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Tudi letošnje poletje je 
bilo vroče, ponekod so tem-
perature dosegle rekorde. 
Koliko pa je bilo dolgo, pa je 
verjetno odvisno od tega, kaj 
in koliko časa ste to počeli. 
Dopustniški dnevi navadno 
hitro minejo, še posebej, če 
so prijetni, delovni dnevi pa 
so v vročih poletnih mese-
cih še malo daljši in težji kot 
sicer. Kakorkoli, prav je, da 
se menjajo. Za delom pride 
počitek in obratno. Če je tako 

bilo tudi pri vas, ste vsekakor za to lahko hvaležni. Hvaležni, da 
imamo oboje, delo in počitek. In pravijo, da se drugo ne more 
začeti, če se prvo ne konča. Kar zadeva počitek, je bilo zadnje 
mesece na SŽ kar vroče (še pred zunanjo poletno vročino). Tu 
mislim na počitek (odmor) med delom. Kako smo se spopadali s 
tem problemom, boste lahko prebrali v notranjosti glasila.

Beseda odgovornega urednika prihaja izpod peresa Milorada 
Šljivića. Da je to tako, je rezultat letošnje skupščine, na kateri 
je Milorad postal predsednik SŽPS. Več o njegovih načrtih in 
željah boste prebrali v intervjuju z njim.

Kaj je sploh sindikat in sindikalizem, lahko preberete v po-
sebnem članku in dobili boste sliko, koliko se sindikati nasploh 
in naš SŽPS približuje temu teoretičnemu idealu.

Precej prostora in fotografij namenjamo družabnemu srečanju 
naših članic in članov v Kranjski Gori. Bili smo v Divači, kjer 
so letošnji jubilanti (30 let zvestobe železnici) dobili priznanja. 
Predstavljamo OO Pragersko in poklic ter delo progovnega 
prometnika.

Od članov Sveta delavcev se v tokratni številki pogovarjamo z 
Albino Novak. Obiskali smo in predstavljamo Kamniško progo. 
O svoji ljubezni do gora nam govori Dolfi Teržan. Z vesel jem 
objavljamo članek o začetku vožnje kolesarskega vlaka po 
Koroški progi. O tem bo spregovoril svetnik občine Podvelka. 
Predstavljamo novo internetno stran SVSŽ in objavljamo prvi 
del potopisa o potovanju po baltskih deželah.

Na zgodovinskih straneh med drugim pišemo o začetkih že-
leznic v svetu.

V tej številki predstavljamo verjetno prvi intervju v zgodovini 
našega glasila z duhovnikom. Pater Peter Lavrih ni samo duhov-
nik, frančiškan, komisar za Sveto deželo, ampak tudi velik lju-
bitelj železnic. Verjamem, da bo zelo zanimivo prebrati njegov 
pronicljiv pogled na slovenske in evropske železnice.

Da lepa beseda lepo mesto najde, smo se lahko prepričali 
po objavi članka in intervjuja z vodjo muzeja Južne železnice 
Šentjur v zadnji številki. Gospod Mihael Bučar je poslal lastno-
ročno napisano zahvalo, kar je danes res že posebnost, zato jo 
objavljamo.

Uredniški odbor se je od zadnje številke okrepil z dvema 
novima članoma. Edi Kostić in Mitja Vaupotič sta sicer že stara 
dopisnika, sedaj pa sta še uradno postala del uredniške ekipe.

Ker je tudi ta številka bogata v besedi in sliki, vsega ne 
moremo predstaviti v uvodniku, zato upam in želim, da bi našli 
še kakšen članek, ki ga boste z veseljem pogledali in prebrali. 
Če bo temu tako, je namen glasila dosežen.

Miran Prnaver, glavni urednik

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

Družabno srečanje v Kranjski Gori je za nami. Članicam in članom se zahvaljujem 
za udeležbo, dobro vzdušje in iskrene pogovore. Glede na pozitivne odzive, se ponovno 
vidimo naslednjega leta na isti lokaciji. Tisti, ki letos niste bili z nami, se v prihodnosti 
obvezno pridružite. Vse, ki bi radi bili del dobre družbe, pa niste člani SŽPS, vabim, da 
se nam pridružite. Članicam in članom OO Jesenice se iskreno zahvaljujem za pomoč 
pri organizaciji srečanja.

Pred in po družabnem srečanju smo se veliko pogovarjali o sodelovanju z drugimi 
sindikati na SŽ. Končni izdelek je podpis pogodbe o sodelovanju s Sindikatom strojevodij 
Slovenije. 

Podpisana pogodba o sodelovanju omogoča skupni nastop pri reševanju problemov 
naših članov, zagotovljeno administrativno pomoč, reševanje kadrovske problematike 
(napredovanje znotraj sistema), boljše sodelovanje s sindikati, ki že imajo podpisano 
pogodbo s Sindikatom strojevodij Slovenije ...

Zaposleni na SŽ s štiridesetletno delovno dobo bodo za to nagrajeni, in tako je tudi prav, saj si s svojim delom na SŽ to 
tudi zaslužimo.

Nepravilnosti pri obračunu dodatka za intervencijo (postaja Koper in PO Postojna) bodo popravljene.
Za nami so zaslužene in vsekakor potrebne počitnice. Vroči dnevi so v glavnem za nami. Morje, gore, reke, jezera ... 

mahajo v slovo in vabijo tudi v prihodnosti.
Vsem, ki se še odpravljate na počitnice, želim mirno morje, prazne ceste, hladno pijačo, dobro družbo in srečno vrnitev 

domov. Tistim, ki pa ste vse to že doživeli, pa veliko uspeha pri delu.
Milorad Šljivić, predsednik SŽPS

Foto: Miran Prnaver

Odmor med delom
Odmor med delom je zakonska pravica vseh zaposlenih, 

ki pa v letošnjem letu na SŽ dodobra vznemirja in zaposluje 
vsaj del zaposlenih. Ker imamo železniški izvršilni delav-
ci specifična dela in naloge, je ta zakonska pravica v dolo-
čenih segmentih kršena, ker je, resnici na ljubo, tudi težko 
izvedljiva. Ker pa ne gre za problem od včeraj, je na SŽ 
od leta 2001 veljal dogovor, po katerem smo bili zaposleni, 
ki v praksi nismo mogli koristiti odmora med delom, upra-
vičeni do nadomestila za neizkoriščen odmor. Delež tega 
neizkoriščenega odmora se je upošteval pri planiranju ur za 
naslednji mesec in tako so zaposleni vsaj posredno imeli 

daljši počitek, glede na izpad 
med rednim delom. Če pa 
delodajalec tudi te možnosti 
ni mogel uresničiti, je bil 
ta del plačan kot nadurno 
delo. Z letošnjim letom je 
bil ta del dogovora spre-
menjen oz. je prenehal 
veljati, zato se je zgodil 
tretji januar 2017, ko 
so nekateri samo iz-
koristili zakonsko 
pravico do odmora, 
posledično so seveda 
res nastale zamude vlakov. 
5. januarja je sledil podpis novega 
dogovora, v katerem se je poslovodstvo 
SŽ zavezalo, da bo do 1. maja zakonsko uredilo 
koriščenje odmora. Kaj naj bi to pomenilo, takrat verjetno 
ni natančno vedel nihče. Žal se v štirih mesecih prehodnega 
obdobja, kljub našim večkratnim pozivom, ni dogajalo nič 
resnega, nobenih pravih sestankov, poskusov najti ustrezni 
dogovor, kako bo opisana problematika urejena po prazniku 
dela. Čas, kot vemo, hitro teče in 1. maj je bil mimo. Tako 
je generalni direktor v posebnem pismu prosil zaposlene, 
naj potrpijo še nekaj časa, da se stvari zakonsko uredijo. In 
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Ali se bo našel dogovor in ustrezen dokument?
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res je bila v Državni zbor RS vložena sprememba Zakona 
o varnosti v železniškem prometu. Na seji odbora za infra-
strukturo, okolje in prostor dne 22. maja je bila nadaljnja 
procedura zakona zaradi slabe pripravljenosti le-tega umak-
njena iz postopka. Sledil je nov, malo spremenjen predlog 
zakona, ki se je na Odboru Državnega zbora za infrastruk-
turo, okolje in prostor obravnaval na njihovi 30. seji dne 
28. 6. 2017.

Na obe seji je bil povabljen tudi naš sindikat, da predsta-
vi svoja stališča. To je bila seveda velika čast in predvsem 
priložnost, da sva lahko s sekretarjem sindikata Jožetom po-
vedala naša stališča, predstavila problem in nakazala možne 
rešitve. Prvič je naš sindikat predstavil stališča v našem 
hramu demokracije in bili smo edini železniški sindikat, ki je 
imel to priložnost. V razpravi sva poudarila, da je problema-
tika resna, da gre za malo število zaposlenih, ki nimajo ure-
jenega odmora med delom oz. imajo težave s koriščenjem 
odmora zaradi velikega števila vlakov, da pa ti zaposleni 
delajo na najbolj odgovornih delovnih mestih, ki vplivajo na 
varnost in urejenost prometa, in da smo tudi zaposleni tisti, 
ki želimo, da podjetje deluje dobro in da nudimo kvalitetne 
storitve našim komitentom, tako v potniškem kot tovornem 
prometu.

Na seji 28. junija je bil prisoten tudi minister za infrastruk-
turo dr. Peter Gašperšič, ki se nama je zahvalil za korektno 
predstavitev problematike. Obljubil je osebno pomoč in an-
gažma, da se problem reši v zadovoljstvo vseh, je pa sama 
razprava, tako na seji odbora kot na plenarni seji državnega 
zbora v petek, 14. julija, pokazala, da vsaj del parlamenta 
razume problematiko, ki jo imamo. Za spremembo zakona 
je glasovalo 41 poslancev (pretežno SMC, Desus, SD), vzdr-
žali so se poslanici SDS, proti zakonu pa so glasovale in 
nam s tem izrekle tudi direktno podporo poslanske skupine 
levice in NSi-ja.

V vmesnem času so z naše strani potekali tudi pogovori 
znotraj SŽ, tako z drugimi sindikati kot s poslovodstvom 
SŽ-Infrastruktura, d. o. o., in generalnim direktorjem. Na 
trenutke je kazalo na možne rešitve, a kaj, ko do resnejših 
sklepov ni prišlo, zato smo o trenutnem stanju in tudi možnih 
rešitvah pred samim glasovanjem o sprejetju predlaganih 
sprememb zakona pisno obvestili ministra. Je pa seveda tudi 
poletni čas dopustov naredil svoje; stvari se teže premikajo 
oziroma sploh ne dobiš sogovornika.

V SŽPS smo že vnaprej dobro vedeli, da tudi sama spre-
memba zakona seveda ne bo prinesla rešitve, zato bi bilo 
potrebno sesti in doseči ustrezen dogovor za vse vpletene, 
časa pa je vedno manj.

Na to temo je potekala živahna razprava na majski in 
julijski seji SD-I. Na naša konkretna vprašanja in zahteve, 
da zaposleni že predolgo čakajo na rešitve, žal zopet nismo 
dobili ustreznih odgovorov ali pa so bile to povsem nespre-
jemljive rešitve.

V SŽPS se povsem strinjamo z vsemi, ki menijo, da se 
vse skupaj vleče predolgo, prav tako pa težko razumemo 
dejstvo, da se za to pravico, ki je tesno povezana z varnostjo 
in urejenostjo prometa, bori samo SŽPS. Naši kolegi, s kate-
rimi delamo skupaj na postajah in so v drugih sindikatih, ali 

pa tudi nikjer, tiščijo glavo v pesek in čakajo. Če se bo kaj 
uredilo, bodo tudi oni deležni teh pravic, če pa ne, pa ne bodo 
vsaj ničesar krivi, krivec je tako ali tako znan že vnaprej. 
Take zgodbe poznamo že iz preteklosti (mejni dodatek) in so 
res žalostne za ljudi in odnose med njimi. Sicer pa Jezus na 
nekem mestu pravi »Ne sodite, da ne boste sojeni.« (evange-
lij po Mateju, poglavje 7, vrstica 1), zato bom razmišljanje 
končal. Vsak ve in se zaveda svojih dejanj ter zanje slej ko 
prej tudi odgovarja. V tem je veličina človeka, pa tudi velika 
odgovornost.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Minister dr. Peter Gašperšič je obljubil podporo pri iskanju 
rešitev.

Miran Prnaver na seji Odbora za infrastrukturo, okolje in 
prostor v Državnem zboru RS

Jože Skubic na seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor 
v Državnem zboru RS
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Kaj je sindikat?
Izvor besede sindikat je grška beseda syndikos, pomeni pa 

skrbnik neke skupne zadeve. V francoščini je nato ta beseda 
dobila pomen administratorja skupnega interesa. Sindikat je 
torej skupina ljudi, ki delujejo kot tim za dosego skupnega 
interesa. V angleščini beseda sindikat lahko pomeni tudi 
skupino podjetij, ki skupaj in naenkrat kupujejo isto stvar.

Sindikat je pri nas prostovoljna množična organizaci-
ja zaposlenih, katere cilj je zaščita zaposlenih. Sindikalna 
svoboda je ustavna kategorija (76. člen Ustave Republike 
Slovenije: Ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanje-
vanje vanje je svobodno.). Sindikat je lahko organiziran 
na ravni posameznega delodajalca, na ravni dejavnosti in 
na ravni države. Obstajajo tudi poklicni sindikati. Zakon 
določa kriterije za njihovo reprezentativnost. Sindikati se 
lahko povezujejo tudi na mednarodni ravni, da bi uresniče-
vali svoje skupne interese. Sindikat interese delavcev, svojih 
individualnih članov, uveljavlja s stavko in s socialnim 
dialogom.

Sindikat omogoča delavcem, ki se preživljajo z delom 
za delodajalca, da se kolektivno in zato učinkoviteje kot 
razdrobljeni na posameznike borijo za dostojno plačilo za 
opravljeno delo, za varne in zdrave delovne razmere ter za 
druge delavske pravice. Sindikalno geslo je: »Združeni smo 
močnejši!« Odstotek delavcev, ki se prostovoljno včlanijo v 
sindikat, je pomemben, saj vpliva na reprezentativnost sindi-
kata in na pogajalsko moč sindikata. Delavci, ki se ne včlani-
jo, zato objektivno slabijo sindikat in škodujejo sodelavcem. 

Delodajalec namreč lahko šikanira posamičnega delavca, ki 
terja pošteno plačilo za opravljeno delo. Če pa v sindikalni 
akciji isto terjajo vsi pri delodajalcu zaposleni, je posamez-
nik zaščiten pred šikaniranjem in zahteve po poštenem pla-
čilu so uspešnejše. Včlanjevanje in sindikalna organiziranost 
je možna le na podlagi ozaveščanja delavstva, ki jo izvajajo 
sindikalni aktivisti o tem, kako je mogoče izboriti delavske 
pravice le, če se delavci solidarno združijo, in na delodajalcu 
viden način v času kolektivnih pogajanj podprejo sindikalne 
zahteve. Proces ozaveščanja ne more biti nikoli končan, saj 
vsako leto na trg dela vstopajo novi delavci. Pomembna je 
komunikacija: sindikalni aktivist mora članom sindikata ves 

Protesti pred vladno palačo

Množica zahteva svoje pravice.
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čas sporočati, kaj trenutno za uresničenje delavskega inte-
resa konkretno dela sindikat, zakaj to dela in kako naj člani 
sindikata sindikalne zahteve vidno podprejo, da bo sindikat 
na pogajanjih dovolj močan. Član sindikata lahko na viden 
način podpre sindikalne zahteve tako, da se najprej včlani 
in redno plačuje sindikalno članarino za kritje stroškov sin-
dikata, se udeleži sindikalnega sestanka ali zbora, sopod-
piše listo s sindikalnimi zahtevami, se udeleži sindikalnih 
demonstracij, sodeluje na sindikalnem referendumu, na ka-
terem sindikat preverja pri članih podporo za izvedbo stavke 
za dosego stavkovnih zahtev in v času razglašene stavke 
prekine delo. Da bi se medsebojno vsako leto opominjali 
na potrebo po sindikalni organiziranosti delavcev, ki edina 
omogoča razvoj delavskih pravic, sindikati organizirajo 
praznovanje 1. maja, praznika dela. Čeprav je bilo po osa-
mosvojitvi Slovenije ustanavljanje številnih novih in med 
seboj konkurenčnih sindikatov predstavljeno kot demokra-
tični proces, pa drobljenje sindikalnega gibanja objektivno 
vodi v manjšanje njihove moči, zato se je danes začel proces 
njihovega ponovnega združevanja.

Temeljna vrednota sindikalizma je solidarnost med delav-
ci, ki se preživljajo z delom za delodajalca in imajo zaradi 
enakega vira preživljanja podobno usodo. Delavci so torej 
znotraj sindikata solidarni. Ker je solidarnost tudi temeljna 
vrednota socialne države, so sindikati njeni branitelji v so-
cialnem dialogu z državo.

Sindikati zastopajo interes delavcev v socialnem dialogu 
z delodajalskimi organizacijami in vlado. Interes delavcev 
do poštenega plačila za opravljeno delo in drugih pravic iz 
dela zastopajo na dvostranskem socialnem dialogu z delo-
dajalcem oziroma delodajalskimi organizacijami na kolek-
tivnih pogajanjih in sklepajo kolektivne pogodbe. V primeru 
konflikta smejo organizirati stavko, ki je prav tako ustavna 
kategorija (77. člen ustave: Delavci imajo pravico stavka-
ti. Če to zahteva javna korist, se lahko pravica do stavke, 
upoštevajoč vrsto in naravo dejavnosti, z zakonom omeji.).

V tristranskem socialnem dialogu z vlado in deloda-
jalskimi organizacijami na nacionalni ravni v ekonom-
sko-socialnem svetu sindikati, reprezentativni na ravni 
države, zastopajo interes delavcev pri nastajanju socialne 

zakonodaje, delovnega prava in drugih predpisov, pomemb-
nih za člane organizacij obojih socialnih partnerjev. Re-
zultat tristranskega socialnega dialoga je lahko socialni 
sporazum.

Prva sindikalna gibanja so nastala v prvi polovici 19. sto-
letja kot protiutež moči delodajalcev (kapitalistov). Sprejetje 
sindikatov s strani države je pomemben korak k industrijski 
demokraciji in institucionalizaciji industrijskega konflikta 
med delodajalci ter delojemalci. Pripomorejo k stabilnosti 
družbe. Sindikati so tudi v postindustrijski družbi zagoto-
vilo družbenega ravnovesja. Izziv za sindikalno organizi-
ranje danes je širjenje prekarnih oziroma negotovih oblik 
pogodb o delu, ki dodatno atomizirajo delavstvo in otežu-
jejo povezovanje in solidarnost med delavci, ki delajo za 
delodajalca na podlagi zelo različnih oblik pogodb o delu. 
Objektivno so različne oblike pogodbe o delu v funkciji raz-
diranja solidarnosti med delavci, ki se preživljajo z delom 
za delodajalca na podlagi različnih oblik pogodb o delu. 
Ozaveščanje in na njeni podlagi vzpostavitev solidarnosti 
med delavci po vseh različnih oblikah pogodb o delu pa 
lahko, enako kot v preteklosti, zagotovi dostojno plačilo za 
delo vseh.

Pripravil: Miran Prnaver 
(povzeto po spletni strani Wikipedije)

Foto: spletne strani

Jasne zahteve

Skupščina SŽPS 2017
Najvišji organ sindikata SŽPS je skupščina, ki jo sestav-

ljajo izvoljeni in imenovani delegati območnih organizacij 
sindikata ter delegati pridruženih sindikalnih organizacij. 
Vsaka območna organizacija je upravičena do enega delega-
ta na vsakih začetih 30 članov sindikata, najmanj pa enega. 
Število delegatov pridruženih sindikalnih organizacij se 
določi s pridružitveno pogodbo. Skupščina ima naslednje 
naloge in pristojnosti:
 – sprejema statut in druge splošne akte sindikata ter njihove 

spremembe in dopolnitve,
 – sprejema usmeritve, programe in plane sindikata,

 – sprejema finančni načrt in zaključni račun,
 – voli in razrešuje predsednika sindikata,
 – potrjuje imenovanja in razrešitve sekretarja in dveh 

podpredsednikov sindikata ter štirih članov nadzornega 
odbora,

 – imenuje častne člane sindikata,
 – voli in razrešuje predsednika nadzornega odbora,
 – voli in razrešuje predsednike in člane komisij, ki jih usta-

novi,
 – obravnava poročila glavnega in nadzornega odbora ter 

drugih odborov in komisij,
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 – na predlog glavnega odbora odloča o združevanju z dru-
gimi sindikati,

 – opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi 
splošnimi akti sindikata.

Skupščino po potrebi, najmanj pa enkrat letno, na lastno 
pobudo ali na pisno zahtevo območnega ali nadzornega 
odbora sklicuje predsednik sindikata, v njegovi odsotnosti 
pa za to pooblaščeni podpredsednik. Delo skupščine vodi 
tričlansko delovno predsedstvo, ki ga izvolijo delegati na 
vsaki seji skupščine.

Tako imamo o delu in pristojnostih skupščine napisano v 
našem sindikalnem statutu.

Letošnja redna skupščina je potekala v Ljubljani v torek, 
16. maja. Ker je v mesecu aprilu odstopil predsednik sindi-
kata Matjaž Skutnik, smo imeli tudi nadomestne volitve za 
predsednika SŽPS.

Glede na določila statuta, je bilo letos na skupščino po-
vabljenih 22 delegatov iz vseh 12-ih območnih organizacij 
(OO), kolikor jih šteje naš sindikat. Po otvoritvi skupščine 
in imenovanju delovnega predsedstva ter potrditvi dnevnega 
reda je poročilo o delu v preteklem letu podal bivši pred-
sednik sindikata Matjaž Skutnik. Poročilo je bilo razdeljeno 
na aktivnosti, ki jih je v preteklem letu vodil naš sindikat 
samostojno, in na aktivnosti, ki smo jih »peljali skupaj« z 
ostalimi sindikati na SŽ. Sledilo je še poročilo predsednika 
nadzornega odbora Boštjana Povšeta. Po razpravi sta bili 

obe poročili potrjeni.
Sledila je obravnava finančnega poročila za leto 2016 in 

sprejem finančnega plana za letošnje leto.
V členu, ki določa, kdo je lahko predsednik regijske orga-

nizacije, je bil spremenjen statut sindikata. Prav tako je bil 
spremenjen člen Pravilnika o financiranju in načinu razpo-
rejanja denarnih sredstev, ki govori o sredstvih tako imeno-
vanega stavkovnega sklada.

V točki nadomestne volitve sta se predstavila kandidata 
za predsednika sindikata, in sicer Milorad Šljivić in Iztok 
Cevzar. Po predstavitvi programa sta odgovarjala na vpra-
šanja delegatov skupščine. Sledile so tajne volitve. Za pred-
sednika je bil izvoljen Milorad Šljivić, ki se je delegatom 
zahvalil za visoko podporo.

Po izvolitvi je predsednik Milorad Šljivić imenoval enega 
novega podpredsednika, Roberta Zormana iz OO Maribor. 
Dušan Kokol še naprej ostaja podpredsednik, prav tako Jože 
Skubic ostaja sekretar sindikata. Novi  koordinator GO je 
postal Matjaž Skutnik.

Na tej skupščini je za svoje dolgoletno in predano delo 
sindikatu prejel zahvalo nekdanji predsednik OO Maribor 
in PO Maribor Karli Muster.

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

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Stari in novi predsednik Kandidat za predsednika Iztok Cevzar

Delegati skupščine pred glasovanjem poslušajo program Milo-
rada Šljivića.

Tokrat so bile na skupščini na dnevnem redu nadomestne 
volitve.
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Podelitev priznanj za 30 let dela na železnici
Slavnostna proslava Slovenskih železnic ob dnevu že-

lezničarjev je letos 02. 06. potekala na železniški postaji 
Divača. Ob domačinih je prišlo še veliko udeležencev iz 
vse Slovenije. Za kulturni program je poskrbela lokalna 
folklorna skupina in seveda godba Slovenskih železnic. Po 
slavnostnih govorih generalnega direktorja SŽ g. Dušana 
Mesa in ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča 

je sledil še slavnostni zaključek, in sicer podelitev pri-
znanj in spominskih ur za neprekinjeno 30-letno delo na 
železnici.

Ponosen in vesel sem, da smo bili tudi Korošci del te 
zgodbe!

Zapisal: prometnik Pavlinho Oreški
Foto: Alojzij Poropat in Pavlinho Oreški

Slovesno na postaji Divača

4-krat po 30 let

Gostje na prireditvi

Delavski direktor izreka čestitke jubi-
lantu (piscu tega članka). Nasmehi, pozdravi, čestitke …
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Vlado Mernik
*1961  2017

12. 6. 2017 nas je po hudi bolezni zapustil prijatelj, sode-
lavec in kolega Vlado Mernik.

Rodil se je 5. 3. 1961 v Slovenj Gradcu. Po končani Srednji 
železniški šoli je leta 1982 pričel službovati kot vlakovni 
odpravnik, najprej na postaji Ruta, kasneje pa na skoraj 
vseh postajah Koroške proge, od Dravograda, Podvelke, 
Ruš, nazadnje pa še na postaji Maribor Studenci, kamor 
je prišel leta 1991. Pred dvema letoma so se začeli kazati 
prvi znaki zahrbtne bolezni, ki pa jo je premagoval z dobro 
voljo in pogumom. Ker se je zdravstveno stanje še naprej 
slabšalo, je v začetku letošnjega leta izgubil zdravstveno 

skupino in bil premeščen na postajo Maribor Tezno, kjer je 
opravljal dela tehničnega referenta vse do svojega slovesa. 
Na poklicni poti je predajal svoje znanje velikemu številu 
mladih vlakovnih odpravnikov in kasneje prometnikov.

Vsi, ki smo poznali Vlada, smo z njegovim odhodom izgubi-
li dobrega, veselega in potrpežljivega kolego, sodelavca in 
prijatelja. Za vse se ti, Vlado, iz srca zahvaljujemo.

Počivaj v miru.

Robert Zorman, predsednik OO SŽPS Maribor

S pridihom zgodovine Dobre volje ni manjkalo!

Druženje pod šotorom Muzejski vlak na poti
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Remont proge Zidani Most–Celje
Glavna proga št. 30 Zidani Most–Šentilj je del proge 

Dunaj–Trst, ki je bila zgrajena pred približno 170-imi leti. 
Med Zidanim Mostom in Mariborom je proga dvotirna, 
naprej do Šentilja pa enotirna. Elektrificirana je bila v letih 
1973–1974.

V letošnjem letu se je pričela sanacija proge Zidani Most–
Celje, ki je dolga 26,2 km. Direkcija RS za infrastrukturo 
je podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del nadgradnje 
odseka Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje z izbranim 
izvajalcem konzorcijem JV Kolektor Koling, SŽ-ŽGP in 

CGP v vrednosti 48 milijonov EUR, rok izvedbe je 24 me-
secev od podpisane po-godbe.

Celotna ocenjena investicijska vrednost projekta znaša 
282 milijonov EUR, od tega bo EU prispevala 90 mi-
lijonov EUR. Celoten projekt naj bi bil končan do leta 
2020.

Na odseku med Rimskimi Toplicami in Laškim bo nad-
grajenih 10 km tirov in 10,6 km vozne mreže. Ukinjeni bodo 
trije nivojski prehodi in zgrajen nov most čez reko Savin-
jo. Obstoječa mostova, nadvoz, štirje podvozi itd. pa bodo 

Tudi peron v prenovi

Postaja Celje je eno samo gradbišče.

Pri Pivovarni Laško je »enotirna proga«.

Tudi postaja Laško se povsem spreminja.

Izvozna stran postaje Celje proti Laškemu Počasi nastaja nova podoba.
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sanirani. Izvedena bo tudi nadgradnja signalno-varnostnih in 
telekomunikacijskih naprav.

Na odseku Laško in Celje bo nadgrajenih 17,2 km tirov 
in 18,9 km vozne mreže. Izvedena bo sanacija obstoječih 
objektov (pet mostov, štirje podhodi, podvozi …). Prav tako 
bo izvedena protihrupna zaščita in nadgradnja signalno-var-
nostnih in telekomunikacijskih naprav.

Nadgradnja postaj Celje in Laško že poteka. Trenutno po-
tekajo dela na potniškem delu postaje, kjer je za nadgradnjo 
predvidenih 6 tirov in rekonstrukcija obstoječih objektov 

(podhod v Celju). V gradbenem smislu sta že izvedena dva 
tira in en peron na potniškem delu postaje, trenutno sta v 
izvedbi tira št. 3 in št. 4. Predvideno je, da bo glavnina grad-
benih del na potniški postaji Celje zaključena do konca leta 
2017, do konca pogodbenega roka 26. 4. 2018 pa bodo iz-
vedena še vsa ostala zaključna dela.

Besedilo: Robert L. Horvat
Foto: Mitja Vaupotič

Novost in velika pridobitev za kolesarski turizem 
v Dravski dolini

»Dravska kolesarska pot velja po naravnih lepotah in kul-
turni raznolikosti za eno najlepših kolesarskih poti v Evropi. 
Pot vodi od izvira reke Drave pri Toblachu v Italiji preko 
Avstrije v Slovenijo, skozi Dravograd, Radlje ob Dravi, 
Maribor, Ptuj in Ormož vse do slovensko-hrvaške meje in 
naprej čez Varaždin do Legrada. Pot po slovenskem delu 
poteka večinoma po manj prometnih lokalnih cestah in v 
manjši meri po urejenih kolesarskih poteh in stezah. Pripo-
ročljiva je uporaba treking, gorskih ali električnih koles,« je 
med ostalim zapisano v promocijski zloženki za kolesarje, 
ki sta jo pripravila Zavoda za turizem Maribor – Pohorje in 
Regionalna razvojna agencija (RRA) za Koroško.

Na pobudo Uroša Rozmana iz RRA za Koroško in v par-
tnerstvu s Slovenskimi železnicami, Direkcijo RS za infra-
strukturo in Zavodom za turizem Maribor – Pohorje so 24. 
junija 2017 odprli novo sobotno linijo vlakov na koroški progi 
na odseku proge Maribor – Prevalje – Maribor. Vlaki so pri-
lagojeni za prevoz večjega števila koles in vozijo dopoldan 
in popoldan ob sobotah od 24. 6. 2017 do 2. 9. 2017. Vlaki 
imajo postajališča Maribor, Maribor Tabor, Maribor Studen-
ci, Ruše, Ruta, Podvelka, Vuhred, Vuzenica, Dravograd in 

Kolesarji se bližajo železniški postaji Podvelka.

Za kulturni program je poskrbel državni prvak v diatonični 
harmoniki učencev glasbenih šol Slovenije 2016 Jaka 
Metličar (vnuk upokojenega uslužbenca Slovenskih železnic 
Maksimilijana Metličarja).

(od leve) Predstavnik RRA za Koroško Uroš Rozman, svetoval-
ka za razvoj in projekte pri Zavodu za turizem Maribor – Po-
horje Karmen Razlag, predsednik Odbora za turizem Občine 
Podvelka Aleksander Golob, državna sekretarka pri Ministrstvu 
za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar, 
župan Občine Podvelka Anton Kovše
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Prevalje. Dopoldan je odhod iz Maribora ob 7.35, povratek 
iz Prevalj ob 9.15. Popoldan je odhod iz Maribora ob 16.00, 
povratek iz Prevalj ob 17.38. Ti vlaki so velika pridobitev za 
kolesarski turizem na Dravski kolesarski poti.

Prvi vlak je s kolesarji z železniške postaje Maribor proti 
Prevaljam odpeljal dopoldan v soboto, 24. 6. 2017. Številni 
kolesarji, ki so vstopali tudi na vmesnih postajah, so izstopili 
v Vuhredu, tu jih je pozdravil župan Občine Radlje ob Dravi 
mag. Alan Bukovnik, od tod pa so se s kolesi po lokalni cesti 
na desnem bregu reke Drave pripeljali na železniško postajo 
v Podvelki. Med kolesarji so bili tudi državna sekretarka na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs 
Podlogar, župan Občine Vuzenica in član Državnega sveta 
Franjo Golob, svetovalka za razvoj in projekte pri Zavodu 
za turizem Maribor – Pohorje Karmen Razlag, predstavnik 
RRA za Koroško Uroš Rozman in predsednik odbora za 
turizem v Občini Podvelka Aleksander Golob. V Podvelki, 
kjer so se kolesarji okrepčali, je zbrane pozdravil in nago-
voril župan Občine Podvelka Anton Kovše. Med drugim je 
na kratko predstavil občino ter izrazil zadovoljstvo in po-
hvalo za uvedbo kolesarskega vlaka, ki bo pozitivno vplival 
na razvoj turizma v Dravski dolini. Prisotne sta nagovorila 
še Franjo Golob in Uroš Rozman. Aleksander Golob pa je 
najmlajšemu kolesarju (7 let) in najmlajši kolesarki (10 let) 
izročil sladko nagrado.

Ob tej priliki je Tinca Vomer predstavila turistično po-
nudbo Pri Kovaču na Janževskem Vrhu v Občini Podvelka, 
seveda s pokušnjo domačih kulinaričnih dobrot. Kulturni 
program je pripravil državni prvak na diatonični harmoniki 
na tekmovanju učencev vseh glasbenih šol Slovenije leta 
2016 Jaka Metličar, za varnost kolesarjev pa so poskrbeli 
policisti PP Radlje ob Dravi in člani PGD Brezno-Podvelka.

Besedilo in foto: mag. Jože Marhl, 
občinski svetnik občine Podvelka

Nagovor predstavnika RRA za Koroško Uroša Rozmana

Srečanje sindikatov na Poljskem
Kot član sindikata, ki mu je bila dana možnost udeležiti se 

športno-družabnega srečanja na Poljskem v mestu Zlockie, 
čutim dolžnost, da nekaj utrinkov in misli delim z vami. 
Čeprav je tega, ko sem moral pisati doživljajski spis, že 
dolgo nazaj, kar 31 let, bom kar po šolsko ...

Klic na drugi strani aparata mi je dal misliti. V kratkem 
času sem se moral odločiti, ali bi se udeležil športnega sre-
čanja, ki je potekalo od 29. 05. do 02. 06. 2017 na Polj-
skem. Saj veste, kako je to. Verjetno poznate stanje, ko se 
zaradi družine odpoveste marsičemu in padete v rutino. 
Doma velika družina, majhni otroci, obveznosti … vendar 
se ponujene priložnosti ponavadi ne izpusti kar tako. Pa sem 

šel. Zanimalo me je, kako ljudje na Poljskem živijo, delajo, 
kakšne so razlike.

Moje potovanje sem začel v Ljubljani z vlakom v jutran-
jih urah do Zidanega Mosta, kjer me je počakal Miran in 
potem sva se z avtomobilom odpravila po Stanka v Celje. 
Četrtega člana naše odprave, Damjana, smo pobrali spoto-
ma v Mariboru. Tako, pa smo bili štirje mušketirji na kupu 
in pripravljeni na dogodivščine. Na pot smo se odpravili z 
avtomobilom. Pot nas je vodila mimo Murske Sobote, Len-
dave in prek Madžarske mimo jezera Balaton, Budimpešte 
in Košic. Vsega skupaj čez 800 km in približno 8 ur vožnje 
po predpisih in omejitvah. Prispeli smo v popoldanskem 

Pred razglednim stolpom Poljska pokrajina
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času, ob 17. uri. Vmes smo imeli dva postanka za okrep-
čilo ter malico. V avtu smo se medsebojno spoznavali ob 
različnih temah. Po prihodu so nas sprejeli gostitelji in nas 
nastanili v sobah po dva člana skupaj. Nastanitev je bila v 
železniškem domu za oddih v kraju Zlockie. Spoznali smo 
naši prevajalki, ki sta nam v grobem orisali časovni okvir 
poteka prihajajočih dni.

Srečanja so se, poleg gostiteljev iz različnih pokrajin, ude-
ležili predstavniki sindikatov iz Hrvaške, Bosne in Hercego-
vine ter Srbije. Udeležba je bila torej mednarodna in zato še 
posebej zanimiva. Dan je potekal večinoma tako, da smo po 
zajtrku imeli športne igre, ki so se končale nekje do kosila, 

potem smo imeli prosti čas za druženje. V sredo zadnjega 
maja so nas gostitelji odpeljali do mesta Sromowce z avto-
busom, kjer smo se v nacionalnem parku Pieniny vozili po 
slikoviti soteski Dunajca s splavi, kakršne so uporabljali že 
v začetku 19. stoletja, čolnarji pa so bili oblečeni v izvezene 
telovnike. Spoštujejo in nadaljujejo tradicijo, ki se prenaša 
iz roda v rod.

Imeli smo tudi delovni sestanek, kjer smo ugotavljali, 
s kakšnimi problemi se srečujemo sindikati med seboj in 
v odnosu do delodajalcev. Debata se je zelo hitro razvila, 
kljub jezikovnim razlikam. Ugotovili smo, da imamo sin-
dikati iz različnih držav podobne probleme. Gre predvsem 

Na otvoritvi »Zelena delegacija« na splavu

Damjan z lokom, Stanko s puško Vse igre niso bile enostavne.

Športne igre Na železniški postaji
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za zaščito delavcev pri optimizaciji delovnih mest. Število 
članov, predvsem mlajših, upada. Rivalstva med sindikati je 
povsod, vendar ugotavljam, da smo v Sloveniji prvaki.

Kljub pomislekom, ki sem jih imel zaradi sopotnikov, ki 
sem jih šele spoznal, smo se dobro ujeli. Druženje z udele-
ženci in spoznavanje novih ljudi iz različnih okolij človeka 
bogati. Le takrat lahko razmišlja drugače in sprejema raz-
lične poglede na svet. Menim, da takšno meddržavno po-
vezovanje sindikatov lahko pomaga pri reševanju sporov z 

delodajalci, čeprav prihajamo iz različnih okolij. Obenem pa 
nam taka srečanja omogočijo spoznavanje drugih držav in 
njenih državljanov, ki jih sicer mogoče ne bi nikdar spoznali. 
Tudi to je način, ko se utrjuje pripadnost neki skupini.

Hvala za lepo izkušnjo in hvala sopotnikom za nepozabno 
doživetje.

Besedilo: Goran Išpanov, prometnik CP Ljubljana
Foto: Goran Išpanov in Miran Prnaver

Iztirjenje v Zidanem Mostu in Kranju
Pri izvozu vlaka 43601 na postaji Zidani Most je dne 19. 

06. 2017 ob 18.13 prišlo do iztirjenja. Lokomotiva je še pre-
vozila izvozne kretnice, šest vagonov je pa iztirilo. Proga 
Zidani Most-Hrastnik je bila zaprta. Kljub precej veliko 
škodi in težki situaciji je bil naslednjega jutra ob 04.40 po 
desetih urah levi tir odprt, čeprav je bilo v medijih napove-
dano, da bo proga predvidoma zaprta vsaj 24 ur. Tudi tokrat 
gre vsa pohvala intervencijskim skupinam in vsem udele-
ženim železničarjem, ki so zopet pokazali izredno voljo in 
znanje, da bi bila proga čim prej odprta. V takih primerih 
se znova pokaže, da imajo zaposleni v našem podjetju zelo 
veliko pripadnost in željo ob nepredvidenih situacijah čim 
bolj ublažiti posledice izrednega dogodka. Upam, da teh 
delodajalec ne bo spregledal in bo znal ceniti neprecenljiv 
kapital, ki ga ima.

V bližini železniške postaje v Kranju so v torek, 11. julija, 
okoli 18. ure iztirili štirje vagoni tovornega vlaka številka 
49485, ki je bil na poti iz Kranja proti Škofji Loki. Po po-
datkih policije se v nesreči ni nihče poškodoval, nastala pa 
je gmotna škoda. Poškodovan je tudi most čez železniško 
progo med semaforiziranim križiščem za železniško postajo 
in križiščem na Laborah (Gaštejski klanec). Cesta je bila zato 
zaprta, zadrževanje ljudi in vozil na območju intervencije pa 
je bilo prepovedano, so opozorili s Policijske uprave Kranj.

K sreči je v obeh primerih nastala le večja gmotna škoda. 
Hvala Bogu takrat v neposredni bližini ni bilo nobenega 
potniškega vlaka.

Besedilo: Miran Prnaver
Foto: arhiv postaje Zidani Most (Zidani Most) 

in spletne strani (Kranj)

Poškodovan je bil tudi cestni nadvoz.

Neprijetna slika in pogledLokomotiva na tirih, šest vagonov pa ne

Še dobro, da se vagon ni povsem prevrnil.
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Prenovljena spletna stran Sindikata vzdrževalcev 
Slovenskih železnic

Pred kratkim je dobila spletna stran sindikata SVSŽ novo 
podobo, s katero želimo uporabniku še na bolj prijazen in 
enostaven način predstaviti aktivnosti sindikata, športno-
-družabne aktivnosti članov, možnost koriščenja apartmaja 
v Zrečah in ponudbo ugodnosti naših sponzorjev.

Spletna stran je izdelana s pomočjo WordPressa, ki je mo-
derno računalniško okolje za ustvarjanje spletišč s poudar-
kom na estetiki, spletnih standardih in uporabnosti.

Na zgornji strani spletne strani uporabnik opazi logotip 
sindikata in osnovne kontaktne podatke. Pod tem se nahajajo 
različni meniji. Preko menija SVSŽ lahko uporabnik dosto-
pa do osnovnih podatkov sindikata, zapisnikov in splošnih 
aktov sindikata ter raznih obrazcev.

S klikom na meni GALERIJA se odpre podstran z raznimi 
galerijami s fotografijami športno-družabnih srečanj ter fo-
tografijami, preko katerih poskušamo prikazati različne de-
lovne profile gradbene in elektro dejavnosti, ki se nahajajo 
v našem sindikatu.

Pod menijem PRAVILNIKI so zbrani vsi pomembni pod-
zakonski akti, ki se uporabljajo na Slovenskih železnicah, 
torej razna navodila in pravilniki, ki se nanašajo na vzdr-
ževalna dela. Poleg teh pa so tu zbrani še nekateri osnovni 
zakoni ter zadnja verzija Kolektivne pogodbe za dejavnost 
železniškega prometa.

V meni DOGODKI so zajeta aktualna dogajanja ter za-
nimivosti.

V meniju PROSTI ČAS in ŽRLD se najdejo prispevki 
o kolesarjenju, planinarjenju ter rezultati in poročila Želez-
ničarske ribiške lige druženja, ki je sestavljena iz ribičev 
različnih sindikatov Slovenskih železnic.

Glede na to, da ima naš sindikat izvoljene in tudi poklic-
ne člane Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o., so pod 
menijem SVET DELAVCEV shranjeni vsi zapisniki rednih, 
kakor tudi izrednih sej.

Pod menijem ZREČE se nahajajo pravilnik glede dodelit-
ve počitniške kapacitete in prijavnica, naročilnica za kopal-
ne karte in savno ter razne informacije o Zrečah in okolici ter 
možnosti rekreiranja tako v poletnem, kakor tudi v zimskem 
času.

V osrednjem delu spletne strani se nahaja krajša predsta-
vitev sindikata in nekaj zadnjih aktualnih novic.

Glede na to, da tesno sodelujemo s Sindikatom železniš-
kega prometa Slovenije, imamo na spletni strani urejeno 
povezavo do njihove strani, kjer si lahko preberete vse: o 
njihovi zgodovini, ugodnosti za članstvo, zadnje prispevke 
in ostalo.

Prav tako lahko preko spletne strani dostopate do uradne 
spletne strani Slovenskih železnic, kjer se najdejo vozni redi, 
opisi posameznih družb Slovenskih železnic, zunanji razpisi 
za delovna mesta, tudi razni aktualni dogodki.

Na spodnji strani spletne strani se nahajajo logotipi spon-
zorjev sindikata, ki ponujajo popuste za svoje izdelke in 

storitve. Ti so Terme Ptuj in Terme Snovik, ki nudijo popuste 
za kopanje v njihovih bazenih, Thermana Laško, ki prav tako 
nudi popuste za bazene in savno, ter Kozmetika Evana, ki 
nudi popuste na svoje naravne kozmetične izdelke.

Vsi vabljeni na našo spletno stran preko povezave 
http://www.sindikat-svsz.si/ !

Pripravil in foto: Edvard Veber

Nova spletna stran SVSŽ
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Postaja Poljčane, remont na obroke
Poljčanska železniška postaja je nekoč sodila med naj-

večje postaje s potniškim prometom, saj je iz Poljčan vozil 
celo poseben delavski vlak za Maribor. Časi se spreminjajo, 
precej pa se je spremenila tudi postaja z vsem svojim po-
strojenjem. Tam, kjer je bila včasih vodna postaja, namen-
jena napajanju parnih lokomotiv, je danes zelenica. Tudi 
kretniška postavljalnica je postala zgodovinski spomenik. 
Ob zadnji modernizaciji so začeli obnavljati postajne tire s 
tem, da so jih nekoliko dvignili, s tem tudi peron. Pa so si 
sredi obnove premislili, ustavili delo ter prihranili obnovo za 
poznejši čas. Leta tečejo, na postaji je še vedno peron dveh 
dimenzij. Potniki, ki potujejo za smer Maribor, vstopijo z 
višjega perona, za smer Celje pa s starega, nižjega perona. 
Odgovornih v Ljubljani to sploh ne moti, saj je to nekje daleč 
na Štajerskem. Moteče pa je za tiste potnike, ki so še ostali 
zvesti železnici. Potniki venomer sprašujejo, kdaj bo peron 
urejen. Prometniki jim tega ne znajo povedati, ko pa tudi 
njim vsak, od kogar iz raznih služb pričakujejo odgovor, na 
to ne zna odgovoriti.

Predviden je tudi cestni podvoz in podhod za potnike, kar 
je v Poljčanah želja že nekaj desetletij. Obljubljeno je bilo 
za letos, pa so zopet premaknili na prihodnje leto – ne prvič. 
So se pa začela dela na cestni obvoznici iz Poljčan proti 
Slovenski Bistrici, ki bo razbremenila dva cestna nivojska 
prehoda z nadvozom.

Poljčanski župan Stanislav Kovačič je optimist in je pre-
pričan v to, kar so mu obljubili v Ljubljani, železničarji in 
potniki pa tega ne jemljejo resno, dokler se ne bodo začela 
dela. Za Poljčane bo to velika prometna razbremenitev in 
nepotrebni postanki voznikov pred zapornicami. Prav polj-
čanska železniška postaja premore menda največ NPr-ov z 

zapornicami v Sloveniji, kar še posebej moti v prometu, ko 
se na njih pojavijo napake. Zato ni čudno, da je poljčanski 
župan navdušen nad delom, ki je po njegovem že na vidiku. 
V Poljčanah naj bi se prihodnje leto ukinilo kar troje NPr-ov. 
Podhod za potnike pa bo pripomogel k še večji varnosti. 
Toda potrebno bo počakati na realizacijo.

Jeseni je na programu začetek obnove železniške postaje 
Slovenska Bistrica. Prihodnje leto končno postaja Poljčane! 
Potem je še del nedokončanega remonta proge med posta-
jama Poljčane–Slovenska Bistrica. Eno pa je gotovo: dela 
na obvoznici, o kateri se je govorilo že pol stoletja, so se 
začela! Če bo obveljala napoved za nadaljnjo obnovo, potem 
lahko pričakujemo bolj prijazne čase za poljčanske potnike 
in olajšano delo za železničarje.

Besedilo in foto: Marjan Mally

Peron dveh dimenzij

Poljčanski župan Stanislav Kovačič in prometnik

Edinstveni peron
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Intervju s predsednikom SŽPS Miloradom 
Šljivićem
Nam lahko opišeš svojo 
poklicno pot?

Leta 1984 sem končal Srednjo 
ekonomsko šolo in se zapos-
lil na železnici v enoti vleke 
Ljubljana kot pomočnik stroje-
vodje, nato sem opravil šolanje 
za strojevodjo na premiku. Leta 
1988 sem obiskoval Srednjo 
prometno šolo v Mariboru in se 
kasneje zaposlil kot prometnik. 
Kot prometnik sem delal na 
postajah Hrastnik, Kresnice, 
Laze, od leta 2000 pa na postaji Ljubljana Zalog. Z letom 2010 
sem začel opravljati dela vlakovnega dispečerja v PO Ljubljana.

Kako si bil vpet v delo sindikata do sedaj?

Član Sindikata železniškega prometa sem vse od njegove usta-
novitve leta 1990. Sam sem aktivno sodeloval pri ustanovitvi 
našega sindikata. Od leta 2000 sem predsednik OO Zalog in od 
takrat sem vseskozi vpet v delo Glavnega odbora SŽPS, zadnjih 
pet let sem bil podpredsednik SŽPS.

Med članstvom prevladuje mnenje, da se pravice delavcev 
zmanjšujejo, kaj meniš o tem ti?

Zmanjševanje v preteklosti pridobljenih pravic se kaže predvsem 
na ravni države. Če se spomnimo, je delodajalska stran pred 
časom želela zmanjšati ali ukiniti regres, potne stroške, malico, 
odmor med delom, skrajšati odpovedne roke, uvesti le delno pla-
čano bolniško odsotnost in omejiti še nekatere druge pravice, obi-
čajno zaradi potrebnih »strukturnih reform« ali zaradi potrebe trga 

po večji fleksibilnosti delovne sile. Na Slovenskih železnicah so se 
ti pritiski čutili, vendar le v omejenem obsegu. Stanje je boljše kot 
v nekaterih drugih panogah gospodarstva, kar je zasluga dobrega 
socialnega dialoga iz preteklosti. Imamo tudi kolektivno pogodbo, 
ki delavcem zagotavlja primerno socialno varnost. Do velikih ano-
malij, s katerimi se srečujejo delavci v drugih družbah v državi, v 
naši na srečo ni prihajalo.
Ob vsakdanjem delu v sindikatu pa večkrat naletimo na težave, 
ki jih imajo delavci, in jih zelo težko primerno uredimo, ker nas pri 
tem omejuje zakonodaja ali kolektivna pogodba, večjo težavo na 
SŽ predstavlja tudi pomanjkanje kadrov, predvsem pri izvršilnih 
delavcih.

Katerih nalog si se ob prevzemu dolžnosti predsednika 
SŽPS moral najprej lotiti?

Za predsednika Sindikata železniškega prometa Slovenije sem 
bil izvoljen 16. 5. 2017 na skupščini sindikata. Kot prednostno 
nalogo sem si zadal izboljšati sodelovanje z drugimi sindikati, saj 
pri naših prizadevanjih za nekatere pridobljene pravice delavcev 
niso čutili podpore naših sindikalnih kolegov. Prvi koraki so bili 
usmerjeni prav v to smer. Kot rezultat je dogovor o sodelovanju s 
SSSLO, ki smo ga podpisali v mesecu juliju 2017. Lotiti sem se 
moral tudi precej perečega vprašanja odmora za delo, ki je dokaj 
kompleksen problem, ki sega vse do spreminjanja zakonodaje v 
državnem zboru.

Katerim področjem boš v svojem nadaljnjem delu posvetil 
največjo pozornost?

Izboljšati sodelovanje z drugimi sindikati na Slovenskih železni-
cah je eden od prvih ciljev, ki sem si jih zadal. V največji možni 
meri si bomo prizadevali, da se naš glas sliši tudi na državnem 
nivoju prek sindikalne centrale.
Nadalje se bom zavzemal, da se nadaljuje zelo dobro sodelo-
vanje s sindikalnimi kolegi iz Poljske, Hrvaške, Bosne in Herce-
govine in iz Srbije.

V sindikalni pisarni

Na skupščini SŽPS

S predsednikom hrvaškega sindikata
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SŽPS si bo še nadalje prizadeval za rešitev koriščenja odmora 
med delom, kar predstavlja težavo, saj je to povezano s pomanj-
kanjem delavcev na določenih delovnih mestih. SŽPS si bo priza-
deval, da se odmor med delom uredi na takšen način, da ga bo 
delavec lahko koristil. Namen odmora med delom je regeneracija 
delavca, temu sledi tudi naš sindikat.
Težave zaznavamo tudi pri opremi delavcev z zaščitnimi sredstvi.
Moj cilj je povečanje članstva v našem sindikatu, želimo pomagati 
vsakemu delavcu, ki ima težave ali ustvariti pogoje, da se jim 
izognemo. Zato pozivam vse, ki še niso naši člani, da se nam 
pridružijo, skupaj smo močnejši in bomo laže rešili marsikatero 
težavo.

S čim se sproščaš v prostem času?

V prostem času se sproščam predvsem z igranjem šaha. Šah 
igram že od rane mladosti, sem član Šahovskega društva Želez-
ničar iz Ljubljane. V preteklosti sem aktivno sodeloval v šahovski 

ligi Ljubljana in dosegel kar nekaj odmevnih rezultatov, žal mi v 
zadnjem obdobju za to zmanjkuje časa.

Zapisal: Edvard Kostić
Foto: Miran Prnaver in arhiv Milorada Šljivića

Aleksander Motyka – predsednik poljskega 
sindikata Związek Zawodowy Dyżurnych 
Ruchu PKP

Bogata zbirka šahovskih pokalov

Aleksander je stalni gost na naših družabnih srečanjih in 
tudi naša delegacija že vrsto let odhaja na Poljsko v njihove 
goste. Letos sva se v Kranjski Gori s pomočjo prevajalke 
Aleksandre zapletla v daljši pogovor. Nekaj njegovih misli, 
ki so mi ostale v spominu, bi želel podeliti v pričujočem 
članku.

Uvodoma se je Aleksander zahvalil za odlično organi-
zacijo srečanja, posebno zahvalo je namenil tistim, ki so 

skrbeli, da je srečanje potekalo nemoteno. Veliko je tudi 
ljudi, ki so, kot pravi, delali zadaj, ki jih ni bilo na odru, 
pa je morda njihovo delo še pomembnejše in še bolj pot-
rebno, da je vse v najlepšem redu. Osebno je bil seveda 
čustveno prizadet ob odhodu Matjaža Skutnika s predsed-
niškega položaja, saj sta dolga leta odlično sodelovala. 
Upa, da bo sodelovanje ostalo na malo drugačni podlagi še 
naprej.

Pred Postojnsko jamo
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Sicer pa je prepričan, da je delo v sindikatu naporno in ni 
enostavno. Sam je že tretji mandat na funkciji predsednika 
njihovega sindikata. Tako delo zahteva celega človeka in 
veliko si odsoten od svoje družine. Delo v sindikatu je delo 
za člane sindikata, ki plačujejo članarino in pričakujejo, da 
se bodo njihovi problemi uredili. To je njihova pravica in 
zato so sindikati nastali. V praksi pa ni vedno tako enostav-
no. Sam predsednik ne more ničesar, potrebuje pomoč in 
podporo od spodaj. »Verjetno se tudi v Sloveniji spopadate s 
problemom, da ni mlajših, ki bi želeli prevzeti delo tistih, ki 
odhajajo v pokoj. Mladi sicer prihajajo v naše vrste, vendar 
je to vse, ne želijo aktivno sodelovati.«

Našemu novemu predsedniku želi, da bi uspel povezati 
različne skupine, ki se včasih zapirajo vsaka v svoj krog. 
Sicer natančne situacije v Sloveniji seveda ne pozna, vendar 
misli, da so problemi podobni in da je globalizacija naredila 
svoje. Omenil je tudi problematiko pri njih, ko starejši de-
lavci zaradi zdravstvenega stanja ne dobijo več zdravniškega 
potrdila za delo in mu delodajalec ne najde drugega, primer-
nega dela in celo na tak način delavec izgubi zaposlitev. In 
pojavljajo se celo primeri, ko delodajalec kliče zdravnika 
in želi vplivati na odločitev glede zdravstvene sposobnosti 
zaposlenega. V takem primeru mora sindikat strogo in pra-
vočasno odreagirati in zaščititi delavca. Velikokrat se zadeva 
konča na sodišču.

V nadaljevanju mi pove, da je bila leta 2012 na Poljskem 
težka železniška nesreča s 16-imi smrtnimi žrtvami. Sodišče 
na prvi stopnji je odločilo, da sta kriva dva prometnika. V 
resnici pa varnostna naprava ni imela ustreznega potrdila, 
čeprav je delovala normalno. In v tem primeru so hoteli kaz-
novati samo dva prometnika in nikogar drugega. Od sindi-
kata se upravičeno pričakuje, da bo rešil te prometnike in 
zadeve se vlečejo na sodišču.

Še enkrat se mi je zahvalil za povabilo na srečanje in 
obljubil povratno povabilo na njihovo srečanje, ker to pove-
zuje ljudi, razpravljamo vsak o svojih težavah in morda naj-
demo skupne rešitve. Tako sodelovanje je zaželjeno, skoraj 
nujno potrebno. Letos tako poudarja povezovanje, združe-
vanje tudi zaradi situacije na Poljskem. Pri njih vlada skraj-
na desnica, ki je zelo razdelila družbo, in to jih upravičeno 
skrbi. »To se vidi na vseh nivojih družbe, obstajajo recimo 
primeri, ko dela 5 ljudi na enem delovnem mestu in se, na 
primer, dva sploh ne pogovarjata med sabo, posledično trpi 
delo in lahko tudi varnost prometa. Nujna je komunikacija, 
vsak ima svojo življenjsko izkušnjo, ki lahko bogati druge-
ga. In le v takih pogojih lahko sindikati delujejo uspešno in 
dobro,« je zaključil naš prijatelj Aleksander Motyka.

Pogovarjal se je Miran Prnaver.
Foto: Miran Prnaver in arhiv SŽPS

Rogla 2015 Pred leti z našo delegacijo na Poljskem

V elementu V Kranjski Gori junija letos
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Se lahko našim bralcem na kratko predstaviš?

Pozdravljeni, rojena leta 19XX v Mariboru. Rada imam sprehode 
v naravi, tudi na kakšen nižji hrib, pa seveda lenarjenje z dobro 
knjigo.

Kako se je začela tvoja železničarska pot?

Leta 1987 sem končala Srednjo prometno šolo v Mariboru, nato 
pa s študijem nadaljevala na Ekonomsko-poslovni fakulteti v 
Mariboru. Leta 1992 sem se zaposlila na SŽ kot pripravnica in 
tako ostala podjetju zvesta do danes. Omeniti pa moram, da je 
železničar bil tudi moj oče, ki pa je še pred mojim rojstvom doživel 
na železnici nesrečo in tudi umrl.

Kako je prišlo do odločitve, da si kandidirala za članico 
SD-I?

Predstavniki sindikata SŽPS so me povabili, da bi v SD-I zasto-
pala režijske delavce oz. delavce uprave, za kar sem jim zelo 
hvaležna. Že takrat smo v različnih razgovorih ugotavljali, da so 
režijski delavci premalo zastopani in zaradi tega tudi prezrti s 
svojimi problemi.

To je tvoj že drugi mandat v članstvu SD-I. Kako bi ocenila 
uspešnost delovanja SD-I od začetka tvojega članstva 
v SD-I pa do danes? Misliš, da SD-I opravičuje svoje 
poslanstvo in pričakovanja zaposlenih?

Začetki delovanja v SD-I so bili zame kar težki. Predhodnih iz-
kušenj delovanja institucij (mislim na sindikat in svet delavcev) 
nisem imela. Morala sem se hitro učiti, saj sem bila »vržena« 
med moške, med katerimi so nekateri imeli že dolgo kilometrino 
delovanja. Najtežje pa mi je bilo premagati strah pred »upati si« 
postaviti vprašanje npr. predpostavljenemu ali pa direktorju. Tukaj 
so pa ravno pozitivni odzivi zaposlenih, ki preko zapisnikov sej 
sveta delavcev spremljajo naše delovanje, premaknili pri meni to 
mejo. Zahvaljujem se za vsa konstruktivna sporočila delavcev (ne 
samo iz naše družbe), s katerimi mi potrjujejo, da sledijo mojemu 
delu in me podpirajo. Z leti tudi institucija postaja »modrejša« 
in tako si vsi člani SD–I prizadevamo, da delamo v dobro vseh 
zaposlenih.

Na sejah SD-I postavljaš razna vprašanja predstavnikom 
družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., ali si z odgovori tudi 
zadovoljna?

Seveda se zavedam, da so moja postavljena vprašanja za pred-
stavnike družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., največkrat neprijet-
na. V zadnjem času se je zgodil tudi premik, da smo se o mojih 
postav ljenih vprašanjih začeli pogovarjati in iskati (vsaj takšno je 
moje upanje) ustrezne rešitve.

Si tudi članica Sveta delavcev kapitalsko povezanih družb 
v sistemu železniških družb (SD KPD). Ali lahko našim 
bralcem pojasniš razliko med SD-I in SD KPD?

Ja, razlika je predvsem o obravnavani problematiki. SD-I obrav-
nava (če se tako izrazim) »lokalna« vprašanja, medtem ko se na 
SD KPD obravnavajo vprašanja, ki se nanašajo na delavce v vseh 
kapitalsko povezanih družbah.

Ali ti poleg službenih obveznosti in članstva v svetih 
delavcev ostane še kaj prostega časa, imaš kaj hobijev?

Ja, res gre na tesno. Vendar se tudi najde, če se hoče. Rada se 
odpravim na kakšen izlet (če je večdnevni, še bolje), seveda pa 
nekaj časa preživim tudi s svojimi najbližjimi.

Kakšni so občutki z nedavnega družabnega srečanja, ki je 
potekalo v Kranjski Gori?

Organizatorjem družabnega srečanja se ob tej priložnosti še 
enkrat zahvaljujem za dobro pripravo in organizacijo. Bilo je res 
lepo. Takšna srečanja so tudi priložnost, da se s prijatelji, sošolci, 
znanci z drugega konca Slovenije vsaj enkrat letno srečaš, pove-
seliš in predebatiraš kakšne (aktualne) teme.

Albina, imaš za konec intervjuja še kakšno misel, 
spodbudo za naše bralce?

V slogi je moč.
Pogovarjal se je Edvard Veber.

Foto: arhiv Albine Novak

Intervju s člani Sveta delavcev 
SŽ-Infrastruktura, d. o. o. – Albina Novak

Albina Novak
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Kamniška proga

Železniška proga med Ljubljano in Kamnikom je januarja 
letos dopolnila 126 let.

Promet na tej povezavi je stekel 28. januarja 1891. Povod 
za gradnjo železnice v kamniško dolino je bil razvoj indu-
strije in trgovine (državna smodnišnica ob Kamniški Bistri-
ci). Aprila leta 1889 sta koncesijo za gradnjo dobila inženir 
Oskar Lazarini in industrialec Alojz Prašnikar, ki sta se za-
vezala, da bosta s svojo delniško družbo zgradila progo v 
dveh letih. Gradbeno dovoljenje za izgradnjo proge je bilo 
izdano konec oktobra leta 1889, proga pa je bila dograjena 
v obljubljenem roku in predana v promet 28. januarja 1891.

Trasa proge je nezahtevna, brez večjih usekov in nasipov; 
najzahtevnejši objekt je železniški most prek Save na Ježici. 
Proga je bila dograjena v roku in predana v promet 28. janu-
arja 1891. Po dograditvi se je izkazalo, da dohodki ne dose-
gajo pričakovanj. Z zakonom, sprejetim 12. aprila 1893, je 
bilo progi podeljeno državno poroštvo, ki pa je bilo vezano 
na pogoj, da se državi priznajo dejanski obratovalni stro-
ški namesto pavšalnih, obenem pa je bila država pooblaš-
čena, da odkupi osnovne delnice po največ 50 % nominalne 
vrednosti. 13. decembra 1894 je bil sklenjen sporazum z del-
ničarji, po katerem je država prevzela kamniško železnico 

v svojo last. Vlaki na tej progi so vozili le do gorenjskega 
kolodvora, saj z Družbo Južne železnice ni bil sklenjen spo-
razum o souporabi glavnega kolodvora; praksa se je ohranila 
še desetletja. Zaradi zmanjšanega prometa je bil na progi leta 
1968 ukinjen potniški promet, ki pa je bil desetletje pozneje, 
leta 1978, znova vpeljan.

Danes je na tako imenovani Kamniški progi na razdalji 25 
kilometrov petnajst postaj in postajališč. Začetna postaja je 
Ljubljana, medtem ko je končna Kamnik Graben. Potniški 
vlaki sicer vozijo z ljubljanske glavne železniške postaje in 
se na tovorni postaji Ljubljana Šiška sploh ne ustavljajo. 
Vsak dan prepeljejo približno 5000 potnikov, njihovo števi-
lo pa iz leta v leto narašča, za okoli šest odstotkov na leto. 
Največ je šolarjev in zaposlenih na poti v Ljubljano in nazaj.

Kamniška proga je tako pomemben del javnega potniš-
kega prometa, ki občutno razbremenjuje slovenske prena-
polnjene ceste.

Ko sem obiskal Kamniško progo, me je spremljal Goran 
Nikolić, prometnik na postaji Domžale. Celotno delovno 
dobo od leta 1987 dela na železnici. Začel je kot vozovni od-
pravnik na postaji Ljubljana Šiška. Po štirih letih je pristal v 
Mostah. 18 let je bil kretnik, od takrat naprej pa je prometnik 

Levo Gorenjska, desno Kamniška proga
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v Domžalah. Živi v Ljubljani in se v službo vozi z avtom. 
Med nasmehom pravi, da je brez težav v življenju. Pove mi, 
da prometniki na vsej progi delajo v kratkem turnusu 12/24. 
V nočni je prekinitev med 22. in 2. uro zjutraj. Med vikendi 
pa je prekinitev od petka od 22. ure do nedelje do 22. ure. 
Kar zadeva range postaj, sta Kamnik in Domžale četrtega 
ranga, Črnuče in Jarše pa tretjega. Progo dnevno prevozi 
med 40 in 45 vlakov.

Postaja Ljubljana Šiška

Ljubljana Šiška je postaja, kjer se Kamniška proga odcepi 
od Gorenjske proge. Zasedena je s prometnikom. Potniški 
vlaki na relaciji Ljubljana-Kamnik in obratno na tej postaji 
ne ustavljajo.

Postaja Ljubljana Črnuče

Postaja ima pet tirov in še industrijske tire. Zapornice so 
postajne. V prometnem uradu je elektrorelejna varnostna 
naprava brez sledilne tehnike. Sosednji postaji sta Ljubljana 
Šiška in Domžale. Od tovornih vlakov vozi nabiralni vlak 

in tudi dela na postaji Črnuče. V glavnem nalaga vagone 
Dinos.

Postaja Domžale

Domžale imajo tri tire in v glavnem se tu izvajajo vsa 
križanja potniških vlakov. Na tej postaji dela tudi moj so-

govornik Goran. Postaja ni 
odprta za tovorni promet, 
tako da ima nabiralni vlak po 
voznem redu prevoz. Je pa 
postaja zelo močna v smislu 
potniškega prometa oziroma 
frekvence potnikov. Potniš-
ko blagajno ima prometnik 
odprto med 5.15 in 13.00. 
Popoldne pa je odprava na 
vlaku. Kot resen problem na 
postaji Goran omeni ilegalni 
– črni prehod preko perona 
mimo postaje. Na drugi strani 
je osnovna šola. Uradna pot 

Ljubljana Črnuče

Prometni urad Ljubljana Črnuče

Postaja Domžale

Nevarna točka na postaji Domžale

Goran Nikolić
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je približno 50 metrov naprej po cesti preko cestnega pre-
hoda čez železnico, vendar ljudje v velikem številu uporab-
ljajo to bližnjico. Zaposleni redno opozarjajo odgovorne 
na to problematiko in upajo, da se ne bo kdaj zgodila kaka 
nesreča.

V smeri proti Črnučam je 7 potnih prehodov, ki so vsi pod 
nadzorom postaje Domžale, v smeri proti Jaršam-Mengšu pa 
je en potni prehod. Varnostna naprava je v Domžalah enaka 
kot v Črnučah.

Postaja Jarše-Mengeš

Postaja ima štiri tire. Glede tovornega prometa, je kar 
močna in varovana samo z dohodnimi signali. Ko je bilo v pre-
teklosti še več prometa, je vlak vozil iz Kamnika ali Domžal 
do dohodnega signala in mu je nato vlak oziroma skupina, 
ki je delala na postaji, s signalnim piskom dovolila vožnjo v 
postajo. Kretnice so v ključevni odvisnosti in jih pri premiku 
prestavlja vlakovodja, ki dobi ključe pri prometniku. Križanja 
se teoretično na postaji lahko opravijo, v praksi pa jih dejan-

sko ni. Peron pa je lepo 
obnovljen.

Danes v praksi 
pomeni, da morajo biti 
vsi ključi kretnic pri 
prometniku in s tem 
so dani pogoji, da vlak 
odpelje s sosednje pos-
taje in ima dovoljeno 
vožnjo v postajo Jar-
še-Mengeš. Običajno 
vozijo vlake na tir tri. 
Tir ena je industrijski 
tir za tovarno Koli-
čevo Karton, d. o. o. 
Na tiru štiri pa je na-
kladalni tir in sedaj 
se v glavnem nalaga 

les. Tovarna Količevo karton vozi tovor večinoma za Luko 
Koper in za tujino, za Nemčijo. Vagone dostavlja in pobira 
nabiralni vlak. Pred časom so na blagajni prodajali tudi me-
sečne vozovnice in je bilo dela še toliko več.

Postaja Kamnik

Postaja Jarše-Mengeš

Ključi v prometnem uradu 
Jarše-Mengeš

Potniški vlak na postaji Jarše-Mengeš, zadaj hlodovina za 
nakladanje

Postajališče Kamnik Mesto
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Postaja ima pet tirov. Signalno-varnostna naprava ima 
premikalne signale in skupinske izvozne signale. V smeri 
Jarš so dvoje zapornice, en kontrolni signal za zapornice, 

eno varovanje s cestno prometnimi znaki in ene postajne 
zapornice v Jaršah, v smeri Kamnik Graben pa so še štiri 
zapornice.

Postaja je odprta za tovorni promet. Ima še industrijski tir 
za tovarno KIK.

V smeri iz Kamnika naprej je še postajališče Kamnik 
Mesto, sledi tunel in končno postajališče Kamnik Graben, 
ki ima tri tire in se dejansko poslužuje s postaje Kamnik. 
Kamnik ima odprto tudi potniško blagajno (poleg Jarš in 
Domžal). Vse ostale postaje in postajališča imajo odpravo 
potnikov na vlaku. Skladišče na postaji ni v prvotni funkciji, 
del ga uporablja SGD služba. Ima pa postaja tudi muzejski 
vagon, v katerem je bife.

Ogled Kamniške proge sva končala na postajališču 
Kamnik Graben, kjer vlaki končajo svojo pot in se obrnejo 
nazaj proti prestolnici naše države.

Besedilo in foto: Miran Prnaver
V Kamniku, vlak proti Kamniku Graben, desno muzejski 
vagon – bife

Kamnik Graben, levo industrijski tir Lepo urejeno postajališče Rodica

Postaja Kamnik
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Po dveh letih naših tradicionalnih srečanj na Rogli smo 
se letos na lepo sončno soboto, 17. junija, srečali v Kranjski 
Gori. Srečanja so se udeležili članice in člani našega sindika-
ta železniškega prometa, Sindikata vzdrževalcev Slovenskih 
železnic in Sindikata uslužbencev železnic. Z nami so bili 
tudi tuji gostje iz Poljske, Srbije, Bosne in Hercegovine ter 
Hrvaške. Od vodstva našega podjetja sta bila med nami po-
močnik direktorja SŽ-Infrastruktura, d. o. o., gospod Zvone 
Ribič in vodja Službe za vodenje prometa g. Branko Čepek. 
Udeležba na srečanju je bila zelo dobra, prav tako organiza-
cija ter prostor (dvorana Vitranc) in pogostitev. Ogledali smo 
si tudi Nordijski center Planica, s tujimi gosti pa obiskali še 
Zelence (izvir Save Dolinke) in jezero Jasna nad Kranjsko 
Goro. Posebej Planica je bila za številne obiskovalce enkrat-
no doživetje.

Na srečanju smo izvedli tudi nagradno žrebanje (dobitki 
so bila počitnikovanja v naših počitniških kapacitetah) in se 
nekdanjemu predsedniku SŽPS Matjažu Skutniku zahvalili 
za njegovo delo v času vodenja sindikata. Ljubitelji nogo-
metne žoge so svoje moči in znanje pokazali na bližnjem 
igrišču.

Za zabavo je poskrbel ansambel Murni, piko na i pa je 
vsekakor dodala popularna pevka Saša Lendero s svojim 
nas topom, s katerim nas sicer ni spravila »na kolena«, 
ampak na noge. O vtisih in komentarjih nekaterih udeležen-
cev srečanja si lahko preberete v nadaljevanju. Kar precej o 
srečanju bodo povedale tudi pričujoče fotografije.

Besedilo: Miran Prnaver
Foto: Robert L. Horvat, Silvester Gašper Stropnik, 

Jure Buzar in Miran Prnaver

Družabno srečanje v Kranjski Gori
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Nina Peljhan, SŽPS, 
OO Jesenice

Takšna srečanja so lepa in potreb-
na. Smo počaščeni, da ste prišli v 
naše kraje, na Gorenjsko. Občutki 
so zelo pozitivni, vse je bilo super, 
postrežba, glasbeni gostje, srečan-
je s sodelavci, prijatelji, morda 
nekdan jimi sošolci ... Zdi se mi, 
da res zelo potrebujemo tudi tako 
obliko druženja in prav je, da naš sindikat deluje tudi na tem 
področju v dobrobit našega članstva.

Družabno srečanje v Kranjski Gori: kratka 
razmišljanja nekaterih udeležencev srečanja

Nekatere udeležence srečanja smo povprašali, kako so se počutili na srečanju, kakšni so bili njihovi prvi vtisi, kaj 
so menili o takšnem druženju. Preberite, kaj so povedali:

Zvone Ribič, 
pomočnik direktorja 
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

Organizatorjem se v imenu vodstva 
SŽ-Infrastruktura zahvaljujem za 
povabilo. Izbrali ste pravi kraj za 
to srečanje, saj je to eden najlep-
ših predelov Slovenije. Zaposleni, 
ki so iz različnih krajev Slovenije, 
se na takšnem srečanju, ko so brez 
delovnih obveznosti, lahko sprostijo v prijetnem vzdušju 
in klepetu s sodelavci ter uživajo tudi ob dobrih glasbenih 
gostih.

Tone Močilar, SŽPS

Po nekaj letih sem se letos zopet 
udeležil srečanja našega sindikata. 
Organizacija je bila na zelo viso-
kem nivoju in tudi lokacija je bila 
zelo zanimiva in primerna. Sam 
sem skupaj s sodelavcem in prija-
teljem za prevoz na srečanje izbral 
vlak, od postaje Jesenice do Kranj-
ske gore pa kolo. Tako sva srečanje 
izkoristila tudi za lepo kolesarsko turo.

Saša Lendero, pevka

Med vami sem se danes počutila 
odlično. Moram priznati,da sem se 
na nastop malo psihično pripravi-
la, ker naj bi bila v glavnem moška 
publika. Kadar pridem med kakšne 
specifične poklice, se moram temu 
primerno pripraviti. Vendar je bilo 
med vami tudi kar nekaj punc, fantje 
ste pa res tako odprti za zabavo, vsi 
ste bili dobre volje. Ko si na odru, se zelo čuti, s kakšno 
energijo te sprejema publika. Morda deluje beseda energija 
kot floskula, a pevec resnično začuti, kaj ljudje čutijo do 
tebe. Jaz sem se počutila krasno, to dokazuje tudi to, da sem 
malo podaljšala svoj nastop, ker mislim, da smo se imeli 
res luštno.

Benjamin Bohorč, SVSŽ

Zelo v redu srečanje. Lepo, da sta 
dva sorodna sindikata tudi takole 
na srečanju skupaj. Čeprav je nekaj 
naših ljudi odšlo k drugim sindi-
katom, se sam počutim tukaj zelo 
dobro. Želim, da bi bilo čim več 
novih članov pri nas. Današnje 
vzdušje je v redu, imamo se dobro. 
Taka srečanja so dobrodošla in po-
trebna.

Aleksandra Pintarič, 
prevajalka

Letošnje srečanje je zame osebno 
drugačno, saj sem po lanskem prvem 
srečanju z vami bolje vedela, kaj 
me čaka in sem se laže pripravila. 
Se zelo dobro počutim med vami, 
za Poljake pa je bil med drugim 
tudi zelo zanimiv ogled Planice. Tu 
so njihovi številni rojaki prejeli že 
veliko kolajn in dosegli rekorde, takšne in drugačne. Sicer pa 
je lepo, da ste železniški sindikati tako dobro organizirani in 
delate v korist svojih zaposlenih, se borite za pravice. Sem 
kar malo žalostna, da se Slovenci več ne vozite/vozimo z 
vlaki. Glede prihodnosti pa se veselim nadaljnjega sodelo-
vanja, če me boste še kdaj povabili na podobno srečanje.
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Intervjuje je opravil in fotografije 
posnel Miran Prnaver.

Nebojša Nikić, Srbija

Kot vsako leto, smo se počutili 
res izredno lepo. Spremenili ste 
kraj srečanja. Navdušeni smo nad 
Kranjsko Goro. Najlepša hvala za 
povabilo na druženje, za gostoljub-
je, za izmenjavo izkušenj, za vse, 
kar smo doživeli. Na žalost moramo 
zaradi obveznosti nekoliko prej za-
pustiti srečanje. Nam je žal, a tako 
je življenje. Se veselim naslednjega srečanja.

Mehmed Bešić, Bosna in 
Hercegovina

Lahko samo pohvalim vso organi-
zacijo, tako letos kot prejšnja leta. 
Tudi ostali naši člani delegacije iz 
Bosne so se prepričali o odličnem 
srečanju in seveda lepotah Kranj-
ske Gore. Smo res prezadovoljni 
s srečanjem. Najlepša hvala in vse 
dobro želimo.

Mario Grbešić, Hrvaška

Še enkrat hvala za povabilo, zopet 
je bilo lepo, letos še posebej, ker 
je Kranjska Gora res pravi naravni 
biser. Bi želel tudi našim ljudem, da 
vsak obišče Kranjsko Goro, saj bo 
navdušen nad lepotami. Kar zadeva 
delovanje sindikata, mislim, da ste 
tudi s spremembo v vrhu sindikata 
dokazali, da vam ne gre za položa-
je, ampak res za tisto, kar bi bilo najboljše za vaše ljudi. 
Zato vam čestitam in tudi zaradi tega načina delovanja smo 
prijatelji.

Andrej Rodinger, SUŽ

Lansko srečanje je bilo dobro, 
letošnje pa je še boljše. Več kot 
očitno je, po reakciji udeležencev 
na srečanju, da člani potrebuje-
jo takšna srečanja, ki povezujejo 
celotno članstvo. Tako povezano 
članstvo pa predstavlja trdno jedro 
za bodoče skupne izzive sindikata, 
ki ga čakajo v prihodnje. Se že ve-
selim naslednjega skupnega srečanja.

Alenka Dovžan, nekdanja 
smučarska šampionka in 
ponudnica gostinskih storitev 
na srečanju (restavracija Ejga 
Jesenice)

Zdi se mi lepo in dobro, da v dana-
šnjih časih, ko se ljudje manj dru-
žijo, organizirate takšno srečanje. 
Videla sem vas kot dobre sodelav-
ce, prijatelje, kot pozitivne ljudi. So 
mi spomini kar ušli v stare čase, ko je bilo več druženja, 
več takšnih srečanj in tudi v športu bolj ekipni duh. Verja-
mem, da takšna srečanja pripomorejo k boljšemu delovnemu 
vzdušju. Če se boste naslednje leto spet srečali pri nas, vas 
bomo z veseljem postregli.

Aleksander Motyka, 
Poljska

Res prisrčno bi pohvalil vse, ki 
ste pripravili letošnje srečanje. 
Prav lepa hvala za povabilo. Zelo 
zanimivo si je bilo ogledati tudi 
nordijski center v Planici. Delo v 
sindikatu in za članstvo ni enostav-
no delo, ampak je zelo zahteven 
projekt. Je pa ravno zaradi tega tako 
srečanje in druženje potrebno in sem vesel, da sem bil del 
tega dogodka.
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Delovno mesto: progovni prometnik in njegove 
zadolžitve

Naziv delovnega mesta progovni prometnik se je pri nas 
pojavil ob zamenjavi starih jugoslovanskih prometnih pred-
pisov s slovenskimi predpisi in je zamenjal dotedanji naziv 
TK dispečer za prometnega delavca, ki vodi in izvaja pro-
metna dela na več daljinsko vodenih postajah hkrati. Več o 
delu in dolžnostih progovnega prometnika se v Prometnem 
pravilniku ne da prebrati.

Natančnejši opis del in nalog posameznih progovnih pro-
metnikov je zapisan v poslovnikih posameznih prometnih 
operativ, ki pa so se zaradi spremembe narave dela iz nadzi-
ranja in vodenja železniškega prometa, nadzora, vodenja in 
izvajanja le-tega preimenovale v centre za vodenje prometa 
(CVP). Danes imamo na SŽ tri centre vodenja prometa: CVP 
Postojna, CVP Ljubljana in CVP Maribor. V nadaljevanju 
članka vam predstavljamo delovno mesto progovnega pro-
metnika v CVP Maribor.

V CVP Maribor je delo razdeljeno med delovna mesta 
dispečer PO I, vlakovni dispečer na progi Zidani Most-Šen-
tilj državna meja in delovna mesta progovni prometnik I, II 
in III.

Progovni prometnik I vodi oziroma sam izvaja promet na 
postajah Cirkovce polje, Kidričevo, Ptuj in Moškanjci.

Progovni prometnik II izvaja promet na postajah Cvet-
kovci, Ormož, Ivajnkovci, Središče ter na odseku med pos-
tajama Središče in Čakovec.

Progovni prometnik III izvaja promet na postajah Ljuto-
mer, Murska Sobota, Dankovci in na progi Ljutomer-Gornja 
Radgona.

Poudariti moramo, da se takšna enakomerna razporeditev 
obremenitve delovnih mest progovnih prometnikov v CVP 

Maribor izvaja šele nekaj mesecev in je plod večletnih pri-
zadevanj in pogajanj našega sindikata ter tako dosežena in 
vpeljana šele meseca junija 2017.

Progovni prometniki v CVP Maribor daljinsko izva-
jajo vsa prometniška dela na svojih postajah, ki, poleg 
izvajanja železniškega prometa in vnosa podatkov o gi-
banju vlaka, obsegajo tudi skrb za obveščanje potnikov s 
sistemom PIS (potniški informacijski sistem) in napovedi 
vlakov s sistemom AIS (avtomatski informacijski sistem) 
(kadar vlaki vozijo redno) ali ustno napovedovanje vlakov 
v primeru sprememb uvoznih tirov ali zamud, saj sistem 
AIS česa takšnega ne dopušča. Hkrati skrbijo za pra-
vilne vklope in izklope postajne razsvetljave ter vršijo 

CVP Maribor

Progovni prometnik Božo Skrbiš
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varnostni nadzor pred vlomi v nezasedena postajna po-
slopja. Pozimi, kot vsi prometniki, skrbijo za električno 
ogrevanje kretnic, ki pa se, kot posebnost, na večini naših 
daljinsko vodenih postaj, napaja z električno energijo iz 
diesel agregatov, nameščenih na postajah. Čeprav samo 
električno ogrevanje deluje zelo zadovoljivo, pa je zaradi 
velike porabe goriva in s tem omejenega časa delovanja 
diesel agregatov potrebno le-te nenehno ugašati in ponov-
no zaganjati. Tudi ta dela se opravljajo daljinsko s pomočjo 
sistema SKADA.

Poleg vseh teh del, ki so vam prometnikom zelo dobro 
poznana, saj jih opravljate tudi sami na svojih postajah, se 
delo progovnega prometnika razlikuje v tem, da istočasno 
opravlja tudi dela vlakovnega dispečerja na svojem odseku 
proge in neprestano koordinira vožnje vlakov z ostalimi pro-
govnimi prometniki, saj zaradi slabe koordinacije odvoza 
vlakov z mejne postaje Hodoš prihaja do dolgih, včasih tudi 
večurnih postankov tovornih vlakov na postajah, kjer čakajo 
sprostitev tira na postaji Hodoš.

Medtem ko je pretočnost vlakov na odseku proge Pra-
gersko–Ormož zaradi vgrajenega sistema APB kljub enotir-
ni progi dobra, pa pretočnost proge Ormož–Hodoš močno 

ovirajo zelo dolgi odseki (na dveh od njih vozijo tovorni 
vlak tudi do 25 minut) ter kratke nekoristne dolžine tirov na 
postaji Murska Sobota.

Besedilo: Damjan Dretar
Foto: Mitja Vaupotič

Monitor s številnimi »slikicami«

Boris, lahko na kratko 
predstaviš svoj OO 
(območje, ki ga pokriva, 
delovna mesta, službe ...)?

OO Pragersko pokriva 
velik del severne in seve-
rovzhodne Slovenije, od 
Pragerskega do Središča ter 
od Ormoža preko Murske 
Sobote do Hodoša. Zajema 
postaje Pragersko, Kidriče-
vo, Ptuj, Moškanjci, Ormož, 
Središče, Ljutomer, Mursko 
Soboto, Hodoš in Lendavo. 
Sestava članstva je zelo raznolika, tako najdemo v sestavi 
članstva prometnike, progovne prometnike in komercialiste, 
imamo pa tudi dve članici iz tovornega prometa.

Katere so specifičnosti, ki jih ima vaš OO?

Glede na območje, ki ga pokriva OO Pragersko, sta vsled 
rekonstrukcije in modernizacije proge ostali zasedeni samo 
dve postaji: postaja Pragersko in pa mejna postaja z Repub-
liko Madžarsko Hodoš. Vse ostale postaje pa so vključene v 
CVP (center vodenja prometa) Maribor.

Kateri so trenutno glavni problemi, s katerimi se 
ukvarjate?

Trenutno aktualno dogajanje v zadnjem času je bil poiz-
kus delodajalca ukiniti notranjega prometnika na postaji Pra-
gersko. Že približno leto in pol pa potekajo prizadevanja za 
zasedbo postaje Hodoš z drugim prometnikom, kar bi glede 
na obseg dela in sam tehnološki proces bilo nujno potrebno 
s stališča varnosti in urejenosti prometa.

Kje imate sedež OO, koliko je članov OO (mislim 
izvršilnega odbora), kolikokrat se sestajate?

OO Pragersko ima sedež na postaji Ptuj, kjer imamo 
svojo sindikalno pisarno na naslovu Rogozniška cesta 21, 

OO Pragersko

Boris Kolman, predsednik 
OO Pragersko

Pragersko, prometni urad
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2250 Ptuj. Jedro območnega odbora je sestavljeno iz štirih 
zaupnikov: Čontala Roland – podpredsednik, Borut Jug – 
blagajnik, Jocić Desimir in Dejan Car. Redno se dobivamo 
tri do štirikrat letno na sestankih OO, kjer rešujemo aktualna 
vprašanja.

Katere družabne aktivnosti organizirate za svoje 
članice in člane?

Organiziramo kopanje v izbranih kopališčih. V zgodnjih 
poletnih dneh organiziramo piknik ali izlet ter kolesarjenje. 
Ob koncu leta pa je najbolj obiskana prireditev naše OO 
občni zbor, ki ga razdelimo na uradni in zabavni del.

Je bilo v zadnjem času ukinjenih veliko delovnih mest 
na območju OO?

Vsled modernizacije proge Pragersko–Ormož–Hodoš in 
vklopa omenjene proge v center vodenja Maribor so posta-
je Kidričevo, Ptuj, Moškanjci, Ormož, Središče, Ljutomer, 
Lipovci in Murska Sobota nezasedene oziroma se zasedajo 
s prometnim osebjem po potrebi.

Kako je z novimi člani in koliko jih je odšlo (pokoj, 
čakanje ...)?

V lanskem letu smo izgubili dva člana, odšla sta na čakan-
je. Novih članov pa nismo pridobili, ker na našem koncu ni 
bilo novih zaposlitev.

Boris, bi se na kratko predstavil kot predsednik OO?

Moja službena pot na železnici se je pričela leta 1987 po 
končani srednji prometni šoli na postaji Vižmarje. Trenutno 
delam v CVP Maribor kot progovni prometnik, po potrebi pa 
tudi na postaji Hodoš. Funkcijo predsednika OO Pragersko 
opravljam drugo leto. Prizadevam si predvsem za pravice 
delavcev, njihovo socialno varnost, za ohranitev delovnih 
mest ter zaradi tehnološkega procesa in obsega del za zased-
bo drugega prometnika na postaji Hodoš.

Si zadovoljen s sodelovanjem z glavno pisarno 
sindikata?

Z glavno pisarno sindikata sem večinoma zadovoljen.

Kaj bi še rad bralcem Prometnika zaupal o vašem OO?

Čas, v katerem živimo, je poln hudobije in razprtij, pos-
ledica tega pa je vse večje nezadovoljstvo. Zato moramo s 
pozitivnimi mislimi to negativno miselnost usmeriti v pravo 
smer za boljši jutri nas vseh.

Pogovor je pripravil Miran Prnaver.
Foto: Zdravko Munda in Boris Kolman

Pragersko iz zraka

Hodoš, prometnik Alojz Pihler

Čudovit pogled

Prometnik Jože Gomboc
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Začetki železnic v svetu
Začetki voženj po tirni trasi segajo daleč nazaj pred izum 

parnega stroja. Zametke železnic poznamo že v antični Grčiji 
in Rimu. V Grčiji je tako znana Diolkos, ki je bila s trdim 
apnencem tlakovana pot, v katero so bili vrezani vzporedni 
žlebovi, ki so bili narazen približno 1,60 m. Pot je bila od 3,4 
do 6 metrov široka. To je bila pot med dvema zalivoma, po 
kateri so s pomočjo vrezanih žlebov peljali ladje po dodatnih 
kolesih v drug zaliv.

V antičnem Rimu poznamo rimske ceste. Te so imele 
vrezane kolesnice, po katerih so tekla kolesa vozov. Edina 
železnica iz antičnega Rima, ki jo lahko dejansko poveže-
mo s tirnim sistemom, je podzemna pot s kolesnicami v 
rudniku zlata Tres Minas na Portugalskem. Dokazi od 15. 
stoletja naprej pa dokazujejo razvoj od sistema kolesnic k 
lesenemu tirnemu sistemu, ki se je uporabljal v podzemnih 
rudnikih. Ta sistem je bil narejen iz lesenih desk, med ka-
terimi je bil utor, po katerem je tekel vodilni klin (sistem 
Leitnagel) na dnu rudniškega vozička in tako usmerjal vo-
ziček, ki ga je porival človek. Najstarejši tovrstni ohranjen 
dokaz je v rudniku Silver Beck severno od jezera District 
v Angliji. To je praktično najstarejši fizični dokaz (1569) o 
prvi železnici v Angliji, ki velja za zibelko železnic. Prve 
železnice so uporabljali privatni rudniki za prevoz do večjih 

transportnih poti, kot so plovne reke, in so potekale na krajših 
razdaljah.

Razvoj se je nadaljeval v leseno vagonsko železnico, 
saj so bile kolovozne ceste zaradi vse večjega prometa s 
transportom iz rudnikov vse slabše. Po kolovozni cesti sta 
dva konja vlekla voz s tono premoga. Po leseni vagonski 
železnici pa je lahko en konj vlekel dvojno težo cestnega 
voza. Prve železnice se v 17. in 18. stoletju niso kaj veliko 
spreminjale in so bile namenjene konjski vleki ter prevo-
zu tovora iz rudnikov. Med letoma 1780 in 1820, ko se je 
zaradi izuma parnega stroja začela industrijska revolucija, 
se je tudi prevoz tovora po prvih lesenih železnicah začel 
povečevati. Tovrstne železnice so tako postale prešibke za 
vedno težje tovore in tako so začeli snovati nove sisteme 
tirov, ki so bili že kovinski. V tem obdobju se pojavita dva 
tipa tirnega sistema. Prvi je tir z obliko ribjega trebuha na 
kamnitih bazah (pragovih), po katerih so tekla kolesa s sle-
dilnim vencem. Drugi primer pa je tir, ki je v obliki profila 
črke L, po katerem so lahko tekla kolesa normalnih vozov, ki 
niso imeli sledilnega venca. Pri večjih vzponih so uporabljali 
tudi vleko s pomočjo lastne težnosti, kot je to pri osebnem 
dvigalu.

Diolkos Grčija

Tres Minas Portugalska

Tirni sistem s profilom črke L, Tehnični muzej Berlin, 
foto Mitja Vaupotič

Lesena vagonska železnica, Tehnični muzej Berlin, 
foto Mitja Vaupotič
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V začetku 19. stoletja pa se začnejo pojavljati tudi prva 
vozila na lasten parni pogon. Tako je bilo prvo tirno vozilo na 
lasten pogon na svetu vozilo, ki ga je zasnoval Richard Tre-
vithick leta 1803. Vozilo je znano po nazivu Trevithickovo 
vozilo, ki je bilo pravzaprav namenjeno uporabi kot vozno 
sredstvo za tramvaj oziroma cestno železnico. To vozilo je 
imelo samo en parni stroj in temu primerno tudi vztrajnik.

Obdobje prvih lokomotiv je bilo, kar zadeva konstrukcije, 
zelo raznoliko. Odkrivanje, kako narediti parni kotel, da bo 
primerno izparevanje, kam postaviti parni stroj in kakšen naj 
bo prenos do koles in osi, je dalo zelo nenavadne ideje. Tako 
je v prvih 20-ih letih 19. stoletja nastala vrsta zelo raznolikih 
konstrukcij in tirnih voznih sredstev na parni pogon. V tem 
obdobju je živel tudi zelo nadarjen človek svetovnega slo-
vesa George Stephenson, ki ga je razvijanje železnice zelo 
fasciniralo, tako da se je s pomočjo sina Roberta Stephen-
sona zelo veliko ukvarjal s tem. Tako je leta 1825 nastala 

lokomotiva Locomotion, kjer je uporabil direktni prenos z 
drogovjem na kolesa, kar se je izkazalo za zelo kvalitetno 
konstrukcijo pogona. V naslednjih petih letih je razvoj šel 
toliko naprej, da se je pojavila lokomotiva, ki je dala kon-
strukcijski zametek vsem kasnejšim lokomotivam do konca 
uporabe parnih lokomotiv v svetu, to je znamenita Rocket, 
a njen razvoj in delovanje je poglavje zase, to pa bo pred-
stavljeno naslednjič.

Besedilo: Mitja Vaupotič

Nadzorništvo Ponikva
Ponikva je večje naselje na Štajerskem, ki leži na hribu in 

je znano kot rojstni kraj prvega mariborskega škofa Antona 
Martina Slomška. Sredi 19. stoletja, ko je tu skozi stekla 
železnica, so zgradili v dolini ob potoku Slomščica v nekoč 
nepomembnem zaselku Hotunje železniško postajo. Ta pos-
taja nikoli ni imela kakšnega komercialnega pomena in je 
veljala za postajo nižjega ranga. Toda v tehničnem pomenu 
je bila to ena najbolj pomembnih postaj. Med postajama Po-
nikvo in Poljčanami je največji vzpon na Lipoglav, ki je bil 
še posebej v preteklosti velika ovira. Predvsem iz Ponikve je 
bila potrebna pomoč z doprego čez ta klanec. Iz Lipoglava 
(danes Dolga gora), se je doprega potem vračala v Ponikvo 
in čakala na naslednji tovorni vlak. To so bili časi, ko so pri 
nas vozile izključno samo parne lokomotive. Postaja, ki je 
premogla celo okretnico – napravo za obračanje strojev, je 
bila v predvojnih časih in še lep čas po vojni dokaj zahtevna, 
tako za prometno osebje kot progovzdrževalno.

Prav na tej postaji pa je bil že od samega začetka sedež 
nadzorništva proge, kot še danes imenujemo službo za 

vzdrževanje proge. Hotunje je postalo prav po zaslugi že-
leznice kraj, ki se vse bolj širi in kjer so si postavili domove 
prav železničarji, med njimi naš sogovornik Jože Palčnik.

Danes, v dobi sodobnih medijev, lahko piše zgodovino 
vsakdo, ki se zanima za preteklost. Nekoliko pobrska po 
internetu in že ima vse mogoče podatke. Toda ta zgodovi-
na je toga in včasih celo netočna. Zgodovino lahko pišejo 
le tisti, ki so sami doživeli del tega in pridobivali podat-
ke od živih prič dogodkov. Pri tem pa pozdravljam vsako-
gar, ki ga zanima zgodovina železnice, za katero je zadnje 
čase žal vse manj zanimanja. Med historike železnice za-
gotovo sodi Mihael Bučar, kustos železniškega muzeja v 
Šentjurju, ki je bil sam prometnik, strokovni učitelj in šef 
postaje. Prav moj spoštovani sošolec in sodelavec mi je dal 
idejo, da obiščem enega najpomembnejših oseb s področ-
ja vzdrževanja železniške proge na celjskem območju, že 
26 let upokojenega Jožeta Palčnika, ki je bil v času svo-
jega službovanja eden najbolj cenjenih oseb na svojem 
področju.

Kako je Jože Palčnik postal železničar?

V vasici pod Lisco se je 19. decembra 1934 rodil Jože. Ko 
je začel obiskovati osnovno šolo, se je začela vojna. Potem 
je obiskoval nemško šolo in po vojni končal v slovenski šoli. 
Leta 1948 se je šel učit v štorsko železarno za livarja, se po 
treh mesecih na svojo željo preusmeril za strugarja in po 
treh letih končal šolo. To so bili časi izgradnje, ko so prvo 
leto pridobivali učenost v zasilnih prostorih in pomagali pri 
gradnji poklicne šole. Stanoval je v Štorah in se ob sobotah 
s kolesom vozil domov, tja daleč pod Lisco. Danes je kaj 
takega nepojmljivo. Ker je bil dober učenec, si je želel na-
daljevati šolanje v Celju, pa ga v železarni niso pustili. Ker 
kljub vztrajnosti ni uspel, se je prijavil na služenje vojaškega Današnje nadzorništvo SVP v Ponikvi
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roka. Dodeljen je bil v Zagreb, k aviaciji, kjer je opravil šolo 
za gasilca in na tem mestu služil dveletni vojaški rok. Po 
vrnitvi je še vedno sanjal o šolanju. Ker mu to ni uspelo, je 
želel postati strojevodja.

Trnova pot do šole za nadzornika proge

V Ljubljani je bila šola za strojevodje in Jože se je prijavil. 
Na železnici so ga zaposlili v kurilnici kot ključavničarja v 
pričakovanju šole za strojevodjo. Ko je bilo treba v šolo, 
so ga obvestili, da so že vsa mesta zapolnjena in da se mu 
bo želja uresničila naslednjega leta, ta čas pa bo delal kot 
kurjač, da si pridobi nekoliko veščin na parni lokomotivi. 
Ker ga to težaško delo ni veselilo, kar je ugotovil že na prvi 
poskusni vožnji, je ostal na svojem delovnem mestu. Pa tudi 
tu je bilo vse prej kot prijetno, se Jože z nasmehom spominja, 
kako je bil do komolcev masten in umazan, ko so popravljali 
parne lokomotive. Njega pa je bila ena sama želja po šolanju.

Tisti čas je izvedel, da bo na železnici šola za nadzornike, 
ki jih je tisti čas zelo primanjkovalo. Odšel je do načelnika 
železniške direkcije gradbenega oddelka in se pozanimal, ali 
ima sploh možnosti za šolo. Vrnil se je zadovoljen, kajti na-
čelnik mu je obljubil, da se bo lahko vključil v šolanje in ga 
bodo v kurilnici obvestili o začetku šole. Toda na njegovem 
delovnem mestu je prav tako primanjkovalo dobrih delav-
cev in so kar prezrli njegove želje. Ko se je šola že začela, 
je to zvedel od prijateljev in se napotil na direkcijo. Kljub 
težavam s kurilnico so mu tu pomagali, da je lahko prišel v 
šolo, čeprav nekaj časa na stroške kurilnice.

Šola, ki je trajala poldrugo leto, pa je bila vse prej kot 
lahka. Poleg teorije so imeli še precej terenskega dela, kajti 
ravno takrat so se pripravljali na obnovo železnice in so ta 
kader nujno potrebovali.

Nadzornik v elitni uniformi

Po končanem izobraževanju je bil kot pripravnik nad-
zornika proge v Ljubljani. To je bilo nekaj posebnega, kajti 
dobili so uniforme iz fine volne, imenovane kamgarn, kar je 
bilo takrat zelo dragoceno. Modra uniforma s tremi našitki 
na rokavih je imela svoj pomen in so jo nosili še v šestdesetih 

letih. Jože jo hrani še danes. Na mojo željo si jo je oblekel 
in postal nekdanji spoštovanja vreden šef (le srajca je bila 
domača).

Potem se je začela pričakovana obnova proge od Zidanega 
Mosta do Dobove. Jože je bil na območju svojega rojstnega 
kraja pri obnovi proge vse do leta 1959. Tu je spoznal svojo 
ženo in si ustvaril družino. Potem so ga poslali na celjsko ob-
močje, kjer je bila službena potreba. Najprej v Laško, potem 
pa na Ponikvo, kjer je imel njegov predhodnik Franc Žalar 
zdravstvene težave. Jože je delovno mesto nadzornika proge 
v Ponikvi sprejel, ker je dobil stanovanje, žena pa zaposlitev 
na sekciji v Celju.

Čas remonta proge na Štajerskem

Ko je prišel Jože na Po-
nikvo, je bila proga v zelo 
slabem stanju. Zaradi sla-
bega stanja proge so vlaki 
vozili zelo počasi. Tovorni 
vlak je vozil iz Poljčan ali 
iz Ponikve do Lipoglava pol 
ure in več. Jože se spominja, 
da je nekoč vozil za vlakom 
s tirnim kolesom – ki ga je 
poganjal na nožni pogon, 
in je vlak dohajal. Njegovo 
področje je bilo od Grobel-
nega do Poljčan, kjer je bil v 
nadzorništvu njegov sošolec 
Gorišek. Tračnice so bile dolžine 12 metrov in v dotrajanem 
stanju, da je imel letno po 70 počenih tračnic. Nadzorništvo 
je imelo tri skupine progovnih delavcev, v vsaki skupini po 
25 ljudi. Danes je menda le ena z nekaj delavci, ki pa ne 
uspe očistiti brežine proge in jarkov in je stanje ob progi vse 
prej kot zadovoljivo. Na progi je bilo kar nekaj čuvajnic ob 
cestnih prehodih, ki jih danes varujejo avtomatske zapor-
nice. Na skrbi je imel okoli 120 delavcev, za katere je bilo 
potrebno vsak mesec napraviti obračun za plače. Skratka, 
bilo je kar zahtevno delovno mesto.

Potem pa je nastopil najtežji čas njegovega službovanja na 
Ponikvi – remont proge. Stare tirnice so potem odpeljali na 

Jože Palčnik ob svojih čebelah

Uniforma, ki je nekoč nekaj pomenila.

Del dotrajane tračnice z roga-
ške proge ob remontu
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progo proti Šmarju. Ko so jih pozneje še tam zamenjali, pa 
so bile tako dotrajane, da je sploh čudež, kako so lahko vlaki 
vozili. Prinesel je kos tirnice, ki si jo je hranil za spomin, pa 
sploh ni bila več podobna tirnici.

Po remontu nastopil umirjen čas

Leta 1978 je predal nadzorništvo na Ponikvi Francu Kri-
stanu, on pa je odšel v Celje na upravo, kjer je bil referent 
za gornji ustroj. Spomnim se, da je občasno zamenjeval tudi 
tedanjega direktorja TOZDa. Leta 1991 se je upokojil in se 
posvetil čebelarjenju na svojem domu na Ponikvi. Na Po-
nikvi v zaselku Hotunje sta si z ženo v bližini železniške 
postaje zgradila hišo in se povsem vživela v okolje. Čeprav 
sta oba izhajala iz Posavja (žena iz Sevnice), smo bili prepri-
čani, da je Jože Palčnik rojen Ponkolan (rojak iz Ponikve). 
Pa še po nečem je bil poznan naš sogovornik. Medtem ko 
so bili mnogi vodilni (šefi) nekakšna avtoriteta in jih delavci 

niso preveč cenili, je bil Jože vselej dostopen in prijazen in 
prav zaradi tega je bil vselej spoštovan.

Zadovoljen upokojenec

Jožeta Palčnika nisem srečal že več kot desetletje. Pred-
stavljal sem si ga letom primernega. Toda ob najinem 
srečanju na njegovem domu me je presenetil. Še vedno je 
tisti Palčnik, ki sem ga poznal od nekoč. Nič kaj se ni spre-
menil. Morda je k temu pripomoglo umirjeno življenje in 
čebele, s katerimi se vseskozi ukvarja. Tudi nadzorništvo na 
Ponikvi, kjer je sedaj Nino Jezernik, še obišče. Še vedno je 
poln energije in zadovoljen z življenjem, saj je dosegel vse, 
kar si je kot mladenič želel, pa še zdravje mu dobro služi. 
Želimo mu še mnogo zadovoljnih let!

Besedilo in foto: Marjan Mally

Pohod SŽPS na Boč
Boč je hrib, ki s svojo višino ne dosega magične meje 

tisočih metrov, ampak če si za izhodišče izbereš železniško 
postajo v Poljčanah, se je potrebno kar lepo potruditi, da se 
povzpneš na njegov vrh.

Na Boču je tudi eno izmed redkih rastišč »velikonočni-
ce«, ampak v času našega pohoda je ta čudovita roža že 
odcvetela.

No, kakorkoli, sedemnajst pohodnikov se nas je tako v 
petek, 12. 5. 2017, zbralo na železniški postaji Poljčane s 
skupno željo po druženju in zabavi.

Pot nas je najprej vodila skozi center Poljčan po cesti do 
Zgornjih Poljčan, nato pa v gozd.

Ker je bila temperatura že precej visoka, nam je senca 
listavcev prav prišla.Na startu

Počitek Cerkvica Sv. Miklavža na Boču
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SkupinskaNa cilju

Srečanje dijakov ŽSŠ Maribor – generacija 1987
5. 5. 2017 je bil dan, ki smo si ga izbrali za našo jubilejno 

trideseto obletnico zaključka Železniške srednje šole Mari-
bor. Bolj ko se je bližala 17. ura, bolj smo postajali nestrpni, 
saj smo pričakovali tudi nekaj sošolcev, za katerimi so se 
po srednji šoli izgubile sledi, sedaj pa so se zopet našli. Ne-
precenljivo. Srečanju se je pridružila tudi dobra in skrbna 
razredničarka profesorica Tanja Srebrnič.

Nekdanji praktikant na železnici in sedaj prijazen profesor 
na Srednji prometni šoli g. Benjamin Pivec nas je sprejel z 
namenom, da nam razkaže srednjo šolo z ostalimi pripadajo-
čimi objekti ter nas seznani s pridobitvami v tridesetih letih. 
Bilo jih je kar nekaj. Nekdanji dijaki smo tako obujali pred-
vsem prijetne spomine na čas, ki smo ga preživeli v šolskih 
klopeh pa tudi izven njih v domu. V živahnem vzdušju smo 

naredili spominsko fotografijo pred 
zaščitnim znakom šole – lokomotivo, 
ki pa, roko na srce, potrebuje obnovo 
in zaščito.

Tako smo se po dveh urah družen-
ja težko poslovili od profesorja in se 
podali na zasluženo večerjo, saj večina 
sošolcev prihaja iz oddaljenejših krajev 
(Primorska, Dolenjska, Bela krajina, 
Prekmurje …). Ob sproščenem klepe-
tu in fantastičnem vzdušju je ura kar 
prehitro minevala. Ob slovesu v ranih 
jutranjih urah smo sklenili, da se čez 
pet let zopet srečamo in k srečanju 
pritegnemo še tiste, ki se iz različnih 
razlogov tega srečanja niso udeležili.

Besedilo: Albina Novak
Foto: Boris Kolman

Višje prispemo na del poti, ki se mu reče Balunjača, kjer 
se strmina precej poveča. Tu se je možno odločiti, ali greš 
na vrh po zelo zahtevni plezalni poti ali pa narediš le leže-
ren ovinek in se zahtevni poti izogneš. Mi smo se odločili 
za slednje in po slabih treh urah hoda prispeli na vrh Boča. 
Nekateri so se povzpeli še na vrh 20-metrskega razglednega 
stolpa, drugi pa smo samo uživali ob njegovem vznožju.

Sestopili smo po drugi poti do Doma na Boču, kjer je 
oskrbnik poskrbel, da smo se primerno okrepčali, nato pa je 
sledil samo še ležeren spust čez Babo do železniške postaje.

Vsi smo se strinjali, da je tokratni spomladanski pohod 
lepo uspel, bomo pa čez poletje nabirali moči, da se konec 
avgusta povzpnemo na kakšen zahtevnejši in tudi precej 
višji cilj.

V mislih imam 2088 m visoki Veliki vrh v grebenu Košute. 
In ne pozabite, predzadnja sobota v avgustu je rezervirana 
za pohod SŽPS.

Besedilo: Adolf Teržan
Foto: Bogdan Kobal in Miran Prnaver
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Naša pot na Triglav
Kar dosti časa je trajalo, da smo našli skupni prosti vikend, 

in ko se je ta končno našel, je bila odločitev soglasna. Triglav 
čaka na nas. Pot v Julijce nas je vodila preko Avstrije in po-
ostrena mejna kontrola nas je opomnila na neke stare čase. 
A je bilo tudi to hitro mimo in že smo se znašli na smučar-
skem centru na Pokljuki, ki je bilo izhodišče naše poti. Pod 
ogromnimi smrekami se pot počasi vzpenja in hoja v senci 
temnega gozda je prav prijetna. Drevje počasi zamenjajo 
ruševje ter travniške planjave in kmalu je pod nami Velo 
polje. Še malo pa smo pri Vodnikovem domu in vzamemo 
si čas za kratek počitek in okrepčilo.

Triglav se v daljavi že lepo vidi in pot nadaljujemo do 
naše naslednje postojanke, to je ena najvišje ležečih koč v 
Sloveniji, imenovana Dom Planika, na 2401 m nadmorske 
višine. Hoja do te postojanke je za kanček napornejša od 
prejšnje, a so poti lepo markirane in zavarovane, tako da 
težav ni. Koča s svojimi majhnimi sobicami je prav prijetna, 
le tako težko pričakovana večerja se je izkazala za precej 
borno in zaloga iz lastnega nahrbtnika je rešila večer. Kmalu 
se odpravimo k počitku, saj se bo naslednji dan začel precej 
zgodaj.

In res se je. Ob 4. uri zjutraj poskačemo iz postelj in se 
pripravimo na zadnji vzpon. Pot začnemo še v temi, a se na 
obzorju že kaže svetloba novega dneva. Pot je strma in jo 
večji del premagujemo s pomočjo klinov in jeklenic, a ko 
dosežemo greben malega Triglava, kjer se naša pot združi s potjo, ki vodi s Kredarice, se odprejo čudoviti razgledi na 

vse strani neba in pogled je vreden vsakega koraka. Malo 
čez 6. uro zjutraj si čestitamo ob Aljaževem stolpu. Dogo-
dek je seveda potrebno ovekovečiti in, kot člani Sindikata 
železniškega prometa Slovenije, na vrhu razvijemo sindi-
kalno zastavo.

Jutranje sonce in čudoviti razgledi kar vabijo, da bi še 
ostali na vrhu, a nas vremenska napoved, ki ne obeta nič 
dobrega, priganja k povratku. Spustimo se h Kredarici in 
uberemo pot preko melišča nazaj do doma Planika in od tam 
naprej po poti, po kateri smo prišli. Le še pogled nazaj in 
pozdrav naši najvišji gori, a so njen vrh že objele meglice.

Besedilo: Zmago Kotnik
Foto: Zmago Kotnik, Marko Danji in Iztok BreznikNa poti k cilju

Lepote Slovenije
Čudovit pogled

Tudi zastava SŽPS na vrhu Triglava

Planinski dom, meglice, sneg, gore ... vse na eni fotografiji!

38 AVGUST 2017

srečanja, izleti



Izlet OO Celje proti Baltskim državam in Finski – 
prvi del (Poljska, Litva in Latvija)

Pregovor pravi: »Rana ura, zlata ura!« Tudi mi smo se ga 
držali in na pot proti severovzhodu Evrope iz Celja krenili ob 
2. uri. Na običajen četrtkov majski dan. Do Gradca z avtobu-
som, od tam smo pot nadaljevali z vlakom. Na Dunaju smo 
prestopili na vlak proti Varšavi. Pri načrtovanju izleta nas je 
kar malce skrbel prestop na železniški postaji Dunaj, saj smo 
imeli za prestop na voljo le osem minut, kar od skupine 42-ih 
potnikov zahteva dobro organizacijo in disciplino. Pa so bile 
skrbi povsem odveč, vlak z Dunaja je imel v odhodu krepko 
uro zamude. No, zamude niso samo pri nas. Pot nas je vodila 
čez ravninski del Avstrije, Češke in Poljske. Ob poti je bilo 
mogoče opaziti nepregledna polja, zaradi zgodnje pomladi 
so bila vidna samo ozimna žita in oljna orgščica, ki je dajala 
pokrajini značilno zlatorumeno barvo.

Popoldan smo prispeli v prestolnico Poljske. Varšava se je 
po padcu železne zavese v 90-ih letih prejšnjega stoletja in 
po vstopu Poljske v EU začela hitro razvijati, kar smo videli 
ob ogledu centra mesta, v katerem kar mrgoli novozgraje-
nih stolpnic, ki segajo visoko proti nebu. Obiskali smo tudi 
osrednji trg, grob neznanega junaka, predsedniško palačo in 
več spomenikov poljskim junakom. Zvečer smo se nastanili 
v hotelu. Zjutraj pa z vlakom proti severu Poljske. Na postaji 
Suwaljki se je končalo potovanje z vlakom.

Pot smo z avtobusom nadaljevali proti Litvi, ki ima burno 
zgodovino. V 16. stoletju so Litovci vladali ozemlju današ-
nje Poljske in delu Ukrajine ter Belorusije. V 18. stoletju 
so bili del carske Rusije. Leta 1918 je nastala prva demo-
kratična Litva, 1939 jo je zasedla Nemčija, od konca druge 
svetovne vojne pa vse do 1991 je bila del Sovjetske zveze.

Na poti proti glavnemu mestu Vilni smo obiskali lepo 
urejen srednjeveški grad Trakaj. Ogledali smo si mogočne 
sobane z razstavljenim muzejskim gradivom.

V večernih urah smo prispeli v prestolnico in se nastanili v 
hotelu Panorama, ki je bil zagotovo najelitnejši hotel na naši 
poti. Temu primerna sta bila tudi večerja in zajtrk, vključno 
s postrežbo. Pred spanjem smo obiskali ožje središče mesta 
in začutili nočni utrip Vilne.

Zjutraj pa smo nadaljevali z ogledom mesta. Povzpeli smo 
se tudi na stolp, ki je ostanek nekoč mogočnega gradu Ge-
diminas. Pogledali smo pravoslavno cerkev Svetega duha, 
kjer so balzamirana trupla prvih treh katoliških misijonarjev 
Antona, Janeza in Evstahija.

Iz Vilne nas je pot vodila v smeri Kaunasa, drugega naj-
večjega mesta v državi, ki je mnogim znan po dobrem ko-
šarkarskem klubu, za katerega so igrali odlični košarkarji in 
je bil eden najboljših v takratni Sovjetski zvezi. Tradicijo 

Železniška postaja Gradec, foto: Zmago Kotnik

V vlaku proti Varšavi, foto: Bogdan Kobal

Stolpnice v Varšavi, foto: Zmago Kotnik

Udeleženci v Varšavi, foto: Bogdan Kobal
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so nadaljevali tudi v neodvisni Litvi. Košarka je v državi 
eden najpopularnejših športov, z razlogom, saj so njihovi 
tekmovalci osvojili že tri olimpijske medalje in bili trikrat 
evropski prvaki.

Na poti smo si ogledali Hrib križev (Kryziu Kalnas). 
Na vzpetino ob glavni cesti ljudje s priprošnjami prinašajo 
križe, ki se jih je z leti nabralo nekaj deset tisoč. Nihče ne 
ve točnega števila, saj se to dnevno povečuje.

Pot smo nadaljevali proti Latviji in pozno popoldan, po 
prepotovanih 300 kilometrih, prispeli v Rigo. Prestolnica je 

nastala ob mogočni reki Daugavi. Že ob vstopu v državo in 
tudi v sami prestolnici je bilo mogoče opaziti, da je standard 
Latvije najnižji od vseh držav na našem potovanju. To je 
bilo mogoče opaziti predvsem na stavbah. Veliko manj je na 
novo zgrajenih zgradb, tudi obnovljenih je bore malo. Kot 
da se je čas ustavil nekje v času socializma.

Mi smo se namestili v hotel Viesinica in si po večerji v 
zaključeni družbi priredili zabavo v pižamah, vse do zgod-
njih ur.

Zapisal Edvard Kostić.

Grad Trakaj, Litva, foto: Edvard Kostić

Riga, stolp ob reki Dougavi, foto: Milan Kovačec

Hrib križev, Litva, foto: Matjaž Skutnik

Stolp gradu Gediminas v Vilni, foto: Milan Kovačec
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Pater Peter Lavrih: Železnica je prijazno prevozno 
sredstvo z mnogimi prepotrebnimi izboljšavami 
(na Slovenskem)
Pater Peter, se našim 
bralcem, prosim, 
predstavite? Kdo je pater 
Peter Lavrih?

Patri so navadno v samo-
stanih. Opravljajo samostan-
ska dela, molijo, mašujejo, 
pridigajo in romajo. Moje 
mesto je frančiškanskem 
redu, ki ga je ustanovil sv. 
Frančišek Asiški pred 800 
leti.

Ste komisar za Sveto 
deželo. Lahko oba pojma malo bolj podrobno 
predstavite?

Ta služba je dokaj redka v Cerkvi. V vsaki deželi ali državi, 
kjer delujemo frančiškani, je navadno nekdo določen, da 
opravlja to službo. In ta služba vsebuje skrb za Svete kraje 
v Jezusovi domovini – Sveti deželi – (Palestina, Izrael). Pod 
skrbjo se razume nekakšno predstavljanje teh svetopisem-
skih krajev, vodstvo romanj v te kraje, tudi zbiranje darov 
za potrebe kristjanov v teh krajih. Skratka, gre za nekakšen 
»konzulat ali zastopništvo« Svete dežele v Sloveniji.

Kdaj ste začeli organizirati romanja v Sveto deželo in 
ostale kraje po svetu in kako je do te ideje prišlo?

Tega je pa že nad 30 let. Prihodnje leto bo natančno 30 
let od uradnega dekreta za to delo. V tem času sem bival 
v različnih krajih po Sloveniji, vendar je bila destinacija 
vedno Jeruzalem. Ta služba je prisotna v našem frančiškan-
skem redu in predstavlja povezavo med Jeruzalemom in 
različnimi deželami, kjer frančiškani delujemo. Seveda je 
bila tu še dodatna spodbuda ob samem začetku, ko me je za 
samostojno organizacijo romanj navdušil takratni direktor 
Adrie Airways g. Janez Kocijančič. Namreč v smeri, da kot 
cerkvena organizacija delujemo samostojno, kot romarski 
urad, brez podrejenosti turističnim organizacijam. To je bila 
odlična in dobrohotna poteza takratnega direktorja g. Janeza 
Kocijančiča.

Vam je bilo kdaj žal, da Vas je pot oznanjevanja vere 
pripeljala v tako obliko in način oznanjanja?

Zakaj pa žal? To je namreč edinstveni način apostolata, da 
lahko Sveto pismo približuješ človeku, ki mu je to področje 
zanimivo, in to na samem mestu, kjer so se pred toliki leti 

dogodki v resnici dogajali. Pisana beseda Svetega pisma se 
sreča s tlemi, s kamni, z zgodovinskimi ostanki, prav tu na 
tej zemlji. Na mah postane Sveto pismo človeku zelo blizu 
in nič več tuje, kot da bi se dogajalo nekje v »Indiji Koro-
mandiji ...«.

Nam lahko zaupate kako posebno anekdoto, dogodek s 
številnih romanj?

Ha, teh dogodkov je za celo knjigo, vendar je še nisem 
napisal. V spominu so ostali mnogi. Morda dogodek mladin-
skega romanja tam v prvih letih slovenske samostojnosti. V 
pogovoru na verandi v Jeruzalemu smo se z mladimi pogo-

varjali o prvih vtisih in doživetjih v Sveti deželi. Šlo je za 
predstave krajev in dogodkov. Npr.: Betlehem so si pred-
stavljali kot kraj Jezusovega rojstva: votlina, hlevček, jasli, 
živali ... Tako kot doma, ko so postavljali jaslice. Tam pa vse 
drugače: oltar tu , oltar tam, sveče, freske, slike, kapela ... 
Daleč od prvotnih predstav. Razumeli so, da je v 2000-letni 
zgodovini prišlo do velikih sprememb in preoblikovanj kraja 
Jezusovega rojstva. In kaj je bil zaključek te debate? Ohrani-
li bomo svojo otroško predstavo jaslic, a obenem bomo znali 

Frančiškan pater Peter Lavrih

Komisar za Sveto deželo
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ceniti, kako je zgodovina ohranila ta kraj, da bi mi lahko 
imeli stik s preteklostjo in dogodkom.

Zagotovo so z Vami romale tudi kakšne javnosti 
poznane osebnosti. Kdo vse Vam je ostal v spominu iz 
tega nabora?

Saj veste, da nad nami visi zakon o varstvu podatkov! 
Seveda, mnogo ljudi sem že peljal v Svete kraje v Palestini 
in Izraelu, nekako 10000; v druge romarske kraje po Evropi 
in svetu pa še kakšnih 20000.

Do kdaj boste romali in organizirali romanja?

Dokler bom gibljiv in dokler bodo predstojniki prepričani 
v to.

Sedaj pa še k najini drugi pomembni temi – ljubezni do 
železnice. Kje so korenine tega čustva?

To je pa od doma. Razmeroma blizu dolenjske proge, kjer 
nam je vozni red vlaka določal ritem življenja na kmetiji. 
Prvi vlak – vstati; drugi vlak – iti v hlev; šesti vlak – mleko 
peljati z zbiralnico. Sedmi vlak – iti v šolo. In tako dalje.

Zakaj imate radi vlake in železnico?

Ker drugega prevoznega sredstva v mojem otroštvu eno-
stavno ni bilo. Kasneje se je pojavil nek delavski avtobus, ki 
pa ni bil namenjen širšemu krogu, ampak v glavnem delav-
cem. Razlog je bil pa tudi v tem, da so mi starši dali prosta 
krila že v prvih letih osnovne šole: na vlak v Ljubljano sam, 
brez kakšnega spremstva ... To so bili odlični vzgojni pri-
jemi, da sem odkrival širšo domovino, celo v sam Trst sem 
takrat sam potoval in še v osnovni šoli sem imel že svoj potni 
list. Takrat še ni bilo omejitev, da morajo starši voziti svoje 
otroke do šolskega praga ...! Potoval sem v Trst in župniku 
pripeljal prve moderne plašče, ki so prišli v uporabo po II. 
Vatikanskem koncilu, šlo je mirno mimo vseh carinikov. To 
so bili časi, ko so bili vlaki polni jugoslovanskih švercerjev s 
kavbojkami, šušljavci in najlon srajcami … Fantiček z maš-
nimi plašči pa ni bil za nikogar zanimiv.

Veliko potujete z vlaki. Do kam Vas je že vse pripeljal 
vlak?

Naj povem, kje vse sem že bil ali kje še nisem bil? Vleče 
me Laaso na Kitajskem, čakam priliko. Pa Japonska, pa 
nobel Afrika – »Pride of Afrika – Rowos rail« … Če bo kdaj 
prilika? Seveda Egipt in ozkotirna v Tuniziji. Sicer pa sem 
prekrižaril v glavnem vso Evropo. Da ne govorim o nobel 
Španiji in Franciji. Ti dve državi sta vzpostavili popolnoma 
nov sistem hitrih prog v tisočih kilometrih. Mi Slovenci pa 
se bockamo za 26 km? Švico sem predihal zelo podrobno. 
Tam sem služboval v počitniških mesecih kar 10 let in do-
brotniki so mi darovali Swiss pass, ki pa omogoča praktično 
vse: vlake, ladje, mnoge gorske in privatne železnice. Potem 

transsibirska kar nekajkrat. Na sever Evrope po Kareliji do 
Murmanska v Rusiji in po Ofotski progi do Narvika. Pa v 
Ukrajini do Krima (ko je bil še ukrajinski), pa Turčija vse 
tja do Karsa na vzhodu ali pa ozkotirna proga na Korsiki. 
Evropske države prav vse, celo Baltik, Irsko, Škotsko, An-
glijo. V Kanadi pa transkanadsko progo tudi. Prav na jugu 
Argentine tudi Tierra del fuego, ki ima tudi en rep vlaka. 
Lani sem prekrižaril ruski Kavkaz od Adlerja pa vse do Vol-
gograda (nekdanji Stalingrad).

Patru Petru je železnica prirasla k srcu od ranega otroštva.

V družbi z Arabcem in …
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Organizirate tudi romanja in potovanja z vlaki. Zakaj?

Navadno grem na raziskovalno turo sam. Odkrivam kraje, 
posebej romarske, in potem naredim program posebej za 
vlak, če je le mogoče. Seveda tu igra veliko vlogo tudi vozna 
karta. Zelo pogrešam karto City Star, ki je bila lani ukin-
jena (ne popolnoma, ampak ni več ugodna); najbolj ugodna 
karta je Interrail, ki odpira evropske poti za staro in mlado. 
Zalo veliko božjih poti po Evropi je ugodno dosegljivih z 
vlaki. Seveda pa nekaterim romarjem to ne ustreza, ker je 
pač potrebno kovčke in prtljago sam nositi. Peron gor, peron 
dol. In še pot do cerkve, prenočišča je dodatna pot. Ampak 
vse je obvladljivo z majhnimi stroški in napori.
Če vzamemo samo Švico, ki je ne odkriješ z avtom ali 

avtobusom, ampak le z vlakom. Švicarji so odličen primer 
pametnih investitorjev, ki so pred 150 in več leti na veliko 
investirali v takrat nemogoče proge, vzpenjače in vlečnice – 
Rigi, Pilatus, Jungfaujoch, Brienzerhorn in še in še. Danes 

pa kasirajo, ker so posodabljali in dobro vzdrževali. Razvita 
železnica je odraz varne, gospodarne in trdne države.

Je velika razlika med Slovenskimi železnicami in 
ostalimi evropskimi železnicami?

Seveda je. Dokler si samo doma, je stanje tako, kot je. 
Ko pa prestopiš mejo, pa vidiš vso žalost naših železnic. 
Povezave z Italijo ni. Na Opčinah se zgodba konča. Potre-
buješ prevoz ali avtobus. Že naši severni sosedje Avstrijci 
investirajo v železnice enormne vsote. Poglejte samo nove 
postaje: Dunaj glavna postaja, Graz, Celovec, Salzburg itd., 
novi odseki prog, railjet vlaki z wlanom. Lastne države ni 
lepo kritizirati, vendar je žalost res velika. Do Hodoša smo 
končno elektrificirali – pa to sploh deluje? Sicer je pa pre-
teklo ukinjanje prog prišlo prav za kolesarske steze – vsaj 
ponekod. Tu končam, da ne bom rekel preveč.

Kaj bi bil Vaš dobronameren nasvet in priporočilo nam 
železničarjem?

Cel sveženj nasvetov imam zaradi izkušenj z drugimi 
železnicami. Najprej: sprevodnikov je preveč. V Švici je 
polovica vlakov brez sprevodnikov. Oznaka na vlaku, da 
sam preveriš veljavno vozno karto, te opozori v poštenost. 
Seveda so izredne kontrole, in to je vse. Online vozovni-
ce, kdaj bodo? Splošna karta za vso Slovenijo, vlak in bus? 
Švica pozna karto GA, ki velja povsod: vlak, ladja, mestni 
promet po vseh mestih, žičnice. Avtobusne povezave z manj-
šimi kraji v navezavi na železnico. Pošta in železnica sta ena 
firma; medsebojna usklajenost je v korist potniku. Iz Züricha 
v Bern ne vozi avtobus. Vozi vlak in vlak je poln. Ojoj, kje 
smo še mi – in prometni minister – zakaj ga pa sploh imamo? 
Od vlaka po vaseh vozi Postauto, vozi pošto in ljudi. Pri nas 
je vse to ločeno na škodo prometnih ugodnosti potnikov. 
Moj nasvet je: pojdite, ljubi železničarji, v šolo v Švico in 
do zadnje pike prevzemite njihov sistem.

Zakaj bi nekomu, ki ne ve, s katerim prevoznim 
sredstvom naj potuje, priporočili železnico?

Odvisno, kam bi želel potovati. Dodal bi še, naj vzame s 
seboj kolo na vlak, da bi dosegel cilj. Seveda mu pa tega za 
Kočevje ali Ribnico ne bi svetoval, ker – Bog ve – kdaj bo 
ta počasna rekonstrukcija sploh zaživela?

Imate veliko znancev prijateljev na železnici?

Ja, nekaj že in vedno se najde kakšen nov.

Kateri so najlepši in najmočnejši spomini, povezani z 
železnicami?

Mnogo jih je. Od tistih težjih, ko sem imel za mesec dni 
kupljeno napačno karto, do onih dogodkov, ko je v Nemčiji 
vlak ICE zamujal 2 uri in so naši skupini v Muenchnu ob 
enih ponoči dali kar hotel in še bonus za nakup novih vozov-
nic. Ali pa ta zadnji dogodek pred mesecem dni, ko smo s 
skupino potovali iz Koebenhavna po daljši poti čez Dansko 
in ob 23.30 je bil prestop v Neumunstru, ko mi je strojevodja 
namignil, naj pohitimo skozi podhod, ker bo vlak zdaj zdaj 
odpeljal. Pohitim, skupina za menoj in ko stopim na peron, 
vlak že pelje. Dežuje, in to zadnji vlak za Hamburg?? Bomo 
prenočevali na peronu? Zažvižgam na prste, kolikor mi je 
duša dala, kot to delate železničarji pri premikanju vago-
nov. Bo kaj? Vlak se ustavi. Skupina vstopi in vlak se ne 
premakne. Čakamo nekaj časa. Pripelje še en vlak, ljudje 
se vsujejo na naš vlak in odpeljemo se v Hamburg. Tudi na 
prste žvižgati je treba znati na železnici!

Pater Peter, najlepša hvala za zelo zanimiv pogovor. Obilo 
zdravja in Božjega blagoslova Vam želim.

Pogovor je pripravil Miran Prnaver.
Foto: arhiv patra Petra Lavriha

Na cilju transsibirske železnice
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Adolf Teržan: Gore kot način življenja
Najin današnji pogovor ne bo v prvi vrsti železničarski, 
pa vendar, kako bi se Dolfi predstavil našim bralcem 
kot železničar in človek?

Pripravništvo za službo tedaj vlakovnega odpravnika sem 
leta 1990 zaključil v Šentjurju, kjer sem opravil tudi svoj 
prvi strokovni izpit. Tu sem služboval do odhoda v JLA. Po 
prihodu iz vojske me je železničarska pot vodila širom po 
Sloveniji. Delal sem v Novi Gorici, Preserju, Brežicah, no, 
v Trbovljah pa sem prometnik že več kot 20 let.

Dva mandata sem bil tudi predsednik Območnega odbora 
Zidani Most, tako da sem dodobra spoznal sindikalno delo-
vanje in težave, povezane z njim.

Z družino živimo v hiši, ki sva si jo z ženo postavila v Li-
bojah blizu Žalca. In ker zahteva vzdrževanje hiše in okolice 
kar nekaj časa, mi prevečkrat zmanjka časa za mojo največjo 
strast … to je pohodništvo.

Ljubezen do planin in gora ni bila ravno položena v 
tvojo zibelko. Kdaj je prišlo do te preobrazbe in kdo te 
je navdušil za planinarjenje?

Za resnejše planinarjenje me je pred leti v bistvu navdu-
šila žena, moj prvi osvojeni dvatisočak pa je bila 2062 m 
visoka Raduha. In potem me je prijelo …

Zelo aktiven si tudi v svojem domačem planinskem 
društvu. Katere naloge vse opravljaš?

V Libojah imamo seveda svoje planinsko društvo, kate-
rega predsednik sem drugo leto. Sem tudi načelnik marka-
cijskega in vodniškega odseka v našem društvu. V okviru 
društva vodim letno okoli 10 pohodov, ki so večinoma za 
zahtevnejše gornike.

Si tudi planinski vodnik. Je za to potrebno veliko 
znanja in izobraževanja?

Seveda. Imam mednarodno priznano vodniško licenco 

UIAA. Če se samo spomnim, koliko dni sem že porabil za 
kopne tečaje, zimske tečaje, licence, izobraževanje, mi je kar 
tesno pri srcu. Recimo, predlani sem bil zdoma samo iz tega 
naslova več kot mesec dni.

Zavedam se, da je vodenje v gore resno in odgovorno 
delo in tu si enostavno napak ne smem privoščiti. Spomnim 
se besed staroste alpinizma in inštruktorja Bojana Polla-
ka-Bojča, ki mi je nekoč dejal, da ni pomembno, kako je 
nek vodniški manever videti, važno je, da deluje in da je za 
vodene varen.

Ni dovolj, da ima vodnik s sabo vrv, mora jo znati tudi 
uporabljati. Vozel ne sme biti samo lep, mora biti tudi zane-
sljiv. Tako kot tudi pozimi ni dovolj, da imamo s sabo cepin 
in dereze, opremo je treba znati uporabljati. Zaustavitev s 
cepinom je treba venomer trenirati, saj ti ta manever lahko 
reši življenje. Meni ga je pred leti v Turskem žlebu.

Ali morda vodiš evidenco, koliko vrhov si osvojil in 
kateri vrhovi so ti najlepši, ti največ pomenijo?

Ne vem sicer, koliko vrhov sem osvojil, pravzaprav se 
ne spomnim niti, kolikokrat sem bil na Triglavu, ampak 
vsak vzpon doživljam drugače in vsak mi različno pomeni. 
Enkrat je sonce, drugič megla, tretjič sneg … skratka, niti 

Begunjščica – izstop iz Y grape

Triglav

Tosc Mrzla gora – Hudi prask
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dva vzpona na isto goro nista nikoli povsem enaka. Potem 
so še tu različne poti na goro, tako da si res lahko sam dolo-
čiš, na kakšen in kako zahteven način se boš povzpel nanjo. 
Seveda pa je to tudi odvisno od družbe, ki jo imam s sabo.

Te družina podpira, razume pri tvojih aktivnostih?

Na srečo imam doma razumevajočo ženo, ki razume, da 
so gore pač moj način življenja in mi ne teži, če sem na leto 
skoraj 100 dni v hribih. Ker tudi sama planinari, me seveda 
razume. Prav tako mojim trem otrokom hoja v gore ni tuja. 
Je pa zanimivo, da pride čas, ko otroci ne želijo več s starši 
v hribe, potem pa malce odrastejo in kar naenkrat pridejo s 
vprašanjem »Ati, a gremo kaj v hribe? Veš, smo se s kolegi 
menili in bi radi nekam šli.« Zanimivo, kajne?

Kaj pa cilji, hrepenenja?

Tradicionalno se vsako leto poleti odpravljam na Velebit, 
ki me je s svojo divjino povsem prevzel. Resda ni pose-
bej visok, ampak če startaš denimo v Starem gradu, potem 
je 1757 m visoki Vaganski vrh, kot najvišji vrh Velebita, 
povsem primerljiv višini, ki jo moraš prehoditi na Triglav 
iz Vrat.

Kar pa zadeva domače gore, so mi najbolj pri srcu doline 
in vrhovi nad njimi, ki niso markirani in sodijo po zahtevno-
sti stopnjo više. Takšen je predvsem Matkov Kot v KSA in 
nad njim Matkova Kopa, Krnička in Mrzla gora. Na večino 
takšnih gora ne vodijo poti, večinoma so to le ostanki nek-
danjih lovskih stez, ki nas praviloma ne pripeljejo na vrh. In 
če je za osvojitev vrha potrebno tudi poplezati, daje to takšni 
turi še večjo vrednost.

Seveda pa se na takšne vrhove ne odpravljamo, če nismo 
ustrezno izkušeni. Še najbolje pa se je odpraviti na tako 
zahtevne vrhove v spremstvu vodnika, ki se na svoj posel 
spozna in ga tudi obvlada.

Najraje pa se v gore odpravljam pozimi. Razgledi so 
takrat najlepši in če ni nevarnosti plazov, je takšna tura res 
nekaj izrednega. Sem pa pred tremi leti dvakrat v eni sezoni 
srečno zbežal snežnemu plazu, tako da imam precejšnje spo-
štovanje do te naravne nevarnosti. Eden je bil še posebej 
velik in nevarno blizu …

V našem sindikatu si odgovoren za izlete in pohode v 
gore. Kako izbiraš sindikalne gorske destinacije?

Planinsko sekcijo v našem sindikatu vodim že kar nekaj 
let, destinacije pa izbiram po ključu, da gremo eno leto v 
Julijce, drugo v KSA, tretje v Karavanke. No, letos so na 
vrsti Karavanke in njihov 2088 m visok Veliki vrh. Datum 
je tudi že določen. To je 19. avgust.

Kaj bi zaupal tistim, ki jih tudi vleče v gore, pa se ne 
morejo povsem odločiti?

Moj nasvet tistim, ki jih gore mikajo, pa se nekako ne 
morejo odločiti, kako in kaj, je, da se najprej včlanijo v 
planinsko društvo. Vsako društvo ima letni plan pohodov 
in izletov, tako da se za vsakogar nekaj najde. In prav vsi 
pohodi so vodeni s strani planinskih vodnikov, tako da je za 
organizacijo in varnost poskrbljeno.

Sam sem imel to srečo, da sem imel v začetku svoje pla-
ninske kariere za mentorja in vzornika prijatelja, ki je bil 
tedaj že 30 let gorski reševalec in so mu gore bile drugi 
dom. Žal je kasneje resno zbolel, tako da sem pot kaljenja v 
gorah moral nadaljevati sam. Še danes imam v glavi njegove 
besede, da se je najbolje učiti iz tujih napak, lastne namreč 
preveč stanejo … predvsem v gorah.

V zadnjem času si postal znan po svoji hčerki Ani, ki je 
zmagala na festivalu Pop-Rock. Nam želiš zaupati kaj 
o tem?

Ja, konec aprila je bil v Ljubljani festival Pop-Rock pod 
pokroviteljstvom RTV Slovenija in moja Ana oziroma 
Anabel je zmagala. Presenečenje ob zmagi je bilo zame in 
za vse nas popolno. Vsa družina je takrat odšla v Ljubljano, 
da bi jo podpirala in navijala zanjo. Saj, pesem je bila lepa, 
napisala jo je sama, da pa bo prišla med prve tri, nato pa 
zmagala … nismo mogli verjeti. Bilo je kot v sanjah. Zanjo 
in seveda tudi zame. Bil sem ponosen kot že dolgo ne. Po 
zmagi se nam je malce življenje res obrnilo na glavo, pred-
vsem Ani, ampak se že počasi umirja. Na srečo.

Na jesen bo izdala novo pesem. Bomo videli, ali še bolje 
slišali.

Hvala, Dolfi, za zelo zanimiv in poučen pogovor. Upam, 
da se ti tudi sam še kdaj pridružim na kakšnem lažjem 
pohodu v gore.

Pogovarjal se je Miran Prnaver.
Foto: arhiv Dolfija Teržana

Ponosen in srečen po zmagi hčerke
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Poletna muzejska noč v Železniškem muzeju SŽ
Poletna muzejska noč je vseslovenska akcija muzejev in 

galerij že 15. leto zapored. Takrat muzeji in galerije po ce-
lotni Sloveniji brezplačno odprejo svoja vrata tretjo soboto 
v juniju od 18.00 do 24.00.

Letos je poletna muzejska noč potekala v soboto, 17. 6. 
2017. Takrat se v muzejih in galerijah zvrstijo različni do-
godki, tako poteka v večernih in nočnih urah tudi poletna 
muzejska noč v Železniškem muzeju SŽ. Na ta dan so obis-
kovalci po 18. uri imeli brezplačen vstop v muzej, kjer so 
imeli organizirane vodene oglede ob 18., 20. in 22. uri. Od 
18. do 21. ure se je bilo možno peljati z vrtno železnico, 
parno lokomotivo SŽ 06-018 (Borsig), drezino in se udele-
žiti otroških delavnic, kjer je otroke animirala Pika Nogavič-
ka. Vse tja do polnoči si je bilo možno ogledati tudi modelno 
železnico LGB na plato vagonu v sami rotundi muzeja ter 
maketo v merilu H0 1:87.

Poletne muzejske noči se vsako leto udeleži zelo veliko 
obiskovalcev, največ je otrok s starši. Letos je Železniški 

muzej v Ljubljani od 18. do 24. ure obiskalo več kot 1200 
obiskovalcev!

Besedilo in foto: Mitja Vaupotič

Otroci na delavnicah in ogledu predstave Pike Nogavičke

Vožnja z vrtno železnicoVodeni ogled razstave

Ali ste vedeli, …
… da so železniški karavanški predor pri Hrušici prebili 

1. septembra 1906? Vrtali so ga kar šest let v dolžini 7975 
metrov. Leta 1989 so prebili še enocevni cestni predor v 
dolžini 7864 metrov.

* * *
… da izhaja reklo »Opral si je roke.« – »Znebil se je 

krivde.« iz svetopisemske sodbe, ko si je rimski prokurator 
Judeje Poncij Pilat umil roke pri Kristusovi smrtni obsodbi?

… da imajo na Kredarici Zlato knjigo, kamor svoje vtise 
lahko vpišejo vsi planinci, starejši od 70 let? Najstarejša pla-
ninka, ki je brez pomoči drugih prišla na Kredarico, je bila 
stara 92 let. Spremljali sta jo 72 let stara hči in vnukinja. 
Njen podpis z vtisi so v Zlati knjigi.

* * *
… da je potrebno kar petdeset tisoč let, da se razgradi 

plastična posoda?
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… da pomeni beseda zajec poleg udomačene ali divje 
živali tudi del svinjskega mesa pri kolinah, pripravo za se-
zuvanje čevljev, strahopetnega človeka in vzklik ob padcu: 
»Pobral si zajca.«?

* * *
… da seizmologi vsako leto zaznajo okoli 60 potresov, od 

tega po 20 močnejših?

* * *
… da so pristne slovenske kletvice bolj mile od onih z 

zahoda in juga? Se spomnite kakšne? Recimo: prmojduš, 
hentano, mazerja, orka mašina, ti šment, zavraga, da ga vrag 
pocitra itd.

* * *
… da v Sloveniji kadi skoraj četrtina prebivalcev? Cigare-

ti pa povzročajo petino smrti ljudi, starejših od 30 let. Delež 
kadilcev je manjši med izobraženci.

… da je trenutno na svetu 343 tisoč ljudi starih sto in več 
let? Od tega jih je le 70 starih 110 let ali več. Leta 2050 naj 
bi bilo že okoli tri milijone stoletnikov.

* * *
… da je najmanjša samostojna država Vatikan? Sledijo 

mu Monako, Nauru in Tuvalu v Pacifiku, San Marino in 
Lichtenstein. Medtem ko slednji meri 160 kvadratnih kilo-
metrov s 33 tisoč prebivalci, premore Vatikan le 0,44 km² in 
800 prebivalcev.

* * *
… da je najzahodnejše slovensko naselje Robidišče pri 

Breginju ob italijanski meji? Naselje premore le 17 ostarelih 
prebivalcev. Najvzhodnejši kraj pa je Pince ob madžarski 
meji z 243 prebivalci, povečini madžarske narodnosti.

Pripravil: Marjan Mally

ZA DOBRO VOLJO
Na nudistični plaži

Leži Črnogorec na nudistični plaži in si s klobukom pokrije 
svojo moškost, nanj pa namesti cenik: Gledanje 5 evrov.
Prideta dve dami in ena plača zahtevani znesek, dvigne 
klobuk, si ogleda zanimivo stvarco. Druga dama pa vpraša:
»Koliko pa bi morala plačati, da bi se ta stvarca razživela in 
začela delovati?«
Črnogorec ji odgovori:
»Dajte no, če bi se mu ljubilo delati, ne bi prosjačil.«

Večerja

Janez se zvečer vrne domov iz druge »izmene«, se 
sesede na stol v kuhinji in vpraša: »Kaj bo za večerjo?«
Žena se postavi v zapeljivo pozo in pravi: »Mogoče jaz?«
Janez: »Saj veš, da ne smem nič mastnega.«

Idealen moški

Za današnje čase je za dekleta idealen moški upokojenec.
Zakaj?
 – Lahko ga je osvojiti.
 – Ne živi pri mami in ni nevarnosti vpliva tašče.
 – Se ni bati, da bi izgubil službo.
 – Ima redne prihodke.
 – Vedno bo imel čas in se ni bati, da bi varal.

Novinar na obisku pri 90-letniku

»Dedek, kako vam služi vaša moškost?«
»Kot vnuk!«
»Kako to mislite – kot vnuk?«
»Lepo, najdem mu delo, a on noče delati.«

Pretnja

Starejši moški je ležal na operacijski mizi, pripravljen na 
operacijo. Je pa izrazil željo, da bi ga operiral njegov sin, ki 
je bil priznan kirurg. Tik preden so mu dali anestezijo, se je 
želel še pomeniti s sinom.
»Da, oče, povej, kaj te še teži!«
»Nič ne bodi živčen, sin moj, opravi kot treba, le zapomni 
si, če se mi karkoli zgodi, bo tvoja mati prišla živet k tebi in 
tvoji ženi ...«

Pustil je punco

Janez prisede k punci v lokalu: »Ti lahko plačam pijačo?«
»Kaj bo pa rekla tvoja punca? Fantje kot ti imajo vedno 
punco.«
»Nimam je več, pustil sem jo pred mesecem dni.«
»No, potem pa je OK.«
In tako gre naprej, končata na zadnjem sedežu njegovega 
avtomobila. Ko se potem oblačita, ona vpraša: »In kako to, 
da si pustil prejšnjo punco?«
»Moral sem, žena je izvedela.«

Kontracepcija

Veš, kaj je najboljša kontracepcija?
Poliješ streho z oljem, da štorklja ne more pristati!

Poroka

Sedemdesetletni milijonar se je poročil z dvajsetletno 
lepotico.
Prijatelj ga je vprašal:
»Le kako ti je to uspelo?«
»Rekel sem ji, da sem star 95 let.«
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Lastnoročna zahvala gospoda Mihaela Bučarja

Skopuh

V nekem mestu na Gorenjskem je živel zelo uspešen in 
bogat poslovnež, ki pa ni nikomur nikoli ničesar dal. Nekoč 
je prišel k njemu predstavnik dobrodelne organizacije:
»Dober dan, iz vaše evidence in plačila davkov je razvidno, 
da zaslužite milijon evrov na leto, v dobrodelne namene pa 
ne podarite niti evra.«
»Ali v vaši evidenci piše tudi to, da je moja mama že leto 
dni v bolnišnici, da je moj brat invalid in da je moja sestra 
ostala sama s tremi otroki?«
»Oprostite, oprostite. Tega pa res nisem vedel.«
»No, povejte mi, zakaj bi torej dajal denar vam, če ga še 
njim ne dam?«

Z napako

V ženitni posredovalnici je mladenič prejel naslov ženske, 
primerne za poroko, vendar so ga opomnili, da ima ženska 
napako. Mladenič se je odpravil na njen dom in ko mu je 
odprla vrata, je obnemel. Pred njim je stala prava lepotica. 
Dolgo si jo je ogledoval, da bi našel kakšno napako na njej, 
potem pa jo je le vprašal:
»Oprostite, kakšno napako imate?«
»Saj greste lahko z menoj ponjo,« mu je rekla z 
nasmeškom na obrazu, »ravnokar se odpravljam ponjo v 
vrtec.«

Pripravila: Albina Novak in Marjan Mally
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Zaposleni Družinski člani 

zaposlenih Upokojenci**** Družinski člani 
upokojencev****

ČLANICE FIP
Letni 

kupon

% popusta z
 izkaznico 

FIP

Letni 
kupon

% 
popusta z 
izkaznico 

FIP

Letni 
kupon

Uporaba 
izkaznice 
FIP le 45 
mesecev 

po
 upokojitvi

% popusta 
z izkaznico 

FIP

Letni 
kupon

Uporaba 
izkaznice 
FIP le 45 
mesecev 

po 
upokojitvi

% 
popusta z 
izkaznico 

FIP

Velika Britanija (ATOC)* DA 50 NE 50 NE DA 50 NE NE 50

Bolgarija (BDŽ) DA 50 DA 50 DA NE 50 DA NE 50

Makedonija (MZ-T) DA 50 DA 50 DA NE 50 DA NE 50

Luksemburg (CFL) DA 50 NE 50 NE DA 50 NE NE 50

Romunija (CFR) DA 50 DA 50 DA NE 50 DA NE 50

Grčija (OSE(CH)) DA 50 NE 50 NE DA 50 NE NE 50

Irska (CIE) DA 50 DA 50 NE DA 50 NE DA 50

Portugalska (CP) DA 50 NE 50 NE DA 50 NE NE 50

Češka (ČD) DA 50 DA 50 DA NE 50 DA NE 50

Nemčija (DB) DA 50 NE 50 NE DA 50 NE NE 50

Danska (DSB) DA 50 NE 50 NE DA 50 NE NE 50

Italija (FS) DA 50 NE 50 NE DA 50 NE NE 50

Hrvaška (HŽ) DA 75 DA 75 DA NE 75 DA NE 75

Madžarska – zasebna 
družba GYSEV

DA 50 NE 50 NE DA 50 NE NE 50

Madžarska (MAV) DA 50 DA 50 DA NE 50 DA NE 50

Severna Irska (NIR) DA 50 NE 50 NE DA 50 NE NE 50

Nizozemska (NS) DA 50 DA 50 DA NE 50 DA NE 50

Norveška (NSB) DA 50 NE 50 NE DA 50 NE NE 50

Avstrija (OeBB) DA 50 DA 50 DA NE 50 NE DA 50

Poljska (PKP) DA 50 DA 50 DA NE 50 NE DA 50

Španija (RENFE) DA 50 NE 50 NE DA 50 NE NE 50

Belgija (SNCB) DA 50 DA 50 DA NE 50 DA NE 50

Francija (SNCF) DA 50 NE 50 NE DA 50 NE NE 50

Švica (SBB) DA 50 NE 50 NE DA 50 NE NE 50

Švica (VSU/BSB)** DA 50 NE 50 NE DA 50 NE NE 50

Švica (SP) ** DA 50 NE 50 NE DA 50 NE NE 50

Švica (BLS)** DA 50 NE 50 NE DA 50 NE NE 50

Finska (VR) DA 50 NE 50 NE DA 50 NE NE 50

SLL-pomorska družba DA 50 DA 50 NE DA 50 NE DA 50

StL-pomorska družba DA 50 NE 50 NE DA 50 NE NE 50

Slovaška (ŽSR) DA 50 DA 50 DA NE 50 DA NE 50

Attica pomorska družba
Italija-Grčija ***

NE 50 NE 50 NE NE 50 NE NE 50

Republika srbska (ŽRS) DA 75 DA 75 DA NE 75 DA NE 75

Bosna in Hercegovina (ŽFBH) NE 75 NE 75 NE NE 75 NE NE 75

Srbija (ŽS) DA 75 NE 75 NE DA 75 NE NE 75

Črna gora (ŽPCG) DA 75 NE 75 NE DA 75 NE NE 75

*ATOC pomeni možnost uporabe vozovnic FIP na 
progah več prevoznih podjetij v Veliki Britaniji 

**Švica – posamezne zasebne železnice

***Attica - pomorska družba, ki vozi med Italijo in  
Grčijo

****Pri nekaterih prevoznikih lahko vozovnico FIP 
upokojenci in njihovi družinski člani uporabljajo le 
45 mesecev po upokojitvi.

CENEJŠA POTOVANJA PO EVROPI

Z izkaznico FIP lahko zaposleni in upokojenci v skupini SŽ ter vaši družinski člani – zakonski ali zunajzakonski 
partner in otroci

• potujete po Evropi s 50 do 75 % popusta – vse leto 

• za le 10 € prepotujete do 7 izbranih evropskih držav – vsako državo enkrat na leto

Izkaznica FIP stane 10 evrov in velja eno koledarsko leto. Z njo lahko na vseh mednarodnih blagajnah v Sloveniji in 
tujini kupujete vozovnice s popustom. Bloke kuponov, s katerimi je mogoče prepotovati do sedem evropskih držav, 
lahko kupite na mednarodnih blagajnah po Sloveniji, pri čemer en blok kuponov stane 10 evrov. Za otroke od 15. 
do dopolnjenega 25. leta je treba predložiti potrdilo o šolanju. 

Seznam držav, članic FIP, in višina popustov sta navedena v tabeli.

Posebej za zaposlene in upokojence v skupini 

Slovenske železnice  ter njihove družinske člane

•    za le 10 € lahko prepotujete sedem evropskih držav 

•   po Sloveniji 75 % ceneje



www.slo-zeleznice.si

PO SLOVENIJI S 75 % POPUSTA

Kartici SP-5Z in SP-5A omogočata zaposlenim in upokojencem v skupini SŽ ter njihovim družinskim članom - 
zakonskemu ali zunajzakonskemu partnerju in otrokom

• 50 potovanj po Sloveniji s 75 % popusta 

Kartica SP-5Z je namenjena zaposlenim, SP-5A pa upokojencem in družinskim članom obojih. Stane 10 evrov, letno 
podaljšanje prav tako 10 evrov. Prvo leto je tako vaš strošek 20 evrov, nato pa vsako naslednje leto le 10 evrov. 

Za otroke od 15. do dopolnjenega 26. leta je treba predložiti potrdilo o šolanju. 

Kartice SP-5A, SP-5Z in izkaznico FIP lahko naročite na potniških blagajnah: 

Borovnica, Brežice, Celje, Divača, Dobova, Domžale, Hrastnik, Jesenice, Koper, Kranj, Krško, Lesce-Bled, Litija, 
Ljubljana, Ljutomer mesto, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Poljčane, Postojna, Pragersko, 
Ptuj, Radovljica, Rogaška Slatina, Sevnica, Sežana, Škofja Loka, Trbovlje, Trebnje, Zagorje, Zidani Most.

Kartice in izkaznice niso prenosljive. 

Dodatne informacije dobite na tel. št. 01/ 29 13 341, 01/29 13 340, 01/29 13 358 in 01/29 13 381.




