...«

»Ne, potrebujem ga za svoje delo, poleg tega pa je
trgovina z železnino oddaljena dva dni ježe z mulo.«

Stavka ni mogel niti dokončati.
»Poglej, razumem te, a ti ne morem pomagati. Dobil
boš odpravnino, z denarjem si boš pomagal, dokler si
ne najdeš česa drugega. Žal mi je. Srečno.«
Obrnil se je in odšel.
Moškemu se je podrl svet. Nikoli si ni mislil, da bi se
mu lahko zgodilo kaj takšnega. Odšel je domov, prvič
v življenju brez dela. Kaj naj stori?
Spomnil se je, da je včasih v bordelu, ko se je razmajala postelja ali zlomil podstavek kakšne omare,
s kladivom in žeblji pohištvo hitro za silo popravil.
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»Kladivo še vedno potrebujem. Mi ga lahko prodaš?«

»Skleniva posel,« mu je predlagal sosed. »Plačam
ti dva dni hoda v eno in dva dni hoda v drugo smer
pa še kladivo. Saj si brez dela, kajne? Kaj praviš?«
To bi pomenilo štiri dni dela ... Sprejel je.
Ponovno je zajezdil mulo. Ko se je vrnil, ga je pred
njegovo hišo čakal že drugi sosed.
»Pozdravljen, prijatelj. Si ti prodal sosedu kladivo?«
»Da ...«
»Potrebujem nekaj orodja, pripravljen sem ti plačati
štiri dni poti in nekaj malega še za vsak kos orodja.
Veš, vsi nimamo toliko časa, da bi lahko odšli po nakupih.«
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Nekdanji vratar je odprl svojo škatlo z orodjem in
sosed si je v njej izbral klešče, izvijač, kladivo ter
dleto. Plačal je in odšel.
Moški si je zapomnil sosedove besede: »Veš, vsi
nimamo toliko časa, da bi lahko odšli po nakupih.«
Če je to držalo, potem je moralo biti v vasi še veliko
ljudi, ki bi jim prišlo prav, da bi jim prinesel orodje.
Na naslednjem potovanju se je odločil, da bo tvegal
nekaj denarja od odpravnine in nakupil še več
takšnega orodja, kot ga je prodal. Tako bo prihranil
čas.
Po vasi se je razvedelo, kaj počne, in mnogi so si
hoteli prihraniti pot. Enkrat na teden je novopečeni
trgovec z orodjem odpotoval in nakupil vse, kar so
potrebovale njegove stranke. Kmalu mu je postalo
jasno, da bi lahko prihranil še več časa pa tudi več zaslužil, če bi našel kraj, kamor bi shranil orodje. Najel
je skladišče.
Nato je razširil vhod vanj in čez nekaj tednov uredil še
izložbo. Skladišče je postalo prva vaška železnina.
Vsi so bili zadovoljni in so kupovali v njegovi trgovini.
Zdaj sam ni več potoval, saj so mu iz železnine v sosednji vasi sami pošiljali izdelke. Bil je dobra stranka.
Sčasoma so vsi kupci iz bližnjih vasic raje kupovali
v njegovi železnini in si tako prihranili dva dni poti.
Nekega dne se mu je posvetilo, da bi njegov prijatelj
strugar zanj lahko izdeloval kladiva. Nato pa še, zakaj

pa ne, klešče, ... primeže ... in dleta. In potem še
žeblje in izvijače …
Da zgodba ne bo predolga, jo bom skrajšal. V desetih
letih je ta moški s poštenim delom postal milijonar. Bil
je največji podjetnik v vsej pokrajini. Tako bogat je bil,
da je nekega dne ob začetku šolskega leta svoji vasi
podaril šolo. Poleg branja in pisanja se bodo otroci
tam učili obrti in spretnosti, ki so bile tedaj najbolj
uporabne.
Ob odprtju šole je župan priredil veliko zabavo in slovesno večerjo v zahvalo ustanovitelju. Po večerji mu
je župan predal ključe mestne hiše, ravnatelj pa ga
je objel in mu rekel:
»Z velikim ponosom in hvaležnostjo vas prosim, da
nam naklonite čast in se podpišete na prvo stran
dnevnika nove šole.«
»Z veseljem bi to storil,« je dejal moški. »Nič na svetu
mi ne bi bolj ugajalo kot to, da bi se podpisal vanj, a
ne znam brati in pisati. Nepismen sem.«
»Vi?« se je začudil župan, ki kar verjeti ni mogel. »Ne
znate brati in pisati? Zgradili ste industrijski imperij,
ne da bi znali brati in pisati? Prevzet sem. Sprašujem
se, kaj bi naredili šele, če bi znali.«
»Lahko vam povem,« je mirno odvrnil moški. »Če bi
znal brati in pisati ... bi bil vratar v bordelu!«
Iz knjige Ti povem zgodbo, George Bucay

Hiša
Starejši gradbenik je bil pripravljen na upokojitev.
Svojemu delodajalcu je povedal, da želi zapustiti gradbeni posel in živeti mirnejše življenje s svojo
ženo in družino. Pogrešal bo svoje prijatelje, sodelavce in dobro plačo, ampak resnično je potreboval
upokojitev. Bodo že zmogli brez njega. Delodajalcu je
bilo žal, ko je spoznal, da njegovo podjetje zapušča
zanesljiv in dober delavec. Preden pa sta se dokončno poslovila, ga je prosil, da zgradi le še eno hišo,
zgolj kot osebno uslugo. Gradbenik je privolil, a s
srcem prav zares ni bil več pri stvari. Zbral je ekipo,
nakupil ustrezno orodje in surovine. To pa zares ni
srečen konec moje kariere, si je mislil. Ko je gradbenik končal in je delodajalec prišel preverit njegovo
delo, je stopil do njega in mu v roke potisnil ključe
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od vhodnih vrat zgrajene hiše. »To je tvoja hiša,« je
dejal, »moje darilo tebi.« Kakšen šok! Kakšna nerodna situacija! Če bi le vedel, da gradi sebi lastno hišo,
bi jo zgradil čisto drugače. Sedaj pa bo moral živeti v
hiši, ki je sploh ni naredil tako dobro in s srcem.
Podobno je z nami. Naša življenja gradimo odsotno,
iščemo linijo najmanjšega odpora in se izogibamo
stvarem, ki bi od nas zahtevale spremembo. V ključnih točkah našega zasebnega in poklicnega življenja
ne pokažemo tistega najboljšega, ki je v nas. Potem
pa z grozo spoznamo, da živimo v hiši, v kateri ne
maramo živeti, a moramo, ker smo si jo sami zgradili. Če bi vedeli že prej, bi to naredili popolnoma
drugače.
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Ali ste vedeli?
Znano je, da je bila prva železniška proga, kjer so
uporabljali parne lokomotive, zgrajena leta 1825
v Angliji med Stocktonom in Darlingtonom. Prva
železnica v naši nekdanji skupni državi Avstriji pa
je bila med mestoma Linz in Česke Budejovice leta
1827 – bila je ozkotirna (1106 mm).

***
Svarilo, da z njim ni dobro češenj zobati, poznate.
Pomeni, da se s kom, ki se rad tožari, je ošaben, jezikav
ali pretepaški, ni dobro sporeči. Daljši pregovor pa: Z
gospodo ni dobro češenj zobati, ti pljuvajo koščice in
mečejo peclje v obraz. Fraza je verjetno nastala, ko
so bile češnje le v samostanskih vrtovih in nasadih
imenitne gospode. Takrat je pregovor pomenil, da ni
dobro imeti opravka z gospodo.
***
Najdaljši čezmorski most na svetu je v kitajski provinci
Šandong čez zaliv Jiaožou. Most je dolg več kot 36
km in narejen za osem avtomobilskih pasov.

***
Pogosto zasledimo, da je nekdo oral ledino, kar
pomeni, da je bil prvi (pionir) na tem področju. Fraza,
ki jo poznajo tudi drugi jeziki, je osnovana na ledini,
neobdelani zemlji.

***
Da je beseda GESTAPO le kratica oddelka Hitlerjeve
tajne policije (Geheime Staatpolizei), ki jo je leta 1933
ustanovil Hermann Göring.

***
Pogosto slišimo, da se nekdo drži kot lipov bog. V
resnici je to neroda, dolgočasen, pust, nedružaben
človek. Prispodoba primerja človeka, ki je tog kot
kip boga ali svetnika, saj je narejen iz lipovega lesa.
Temu vzporedno radi rečemo: Se držiš, kot da te je
naredil steklar.
***
Da je bila prva mošeja v Sloveniji zgrajena leta 1916
v Logu pod Mangartom. Leseno zgradbo, ki jo je
obdajal kamniti zid, so zgradili bosanski borci, ki so
se bojevali na soški fronti. Danes je ni več.

***
Da so bili minezengerji pesniki in pevci iz vrst vitezov
in ministerialov, ki so se posvečali dvorni ljubezenski
liriki. Njihov največji razcvet je bil od leta 1190 do
1220. Bili so potujoči pevci, ki so zabavali plemstvo,
tako kot trubadurji.
Pripravil: Marjan Mally

Za dobro voljo
Letalska nesreča
Kapitan letala kmalu po vzletu pozdravi potnike:
– Trenutno letimo na višini devet tisoč metrov in
vreme je čudovito, brez oblaka. Nenadoma pa se
zasliši grozoviti pilotov krik:
– Aaaaaaaaaaaaaaaa ...
Zvočne zveze potem ni bilo več. V letalu zavlada
smrtna tišina, a čez nekaj minut se pilot
spet oglasi:
– Dragi potniki, vse je v redu. Opravičujem se
vam zaradi prekinitve, toda stevardesa me je
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po nesreči polila z vročo kavo. Videti bi morali,
kakšne so moje hlače spredaj.
Eden od potnikov pa se oglasi:
– Kaj to, vi bi morali videti, kakšne so moje hlače
zadaj.
Pokojnina
Črnogorec je šel v pokoj. Ko je prejel prvo
pokojnino, se je začudil:
»Kaj pa je sedaj to? Za enako delo pol manj
denarja?«
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Zavist
Kmet Karel je bil strasten ribič. Nekega dne je ujel
zlato ribico, ki mu je obljubila izpolnitev treh želja,
če jo izpusti. Karel se malo zamisli in reče:
»Naj sosedu crkne krava.«
»Urejeno.«
»Naj tudi drugemu sosedu crkne krava.«
»Urejeno. In kakšna je tvoja zadnja želja?«
»Naj še meni crkne krava.«
»Zakaj pa sedaj takšna nenavadna želja?«
»Da ne bosta falota k meni hodila po mleko.«
Dober petelin
Kura je šla po kurje čez cesto in povozil jo je velik
pettonski tovornjak. Nekaj časa je ležala na cesti,
potem pa se je počasi dvignila, otresla z glavo in
rekla:
»Oh, takega petelina pa še ne!«
Noče povedati
Neznanec na cesti pred hišo ogovori dečka:
»Fantič, čigav pa si?«
»Midva z očkom ne veva, mama pa noče povedati!«
Ženske slabosti
Ženske imajo tri stopnje odraščanja:
Jezijo očeta.
Živcirajo moža.
Sitnarijo zetu.
Na kratek obisk
Žena naroči možu: »Za 15 minut grem k sosedi,
vsaki dve uri premešaj golaž.«
Gospodarjeve težave
Na kmetiji je imel gospodar navado, da je šel vsako
nedeljo po kosilu malo počivat. Hlapci in dekle pa
so bili prosti.
Hlapci so lovili dekle okoli hiše, one pa so cvilile in
se glasno smejale.
Gospodar je imel tega dovolj in jih nekoč nadere:

38

»Pojdite na senik pa tam cvilite, kolikor hočete.«
Potem je imel od tistega dne vsako nedeljo mir in je
lepo v miru počival.
Čez nekaj tednov pa le vpraša enega od hlapcev:
»Kaj pa počnete na seniku, da je tak ljubi mir?«
Hlapec mu razloži: »Veste, gospodar, taka je ta reč.
Dekle se postavijo v vrsto, se pripognejo, mi jih pa
od zadaj. Potem pa one ugibajo, kdo je bil.«
»O, madonca,« reče gospodar,«a lahko še jaz
pridem?«
»Ja, seveda,« odgovori hlapec, »saj tudi vaša žena
že kar nekaj časa hodi.«
Zadnja beseda
Zakaj je bolje pustiti ženski zadnjo besedo? Ker
je vsaka zadnja moška beseda le začetek novega
pogovora.
Rešitev
Najstnica pride k mami in ji potoži, da že dva
meseca nima menstruacije. Zaskrbljena mamica
kupi tester in ugotovi, da je punca noseča. Sledi
kričanje, solze ...
»Takoj povej, kateri prasec je bil, in če ne boš
povedala meni, boš morala povedati očetu ...!«
Punca prime GSM in pokliče. Čez pol ure se
pripelje pred hišo ferrari in iz njega izstopi moški
srednjih let.
Ves eleganten pride v hišo, sede za mizo k materi,
očetu in dekletu ter jih ogovori:
»Vaša hči me je obvestila, da je noseča. Žal je jaz
ne morem poročiti, ker že imam družino. Lahko pa
otroka izplačam. Če se rodi deklica, kupim avto,
stanovanje in izplačam dvesto tisoč v gotovini. Če
bo pa fant z mojim imenom, potem kupim avto,
hišo, jahto in izplačam petsto tisoč.«
Potem se oglasi mati: »Kaj pa, če slučajno izgubi
otroka ...?«
Takrat se glava družine zdrzne, vstane, položi
moškemu roko na ramo in pravi: »Jo boš pa kresnil
še enkrat, a ne...?«
Pripravil: Marjan Mally
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Iz Muzeja Južne železnice v Šentjurju
Foto: Robert L. Horvat

