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Z malo zamude prihaja med vas nova, kar malo jubilejna, 125.
številka glasila Prometnik. Želeli smo počakati naše družabno srečanje, ki je bilo 4. junija na letališču Slovenske Konjice. Temu
dogodku namenjamo kar nekaj prostora v besedi in sliki, saj je
bilo srečanje organizirano po treh letih, ko nam je epidemija onemogočila tako druženje.
Sicer pa je v tej številki kar nekaj rednih rubrik. Pišemo o
mejnih postajah. Tokrat na meji s Hrvaško, o Dobovi in Metliki.
V intervjuju je z nami predsednik sindikalne centrale Alternativa,
predstavljamo naslednjega člana sveta delavcev v družbi Infrastruktura. Kot predzadnji OO SŽPS se nam predstavlja OO Celje.
Pišemo, kaj se je dogajalo na našem najvišjem organu – Skupščini. Bili pa smo tudi na gradbišču drugega tira Divača–Koper. S
terena smo prejeli nekaj člankov o druženjih po naših OO. Preberite, kako je bilo na mednarodnem srečanju sindikatov na Poljskem.
In še marsikaj boste našli v notranjosti glasila.
Pa naj v nadaljevanju podelim moje kratko razmišljanje ob pogledu na naslovnico te številke. Fotografija je nastala v kovaštvu
Kokotec v Žičah v času našega družabnega srečanja.
»Kuj me, življenje, kuj!
Če sem kremen, se raziskrim,
če jeklo, bom pel,
če steklo – naj se zdrobim.«
(O. Župančič)

V preteklih dveh letih nas je življenje še posebej kovalo. Kaj se
je pokazalo, da smo? V svojih rokah držimo kladivo in s svojim
notranjim ognjem preoblikujemo sebe in svet okoli nas. V
kakšnem svetu želimo živeti? Kakšen svet želimo sooblikovati?
Smo vse: tisti, ki spreminja, in smo sprememba sama. Neuspehov
ni, so samo priložnosti za učenje. Kdor poskuša in pri tem ne uspe,
je neskončno boljši od tistega, ki ne poskuša ničesar in je pri tem
uspešen.
Vse, kar je, je sestavljeno iz štirih elementov: zemlje, zraka,
vode in ognja.
Zemlja, voda, zrak očiščujejo, ogenj pa spreminja. Očiščujočo
in zdravilno moč ognja, ki vse, kar je nečisto, očisti, so poznale vse
civilizacije. V večini mitologij tako ogenj simbolno predstavlja
očiščenje, preporod, ustvarjalno spremembo, notranjo svobodo.
Pred nami je poletje, kresna noč, ko so naši predniki tudi kurili
kresove. Naj se preoblikuje vse, kar ne služi več v najvišje dobro
vsega in vseh.
Veliko zanimivih razmišljanj ob pogledu na naslovnico in ob
branju nove številke glasila Vam želim.
Miran Prnaver, glavni urednik
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AKTUALNO
BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA

Spoštovani!
V letu 2022 se je epidemiji koronavirusa, ki se sicer počasi
bliža h koncu, pridružila še vojna v Ukrajini, ki je geografsko gledano oddaljena, a po posledicah zelo blizu, saj nam je
prinesla krizo, inflacijo, rast življenjskih stroškov, na kratko
podražitev na vseh področjih.
Sindikati smo leta 2019 podpisali dogovor, v katerem je
bila za zaposlene predvidena rast plače v letih 2020, 2021
in 2022. Tedaj je bil ta dogovor dober, vendar pa danes

onemogoča usklajevanje plače z rastjo življenjskih stroškov.
Posledično je bil januarja 2022 dosežen nov dogovor, s katerim je bila določena rast plače za še en odstotek, skupaj
torej dva odstotka.
Seveda se zavedamo, da zaostajamo za inflacijo, zato
se še naprej pogajamo z delodajalcem. Tako smo se med
drugim dogovorili, da bodo zaposleni dobili regres v višini
nekaj več kot 2000,00 EUR.
Trenutno poteka tudi prenova plačnega sistema in vzporedno z njim tudi prenova kolektivne pogodbe. Na oboje
imamo sindikati resne pripombe, zato je vprašanje, kako se
bo ta prenova končala.
Konec epidemije nam je omogočil organizacijo družabnega srečanja, ki smo ga izvedli v Ločah pri Slovenskih
Konjicah. Organizacijo in izvedbo je prevzel 00 Celje, za
dobro opravljeno delo in odlično organizacijo bi se jim rad
iskreno zahvalil.
Pred nami so počitnice, zato upam, da boste čim bolj uživali ter se spočili v krogu družine in prijateljev.
Srečno.
Milorad Šljivić, predsednik SŽPS
Foto: Robert L. Horvat

Skupščina SŽPS 2022
Najvišji organ sindikata SŽPS je skupščina, ki jo sestavljajo izvoljeni in imenovani delegati območnih organizacij sindikata ter delegati pridruženih sindikalnih organizacij.
Vsaka območna organizacija je upravičena do enega delegata na vsakih začetih 30 članov sindikata, najmanj pa enega.
Letošnja volilna skupščina je potekala v Ljubljani v City
hotelu na Dalmatinovi 15 v sredo, 11. maja. Po dveh letih
je bila seja v živo, v 2021 je bilo potrebno, zaradi epidemije
COVID-19, opraviti korespondenčno sejo.
Delegati

Vse pripravljeno za začetek

JUNIJ 2022

Udeležilo se je je 37 delegatov od 38 povabljenih. Po
otvoritvi skupščine je bilo imenovano delovno predsedstvo,
ki ga je vodil Matjaž Skutnik, člana pa sta bila Jadranka
Gnezda in Marko Kastelic. Delovno predsedstvo je odlično
opravilo svoje delo, saj je skupščina minila brez kakršnihkoli proceduralnih zapletov.
Poročilo o delovanju sindikata za preteklo obdobje je
podal predsednik sindikata Milorad Šljivić.
Poudarjeno je bilo, da se je sodelovanje z drugimi sindikati izboljšalo po ohladitvi odnosov v letu 2020, ko SŽPS ni
podpisal Dogovora, ki je za naše člane predstavljal znižanje
ravni socialne varnosti. S 1. 1. 2022 je naš sindikat zopet
vključen v SSŽ.
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Trije od štirih delegatov OO Zidani Most

Med zasedanjem skupščine

Predsedujoči Matjaž Skutnik

Predsednik sindikata

V letu 2021 je sindikat opravil veliko aktivnosti, s katerimi je končno le dosegel povečanje števila pogodb za progovne prometnike. Pri uvajanju daljinskega vodenja prometa, ko
vodi promet tudi na sosednji postaji prometnik, je sindikat
uspel izpogajati višji rang prometnikom, ki opravljajo delo
tudi za sosednjo postajo.
Sindikat si je uspel izboriti, da prometniki ne bodo prodajali potniških vozovnic.
Veliko naporov je bilo vloženih v sodelovanje v projektu
prenove plačilnega prometa, saj je družba Korn Fery delovala po svojen specifičnem modelu, v kar so bili sindikati
vključeni minimalno, in še to v nadaljnjih fazah. Po predstavljenem pilotnem osnutku za 28 delovnih mest, ki bi naj
predstavljal le osnovo, so se v nadaljnjih pogajanjih pokazala velika nesorazmerja med posameznimi poklici znotraj
sistema SŽ, to je privedlo do tega, da so vsi sindikati na
železnici zavrnili metodo vrednotenja delovnih mest.
Sodelovalo se je skupaj z drugimi sindikati, da bi dosegli dogovor o povišanju plač zaradi inflacije in bi se začela
pogajanja o spremembah KPDŽP.
Lansko leto je še posebej zaznamovala smrt sekretarja
Jožeta Skubica, ki je imela precejšen vpliv na delovanje sindikata. Kako veliko delo je opravljal, se je žal tudi v tem
primeru pokazalo šele zdaj, ko ga ni več v naši sredini.
V razpravi so bila predsedniku postavljena vprašanja
glede naslednje problematike: odmor med delom, uniforme,
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srajce za ženske, potni stroški, prenova plačnega sistema in
pogajanja za KPDŽP, obveščanje članstva, novoletna darila
in delo vodstva sindikata na terenu. V razpravi so sodelovali:
Adolf Teržan, Boštjan Povše, Goran Blatnjak, Goran Išpanov, Boris Kolman, Edvard Kostić, Matjaž Skutnik, Miran
Prnaver, Ivan Pohar, Jernej Kosem in Primož Novak.
V nadaljevanju je predsednik nadzornega odbora Boštjan
Povše podal poročilo. Odbor ni imel večjih pripomb na
poslovanje sindikata glavne pisarne sindikata, nekaj manjših pomanjkljivosti je bilo zaznanih pri nekaterih območnih
odborih.
Na seji je bilo podano Finančno poročilo za leto 2021.
Poslovanje je bilo v okviru postavk Finančnega plana za
leto 2021 in večjih odstopanj ni bilo. Generalno je sindikat posloval pozitivno. Ob finančnem poročilu je poročilo
o poslovanju počitniških kapacitet podal tudi predsednik
odbora za letovanje Edvard Kostić. Poslovanje kapacitet je
bilo pozitivno. V času, ko so le-te bile odprte, je bila zasedenost 90%. Predstavljen je bil Finančni plan za leto 2022,
obe poročili sta bili sprejeti v predlagani obliki.
Skupščina je sprejela manjše spremembe Statuta SŽPS,
Pravilnika o volitvah in imenovanjih, Pravilnika o financiranju in načinu razporejanja denarnih sredstev, Pravilnika o
izplačevanju denarne pomoči in sprejela prenovljeni Pravilnik o delitvi terminov letovanja in upravljanju s počitniškimi
kapacitetami, ki jih ima SŽPS v lasti ali zakupu.
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Razprava

Tvorno delo

Zaradi odstopa predsednika nadzornega odbora Boštjana Povšeta in dveh članov odbora so bile opravljene nadomestne volitve za predsednika Nadzornega odbora SŽPS. Za
predsednico je bila, kot edina kandidatka, izvoljena Tamara
Ambrožič, prometnica postaje Sežana. Za nadomestna člana
pa Edvard Kostić in Sebastjan Strašek.

Besedilo: Edvard Kostić
Foto: Robert Horvat

Nova predsednica NO Tamara in naša tajnica Marija

Izgradnja drugega tira železniške povezave
Divača–Koper
Trenutna enotirna proga na železniškem odseku Divača–
Koper ne izpolnjuje sodobnih transportnih zahtev in zaradi
omejenih prepustnih zmogljivosti predstavlja ozko grlo v
slovenskem in vseevropskem jedrnem železniškem omrežju
TEN-T.

Začetek tunela Lokev

Gradbišče Lokev - Divača

JUNIJ 2022

Namen projekta je zagotoviti sodobno železniško povezavo, ki je strateškega pomena za razvoj železniške infrastrukture v državi in sodi med prednostne projekte evropskega
TEN omrežja. Strateški pomen nove proge se kaže v mednarodnem tovornem prometu, kar izhaja iz vloge Luke Koper
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Zahtevna dela

Vstop na gradbišče Lokev

napravami in telekomunikacijsko opremo. Proga se bo
skupaj z obstoječo progo na začetku trase priključila na
postajo Divača oziroma na cepišče Bivje neposredno pred
postajo Koper-Tovorna na koncu trase.
Z izgradnjo drugega tira se bo povečala prepustna zmogljivost železniške proge med Divačo in Koprom z 91 vlakov/
dan na 231 vlakov/dan oz. se bo povečala prevozna zmogljivost z današnjih 14 neto ton na 43 neto ton.

Gradbišče

pri povezovanju zalednega slovenskega in evropskega gospodarstva s prekomorskimi državami.
Projekt obsega gradnjo enotirne proge za kategorijo D4
skupne dolžine 27,1 km. Nova enotirna proga, ki bo skladna
z zahtevami TEN-T, bo vključevala 8 predorov, 2 viadukta
in 2 premostitvena objekta. Proga bo omogočala hitrosti do
160 km/h in bo elektrificirana z enosmernim sistemom napetosti 3 kV in opremljena s sodobnimi signalno-varnostnimi

Prvi obrisi novega tira

Podatki o progi:
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Vrsta proge:

enotirna s predpripravo dvotirnosti

Dolžina:

27,1 km

Ocenjena vrednost gradbenih del:

811 mio evrov (po stalnih cenah iz januarja 2021, brez DDV in že
porabljenih stroškov)

Vir financiranja:

kapitalski vložek Slovenije in zalednih držav, evropska nepovratna
sredstva in posojila

Predvideni delež nepovratnih EU sredstev:

25 %

Prepustna zmogljivost:

212 vlakov na dan (obstoječi in drugi tir)

Prevozna zmogljivost:

36,9 milijonov ton na leto (obstoječi in drugi tir)

Največji naklon:

17 ‰ (obstoječi tir 26 ‰)

Število predorov:

7 (najdaljši 6.714 m)

Skupna dolžina predorov, servisnih in izstopnih cevi:

37,4 km

Skupna dolžina viaduktov:

1,3 km

Skupna dolžina dostopnih in vzdrževalnih cest:

22,8 km
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Zgodba drugega tira železniške proge Divača–Koper se
začenja pred več kot 20 leti. Njegova gradnja ima ves čas
številne zagovornike. Projektiranje enega največjih projektov Slovenije predstavlja primer dobre prakse. Prva varianta
trase je bila izdelana leta 1996. Po preučitvi 17 variant v
času 10 vlad je kot najustreznejša, tudi zaradi upoštevanja
okoljskih vidikov, potrjena aktualna predorska trasa.
Namen drugega tira železniške proge
Divača–Koper:
– zagotovitev sodobne in zmogljive železniške navezave
tovornega pristanišča Koper na železniško omrežje v
Sloveniji in posledično tudi na širše evropsko železniško
omrežje,
– dokončna odprava vseh omejitev prepustne in prevozne
zmogljivosti železniške proge od Kopra do cepišča v
Divači,
– povečanje zanesljivosti obratovanja železniške proge od
Kopra do Divače,
– povečanje stopnje varnosti prometa,
– skrajšanje voznih časov,
– zmanjšanje vplivov na okolje in zmanjšanje tveganj za
okolje,
– dodatno povečanje deleža prepeljanega tovora po železnici,
– omogočanje in povečanje uporabe okolju prijaznejše
vrste transporta.

Zahtevno gradbišče

Se dela.

Dostop do Glinščice

Pogled še od malo bliže

Glinščica

Zahteven projekt

JUNIJ 2022
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AKTUALNO
Ključni mejniki
Prva s študijami podkrepljena preučevanja možnosti nove
železniške povezave med Koprom in Divačo so bila izvedena v poznih devetdesetih letih preteklega stoletja. Spodnja
časovnica ponazarja ključne mejnike od leta 1996.

Maj 2018

Podpisan Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev iz
finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope
za 109 milijonov evrov.

Marec 2018

Državna volilna komisija za 13. maj razpisala
ponovitveni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju
in gospodarjenju z drugim tirom železniške povezave
Divača–Koper.

Marec 2018

Podpisan dodatek k pogodbi o dodelitvi 44,3 mio EUR
nepovratnih sredstev za pripravljalna dela, ki omogoča
pričetek gradnje dostopnih cest.

5. maj 2021

Pričetek glavnih gradbenih del.

Marec 2021

Podpis pogodbe za odsek Črni Kal–Koper.

September 2020

80 milijonov kohezijskih sredstev projektu Drugi tir.

Maj 2020

2TDK podpisala dolgoročno kreditno pogodbo z NLB.

Maj 2020

Za gradnjo drugega tira desetim priznana
usposobljenost.

December 2017

Marec 2020

Podpisana pogodba za gradnjo objektov čez dolino
Glinščice.

Podpisana pogodba za gradnjo dostopnih cest za drugi
tir v višini 14,4 mio EUR.

November 2017

Januar 2020

29 prijav za glavna gradbena dela, 15 za odsek Divača–
Črni Kal in 14 za odsek Črni Kal–Koper.

Evropska komisija odobrila 109 milijonov nepovratnih
evropskih sredstev (IPE Blending 2017).

November 2017

December 2019

DZ potrdil poroštveni zakon za drugi tir in del tretje
razvojne osi.

2TDK, d. o. o., podpisal pogodbo o subvenciji v
vrednosti 44,3 milijona evrov (Instrument za povezovanje
Evrope).

November 2019

Objavljena razpisa za glavna dela na progi drugega tira.

September 2017

Oktober 2019

Vlada RS potrdila besedilo predloga poroštvenega
zakona za drugi tir in tretjo razvojno os.

24. septembra 2017 so volivci s 53 % glasov za potrdili
Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim
tirom železniške proge Divača–Koper.

Avgust 2019

2TDK in SŽ-Infrastruktura podpisali Pogodbo o
upravljanju drugega tira.

Julij 2017

Slovenija oddala vlogo na IPE Blending razpis za
gradnjo 7-ih predorov na drugem tiru železniške proge
Divača–Koper.

Junij 2017

Vlada sprejme sklep, da bodo servisne cevi treh
najdaljših predorov zgrajene v polnem profilu in da
bo lahko v naslednji fazi drugi tri nadgrajen v dvotirno
progo.

Maj 2017

Državni zbor ponovno potrdil zakon o drugem tiru.

April 2017

Državni svet izglasoval veto na zakon o drugem tiru.

April 2017

Državni zbor potrdil zakon o drugem tiru.

Podpisana pogodba za izdelavo PZI projektov v BIM
okolju.
Junij 2019

INEA – Evropska komisija potrdila, da 2TDK izpolnjuje
pogoje za sprostitev 109 milijonov evrov nepovratnih
sredstev iz razpisa CEF 2017 – blending.

Maj 2019

Svet direktorjev EIB odobril posojilo za izgradnjo
drugega tira. Podpisana koncesijska pogodba med
Vlado RS in družbo 2TDK. Nadzorni svet družbe 2TDK
podal pozitivno mnenje k Strategiji javnega naročanja.

April 2019

Marec 2019

Februar 2019

Februar 2017

Vlada RS izdala uredbo o koncesiji za gradnjo in
gospodarjenje z drugim tirom.

Prijava Slovenije na razpis mehanizma CEF za
sofinanciranje drugega tira.

December 2016

Začela se je gradnja dostopnih cest do trase drugega
tira železniške proge Divača–Koper.

Objavljena revizija projekta, ki jo je opravilo italijansko
podjetja Geodata Engineering.

Julij 2016

Konzorcij družb Kolektor Koling, CGP in CPG začne z
gradnjo izvlečnega tira.

Marec 2016

Vlada RS sprejela sklep o ustanovitvi družbe 2TDK,
Družba za razvoj projekta, d. o. o., katere naloga bo
izvedba vseh potrebnih aktivnosti za realizacijo projekta
Drugi tir železniške proge Divača–Koper in vodenje
investicije.

Marec 2016

Ministrstvo za okolje in prostor izdalo gradbeno
dovoljenje za gradnjo drugega tira Divača–Koper.

Januar 2016

Vlada RS sprejela več sklepov, vezanih na nadaljnje
aktivnosti glede izvedbe in financiranja projekta drugega
tira Divača–Koper.

Marec 2015

Ministrstvo za infrastrukturo pridobilo gradbeno
dovoljenje za izgradnjo 1,2 km drugega tira železniške
proge Divača–Koper (t. i. izvlečnega tira) v funkciji
glavnega tira postaje Koper Tovorna.

Januar 2015

PGD za izgradnjo celotnega drugega tira železniške
proge Divača–Koper predan na Ministrstvo za okolje in
prostor (upravni organ, ki bo izdal gradbeno dovoljenje).

V Uradnem listu RS objavljen sklep o uvedbi povečanja
uporabnine. Začne se uporabljati 1. januarja 2020, je –
v skladu z zakonom o drugem tiru – tretji vir financiranja
projekta.
Vlada RS z uredbo določila vrste tovora in jih uvrstila v
posamezne kategorije za odmero takse na pretovor v
Koprskem tovornem pristanišču. Taksa na pretovor se
začne obračunavati s 1. marcem 2019, je – v skladu z
zakonom o drugem tiru – drugi vir financiranja projekta.

Januar 2019

Vlada RS kot skupščina družbe 2TDK potrdila
investicijski program za graditev drugega tira železniške
proge Divača–Koper.

Avgust 2018

Ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbo o prenosu
gradbenega dovoljenja za gradnjo drugega tira na
družbo 2TDK.

Julij 2018

Začel veljati zakon o drugem tiru (Zakon o izgradnji,
upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške
proge Divača–Koper).
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Umestitev drugega tira

Oktober 2014

Agencija RS za okolje izdala dopolnilno odločbo k
okoljevarstvenemu soglasju; s tem je pokrita celotna
trasa nove proge.

Februar 2014

Agencija RS za okolje izdala delno okoljevarstveno
soglasje.

Oktober 2010

Vlada RS izdala uredbo o začetku priprave
Sprememb in dopolnitev državnega lokacijskega
načrta za drugi tir železniške proge na odseku
Divača–Koper. (Tretja dopolnitev osnutka državnega
prostorskega načrta, železniška povezava med Divačo
in Koprom je ponovno enotirna, kot je bila predvidena
z osnovno Uredbo o državnem lokacijskem načrtu iz
leta 2005.)

Februar 2010

Republika Italija odstopila od trase
Divača–Koper.

April 2009

Ministrstvo za promet sprejelo sklep o načrtu dvotirne
proge na odseku Divača–cepišče Črni Kal in enotirne na
odseku cepišče Črni Kal–Koper.

JUNIJ 2022

Julij 2008

Vlada RS sprejela sklep o začetku priprave Sprememb
in dopolnitev državnega lokacijskega načrta za drugi
tir železniške proge na odseku Divača–Koper. Trasa
omogoča tudi priključitev proge Divača–Trst.

Julij 2007

Ministrstvo za promet podalo pobudo na Ministrstvo
za okolje in prostor za dopolnitev obstoječe Uredbe o
državnem lokacijskem načrtu. Sprememba se nanaša
na dvotirnost proge; sprememba iz enotirne v dvotirno
progo.

April 2005

Vlada RS sprejela Uredbo o državnem lokacijskem
načrtu za drugi tir železniške (enotirne) proge na odseku
Divača–Koper.

Junij 2001

Izdelan je idejni projekt za gradnjo drugega tira Divača–
Koper.

1996

Austria Rail Engineering GmbH in SŽ – Projektivno
podjetje, d. d., za takratno Ministrstvo za promet in
zveze izdelala študijo upravičenosti: Povečanje kapacitet
enotirne proge Divača–Koper.
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Opremljen za vstop v tunel

Poleg začetnih investicijskih stroškov v višini 940 mio
EUR v tekočih cenah bo moral 2TDK zagotoviti financiranje drugih stroškov, ki bodo nastali v obdobju gradnje. Ti so
sestavljeni iz 29 mio EUR operativnih stroškov 2TDK in
28 mio EUR stroškov obresti, nadomestil in drugih potreb.
Celoten znesek financiranja v tekočih cenah brez DDV tako
znaša 997 mio EUR.
Investicija bo financirana z različnimi viri. Največji del
naj bi predstavljal kapitalski vložek Slovenije, višina katerega pa bo odvisna od morebitne participacije druge zaledne
države. Skupna višina kapitala je ocenjena na 510 mio EUR,
od česar pa bo 110 mio EUR Slovenija vložila iz pobranega
pribitka k cestnini za tovorna vozila (namenski pribitek na

Pred tunelom Dekani

Počasi se premika …

Vstop v tunel Dekani

Nekoč bo peljal vlak.

Kaj bo za ovinkom?

Pogled iz tunela
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železniških prog v slovenskem jedrnem omrežju (»Povečana
uporabnina«), zbrane v času gradnje.
Viri financiranja v tekočih cenah (v mio EUR):

Še pogled od zunaj

vozila, težja od 3.500 kg na določenem avtocestnem koridorju – »Pribitek k cestnini«) ter 200 mio EUR iz državnega
proračuna. V primeru sodelovanja zaledne države bo le-ta
prispevala dodatnih 200 mio EUR kapitala, v nasprotnem
scenariju pa bo ta delež pokrila Slovenija iz državnega proračuna.
Dodatna sredstva se pričakuje v obliki nepovratnih sredstev EU (248 mio EUR), posojil mednarodnih finančnih institucij (MFI) in SID banke (skupaj 123 mio EUR) ter posojil
komercialnih bank (113 mio EUR). Poleg tega bo 4 mio
EUR pridobljenih preko povečane uporabnine za uporabnike

Besedilo povzel po spletnih straneh 2TDK in
Ministrstva za infrastrukturo Miran Prnaver.
Foto: Miran Prnaver
(Divača - Lokev, dolina Glinščice in Dekani)

Prvi dvonadstropni vlak v Sloveniji
Dvonadstropni vlak Stadler KISS (SŽ 313/318) je prvič
zapeljal potnike po Sloveniji 14. januarja 2022. Slovenske
železnice so tako v promet dale vseh 10 naročenih dvonadstropnih vlakov Stadler KISS švicarskega proizvajalca
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Stadler Rail. Električni dvonadstropni vlaki sprejmejo 569
potnikov (292 sedišč in 277 stojišč) ter 10 koles.
Kot je pojasnil Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih
železnic, so do zdaj dali v promet 29 novih vlakov Stadler,
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od tega je 10 dvonadstropnih. Do konca leta 2022 pa bo
vozilo prav vseh 52 naročenih potniških garnitur Stadler.
Naročenih je 21 enopodnih večsistemskih električnih
garnitur Stadler FLIRT, 10 dvonadstropnih enosistemskih električnih garnitur Stadler KISS in 21 enopodnih
dizel-električnih garnitur Stadler FLIRT. FLIRT in KISS sta
seveda akronima. FLIRT pomeni »Fast Light Intercity and
Regional Train« oz. v nemščini »Flinker Leichter Intercity
– und Regional-Triebzug«, KISS pa »Komfortabler Innovativer Spurtstarker S-Bahn-Zug«.
Novi in sodobni dvonadstropni vlaki KISS potnikom
nudijo več udobja in funkcionalnosti. Slovenske železnice
so tako potnikom ponudile vlake, ki imajo 292 sedežev, od
tega 16 v prvem razredu in 277 stojišč. Dva prostora pa sta
namenjena gibalno oviranim osebam.
Če infrastruktura to omogoča, električni enosistemski
dvonadstropni vlaki Stadler KISS omogočajo hitrost do 160
km/h. Prednost je tudi hitrejše pospeševanje in prilagojenost gibalno oviranim osebam. Vlaki namreč omogočajo

enostavnejši vstop in izstop, saj imajo izvlečno stopnico in
dodatno mobilno klančino za invalidske vozičke.
Notranja oprema vlakov KISS in FLIRT je pravzaprav
identična. Razlika je seveda v zgornjem nadstropju, ki ima
nekoliko nižji strop. Sedeži so zgoraj in spodaj enaki, razlika je le pri vzglavnem delu v zgornjem nadstropju. Zaradi
konfiguracije vlaka so ti nekoliko ožji kot tisti v spodnjem
nadstropju.
Vsi sedeži so opremljeni z 220 V vtičnico, tisti v 1. razredu pa še z USB hodom, bralno lučko in mizico. 8 sedežev
je postavljenih eden proti drugemu, med njimi pa je fizična miza, vsi ostali sedeži 1. razreda imajo zložljivo mizico.
Sedeži v 1. razredu so usnjeni, v 2. razredu pa je usnjen le
vzglavni del. Vlaki so opremljeni z brezžičnim Wi-Fi omrežjem, potniškim informacijskim sistemom z informacijskimi
tablami in napovednim sistemom.
Vir informacij in foto:
Slovenske železnice in uporabna stran.si

Gomulka na postaji Tržišče
Če se z vlakom peljete mimo postaje Tržišče, boste na
tiru ena zagledali parkirano legendarno gomulko – potniško
garnituro serije 311 209-210, letnik 1974. Kaj počne in zakaj
je tam, se postavlja vprašanje? Najbolj primeren za to vprašanje je seveda Stanko Lazar, strojevodja, zavzet in predan
železničar, ki živi v neposredni bližini postaje. Stanko je bil
tudi pobudnik in gonilna sila pri postavitvi prve kapelice zavetnika železničarjev – našega blaženega škofa Antona Martina Slomška. Blagoslov kapelice je bil na dan železničarjev
leta 2019. Je tudi predsednik društva Zagon, ki aktivno sodeluje z železnicami.
Stanko pove, da ga je pred približno letom dni poklical
Mladen Bogić in mu povedal, da gomulke počasi odhajajo v
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Članek v časopisu
Avtor članka pred gomulko

Notranjost je lepo ohranjena.

pokoj, da pa bodo dve obdržali – ohranili. Ena naj bi končala
v Ilirski Bistrici (Društvo ljubiteljev železnic), druga pa naj
bi bila namenjena za železniški muzej v Ljubljani, a trenutno
tam še ni primernega prostora. Prosil ga je, če je lahko začasno parkirana v Tržišču, ker ve, da bo on lepo pazil nanjo.
Ta gomulka je sicer zadnjič peljala potnike 24. junija
2021. Kot prazna je 2. julija odpeljala iz Ljubljane proti
Sevnici (peljal jo je Stanko Lazar), kjer je bila nato po nekaj
dneh z diesel lokomotivo prepeljana na postajo Tržišče.
Začetek zgodovine gomulk na naših tleh sega v leto 1964,
ko smo nabavili prve garniture. Otvoritvena vožnja je bila
na Gorenjski progi 27. novembra leta 1964, v voznem redu

Stanko Lazar jo čuva in upa na boljše čase.

1964/1965 pa so začele redno voziti. In tako je uspešno
vozila po slovenskih tirih naslednjih 57 let. In še: od kod
ime gomulka? Po tedanjem sekretarju poljske komunistične
partije Wladyslawu Gomulki.
Stanko pravi, da bi morali gomulko ohraniti živo, to
pomeni, da bi delovala njena zgodba, njena zgodovina, da bi
dajala zvoke in podobno. Gomulka ima trenutno še veljavno
obratovalno dovoljenje in bi lahko nemoteno vozila po naših
progah, kot na primer muzejski vlak. Vlak, ki je prepeljal na
milijone potnikov, bi zagotovo bil zelo zanimiva atrakcija za
turistično–muzejske namene. Garnitura je dobro ohranjena,
potrebno bi jo bilo le očistiti in prebarvati, tudi notranjost
je dobro ohranjena. Tako bi lahko imela gomulka še veliko
življenja in SŽ bi lahko z relativno majhnimi vložki poskrbela za to in tudi dobro zaslužila v primeru njenih voženj.
Zanimiva je tudi ideja g. Andraža Briškega Javorja, da
bi se naredila multimedijska predavalnica. En voz bi lahko
preuredili in opremili z opremo, da bi lahko z enega mesta
spremljevalec vlaka nekaj povedal o vlaku, o zgodovini in
potem predvajal posnetke, slike o zgodovini in zanimivostih
gomulke. Vlak bi se dalo opremiti z monitorji, kot jih imajo
sedaj sodobni vlaki in bi po vsem vlaku potniki gledali in
poslušali zgodbe o gomulki. Gradiva imajo številni ljubitelji železnic dovolj in Stanko verjame, da bi ga z veseljem
posredovali. Stanko verjame tudi, da je veliko ljubiteljev

Levo (začasna) nepremičnina, desno premičnina
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železnic pripravljenih podariti svoj čas in delo, če bi bilo
potrebno pomagati pri obnovi in prenovi gomulke. Ti ljubitelji, ki so neprecenljivo bogastvo, so zagotovo premalo
cenjeni v sistemu SŽ. Imajo številne ideje, a velikokrat od
našega podjetja niti odgovora ne dobijo, ko pošiljajo različne
dobronamerne ideje in pobude.
Stanko je že pred leti »čuval« gomulko v Tržišču, in
sicer prvo, serije 311-001, a je bila kasneje prodana novemu
lastniku v Italiji. Srčno upam, da bo zgodba sedanje
»tržiške« gomulke drugačna. Z malo dobre volje in s

pravilnim odnosom je lahko za gomulko kljub upokojitvi še
lepa prihodnost. Ne le v veselje njej, predvsem vsem tistim,
ki smo se kdaj vozili z njo.
Upamo in želimo, da se vsi, ki lahko naredijo v zvezi s
tem kaj dobrega in imajo za to tudi odgovornost, zavedajo
zelo resnične misli: »Kdor ne spoštuje svoje zgodovine, si
prihodnosti ne zasluži!«
Besedilo in foto: Miran Prnaver

Prenova prostorov v Centru vodenja prometa
Postojna
Kot vemo, je za učinkovito, varno in ustrezno vodenje
prometa potrebna ureditev postaj, postajališč, podhodov/
nadhodov ter centrov vodenja prometa tako z gradbenega
vidika kot z vidika signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav. Prav zato se je po enajstih letih 6. 4. 2021
v sklopu projekta »Uvedba daljinskega vodenja prometa«

začela prenova prostorov v CVP Postojna, katerega cilj je
poenotenje načina posluževanja in delovanja signalno-varnostnih naprav.
Ureditev novega centra v Postojni je potekala v dveh
fazah. Prva faza je v večini zajemala pripravljalna dela,
kot recimo prestavitev samostojnih strokovnih delavcev in
progovnih delavcev v začasne prostore, ureditev sob za dispečerje SNEV in začasnih prostorov za javljanje in posluževanje sistema THALES ter prostorov daljinskega vodenja prometa ILTIS. Temu je sledila izpraznitev prostorov
in priprava novega centra za postavitev panorame in novih
delovnih mest.
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V drugi fazi je potekala montaža video stene, postavitev notranje ZIP zatemnitve, opremljanje delovnih mest z
novimi mizami in stoli, ki so nastavljive tako, da jih vsak
zaposleni lahko prilagodi svojim potrebam. Pohvalijo se
lahko tudi s prenovljeno kuhinjo z vso pripadajočo opremo
in razsvetljavo, ki je očem bolj prijazna. Zadnje pa je bilo
vključevanje posameznih postaj v signalno-varnostne naprave, vse od Ljubljane pa do Rakeka. Ta del se je vključil z
18. 7. 2021, preostali del, in sicer od Rakeka do Sežane, pa
3. 10. 2021.
S tem se projekt še ni zaključil. V načrtu je še obnova sanitarnih prostorov in vključitev odseka proge Divača–Koper/

Koper Tovorna iz sistema THALES v sistem ILTIS. Zaposleni v CVP Postojna pa so v nestrpnem pričakovanju podhodov, saj jim bo ta pridobitev omogočila toliko bolj varno
opravljanje nalog in varovanje potnikov.
Prenova centra vodenja Postojna pa je in bo v prihodnosti vsem, ki se poslužujejo nove opreme v urejenih in
preglednih prostorih, omogočila še bolj varno ter učinkovito vodenje prometa, kar pa je cilj vsakega izvršilnega
delavca.
Besedilo: Monika Radič
Foto: Dragan Malinović

Sindikalno srečanje na Poljskem
Od 17. do 19. maja je v Poljskem mestecu Wilkasy potekalo mednarodno srečanje sindikatov. Tega srečanja se
tradicionalno udeležuje tudi delegacija SŽPS. V preteklih
dveh letih je bilo srečanje odpovedano, ker razmere zaradi
koronavirusa take oblike druženja niso dopuščale.

Na zaključku srečanja

JUNIJ 2022

Zato je bilo letošnje srečanje še toliko bolj zaželjeno in
prisrčno. Sodelovanje s poljskim sindikatom, ki v veliki
večini pokriva poklic prometnika, ima že dolgo tradicijo,
zato so se med nami stkale trdne prijateljske vezi. In to je
bilo čutiti na vsakem koraku na Poljskem. Čutili smo odkrito naklonjenost, ki smo je bili deležni s strani gostiteljev,
posebno še njihovega predsednika sindikata Aleksandra
Motyke in njegove tesne sodelavke in obenem prevajalke Grazyne Koziolkiewicz. Grazyna je ves čas skrbela za
nas, za naše dobro počutje in obenem prevajala, da smo
se lahko z gostitelji dobro sporazumevali. Na srečanju so
potekali formalni in neformalni pogovori o našem delu,
o problemih, ki jih imamo, in seveda tudi o uspehih, ki
smo jih dosegli za svoje članstvo. Vse te izkušnje nam
pomagajo pri delu in so obenem spodbuda za nadaljnja
prizadevanja.
O naših odnosih je zelo veliko povedala tudi gesta z
otvoritve sindikalnega srečanja. Na začetku otvoritve se je
predsednik poljskega sindikata Aleksander Motyka spomnil
našega preminulega sekretarja sindikata Jožeta Skubica, ki
je v preteklosti tudi bil na srečanjih na Poljskem. Njemu v
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Jadranje v vetru

S predsednikom Motyko pred »našo hišico«

Likovni signali na postaji Gyzicko

Na otvoritvi

Otvoritev srečanja
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Robi v elementu

Skupinska – tuji gostje

Vlečenje vrvi

S predsednikom ter prevajalko

spomin smo se vsi prisotni poklonili z minuto
molka. To pietetno dejanje naših gostiteljev
je nas Slovence globoko ganilo.
Poljski
sindikat ZZDR PKP ima
preko 7500 članic in
članov. Zanimivo je,
da je članic polovica
in takšen delež je tudi
prometnic na poljskih
železnicah. Sindikat
je razdeljen na regije
Spominska plaketa
in na srečanju je bila
z nekaj člani zastopana vsaka njihova sindikalna regija.
Skupaj z gosti iz tujine je bilo tako na srečanju približno
150 udeležencev.
V družabnem delu smo se pomerili v metanju cokle, metanju žoge na koš in v vlečenju vrvi.
Wilkasy je naselje v upravnem okrožju Gmina Giżycko
v okrožju Giżycko, vojvodstvo Varminsko-Mazursko na
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severu Poljske. Leži približno 4 kilometre jugozahodno od
Giżycka in 85 km vzhodno od regionalne prestolnice Olsztyn. Ima 2000 prebivalcev in leži ob jezeru Niegocin. V
neposredni bližini so še druga jezera, ki smo jih spoznavali
na vožnji z ladjico. Imeli smo tudi priložnost popeljati se z
jadrnico in začutiti čar takega prevoza. Tistega popoldneva je bilo kar vetrovno in zato se je pri nekaterih pojavilo tudi malo strahu. Za marsikoga je bila to povsem nova
izkušnja.
Sicer pa Wilkasy leži v bližini dela ruske države in ruskega mesta Kaliningrad. Ta del Rusije je ozemeljsko ločen
od ostale Rusije in je dostop po kopnem možen iz centralne
Rusije le preko Litve in Belorusije oziroma Litve in Latvije.
Ta posebnost je posledica razpada nekdanje skupne države
Sovjetske zveze.
V nadaljevanju lahko preberete kratke izjave – občutke
članov naše delegacije.
Robert Hrastnik:
Imel sem to čast, da sem zastopal barve SŽPS na mednarodnem srečanju železničarjev na Poljskem v mestu Wilkasy. Takoj po prihodu v Wilkasy so nas naši gostitelji toplo
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sprejeli, kot tudi ostale goste in tekmovalce. Ta pokrajina je
znana po svojih jezerih, saj jih je preko 2600, in ima razvit
turizem. V dopoldanskem času smo se športno udejstvovali,
v popoldanskem času pa so nam gostitelji razkazovali jezera
in prečudovito pokrajino. Z ostalimi železničarji smo izmenjevali izkušnje in probleme, ki se pojavljajo pri opravljanju
dela. Naši gostitelji pa so se na vsakem koraku trudili, da
bi bilo naše bivanje pri njih čim bolj prijetno in prijazno.
Iz Poljske sem se vrnil poln pozitivnih vtisov o dobrih in
poštenih ljudeh.
Sebastjan Strašek:
Na srečanju na Poljskem sem bil prvič. Doživel sem
lepo izkušnjo, za katero so odgovorni poljski organizatorji
in naša ekipa, s katero smo se odlično razumeli. Kolegi iz
Poljske so poskrbeli za bogat program, kjer smo bili tekmovalni v metu cokle, vlečenju vrvi, metu na koš, tu smo
se odrezali srednje – konkurenca je bila močna, vendar
smo se zelo zabavali. Zahvalil bi se za priložnost obiska
in naši ekipi za odlično sodelovanje, s temi fanti bi znova
ponovil vse.

Franc Kolarič:
Ob povabilu na Poljsko sem bil zelo počaščen, da lahko
grem še enkrat, in niti za hip nisem razmišljal, da ne bi šel.
Lepa pokrajina, prijazni ljudje in njihova gostoljubnost so
me navdušili. Pot je sicer naporna, vendar ni nič težko, ko
vidiš, kaj za to dobiš. Bili smo super ekipa, imeli smo se res
»fajn«.
Miran Prnaver:
Ko smo se vozili proti 1300 km oddaljenemu cilju, sem se
spomnil besed poljskega papeža Karola Wojtyle, ki je davnega leta 1978 ob izvolitvi dejal, da prihaja iz daljne dežele.
Res je Poljska precej daleč, a ko spoznaš njihove ljudi, z
veseljem in ponosom lahko rečem prijatelje iz sorodnega
sindikata, ti je vse blizu in domače. Prijateljstvo ne pozna
ne meja in ne razdalje. Iskrena hvala Aleksandru, Grazyni
in vsem ostalim, da mi bo tudi letošnje srečanje ostalo v
nepozabnem spominu.
Članek in fotografije pripravil Miran Prnaver.

V spomin: Igor Ščuka
V začetku meseca aprila se je v 50-em letu starosti od nas poslovil Igor Ščuka,
prometnik postaje Sežana.
Vsem bo ostal v spominu kot vesten sodelavec in predvsem iskren prijatelj.
Vedno in povsod pa je bil železničar z veliko dušo in srcem. Njegovih začetkov
se najprej spomnimo na postaji Štanjel, kjer je opravljal delo kretnika in
prometnika. Svojo pot je nato nadaljeval kot prometnik postaje Nova Gorica,
od leta 1996 pa je svoje izkušnje nabiral kot prometnik postaje Sežana.
Vmes se je še dodatno izobraževal ter uspešno zaključil fakulteto v Portorožu.
Poklic je opravljal z velikim veseljem. Dejaven je bil še na veliko področjih in v
svojem prostem času z veseljem delal na domači kmetiji.
Vsi, ki smo imeli ta privilegij, da se nas je dotaknila njegova življenjska pot,
mu bomo za vedno hvaležni za dni, ki smo jih preživeli v njegovi bližini.
Z Igorjevim odhodom je nastala neskončna praznina, ki jo bomo napolnili z
bogatimi spomini.
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Slovenske železnice (1. del)
Slovenske železnice, d. o. o. (krajše le Slovenske železnice; kratica SŽ), so slovensko podjetje, ki je upravitelj
železniške infrastrukture in izvajalec železniškega prometa v državi.
Od 10. junija 1992 so Slovenske železnice članica Mednarodne železniške zveze (UIC).
Zgodovina
Avstrijsko obdobje
Zgodovina železnic na
Slovenskem se začne v
obdobju Avstrijskega cesarstva oziroma poznejše
Avstro-Ogrske monarhije,
ki je vse do razpada leta
1918 vključevala celotno
ozemlje današnje Republike Slovenije. Prvi vlak
je na slovensko ozemlje
zapeljal že leta 1846, le
enajst let pozneje, leta
1857, pa je bila dokončana
povezava med Dunajem in
Jadranskim morjem, tako
imenovana Južna železnica. Železnice so zaradi
zemljepisne lege Slovenije
od takrat most med severom
in jugom ter vzhodom in
zahodom.

Zidani Most leta 1897

Kraljevina Italija
Po prvi svetovni vojni je območje Primorske, Istre in dela
Dalmacije po Rapalski pogodbi pripadlo Kraljevini Italiji.
Ob tem je del Bohinjske proge, z odsekom do Ajdovščine
ter del Južne železnice in s tem tudi progi Pivka–Reka ter
Divača–Pulj, prešel pod upravo Italijanskih državnih železnic (FS).
Kraljevina Jugoslavija
Leta 1929 nastane Kraljevina Jugoslavija in zato se tudi
železnice poimenujejo Jugoslovanske državne železnice
(JDŽ). Leta 1941 JDŽ prenehajo obstajati, razdelijo jih na
DRB, FS in MAV, v NDH nastanejo Hrvaške državne železnice (HDŽ), v Srbiji pa (ponovno) Srbske državne železnice
(SDŽ).
SFR Jugoslavija
Po drugi svetovni vojni je bil železniški prevoz voden
s strani Jugoslovanskih železnic (JŽ), vse do razpada Jugoslavije. 6. novembra 1960 pridejo v Slovenijo prve štiri
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garniture tirnih avtobusov, ki so bile po osamosvojitvi odstopljene Hrvaškim železnicam.
Leta 1962 se začne elektrifikacija proge Postojna–Ljubljana in za njo še drugih, kot so Postojna–Koper, Ljubljana–
Jesenice, Ljubljana–Maribor ter Zidani Most–Dobova in
tako je leta 1977 dokončana še zadnja elektrificirana proga
dotlej, Maribor–Špilje.
Po dokončnem razpadu Jugoslovanskih železnic se tiste v
Sloveniji preimenujejo v Slovenske železnice (SŽ).

Slovenske železnice (SŽ)
Leta 1994 je italijanski elektromotornik ETR 310 z nagibnim podvozjem, tipa Pendolino, na preizkusni vožnji 17.
septembra na odseku med Račami in Hočami dosegel absolutni hitrostni rekord na slovenskih progah – 208,2 kilometra
na uro. Leta 2000 so SŽ nabavile tri tovrstne garniture.
Julija leta 2002 SŽ prejmejo še zadnjo od tridesetih naročenih elektromotornih garnitur serije, imenovane Siemens
Desiro. Od prevzema naprej vozijo v sklopu lokalnih potniških (LP) in regionalnih vlakov (RG) na vseh elektrificiranih
progah v Sloveniji.
Aprila 2016 je dokončana elektrifikacija proge Pragersko–Hodoš.
(Nadalevanje prihodnjič)

Po Wikipediji del podatkov povzel
in članek pripravil Miran Prnaver.
Foto: povzeto po spletnih straneh
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Prazniki v Republiki Sloveniji: Slovenski kulturni
praznik
France Prešeren. Slovenski pesnik. Zagotovo vsak od nas
ve o njem vsaj kakšno malenkost. Morda je kaj ostalo iz
šole, morda kdo še vedno prebira njegove Poezije. Zagotovo pa vsak Slovenec (no, prav, vsaj ideja je takšna, da prav
vsak Slovenec) pozna sedmo kitico Zdravljice, ki je besedilo
državne himne.
Žive naj vsi narodi,
ki hrepene dočakat' dan,
da koder sonce hodi,
prepir iz sveta bo pregnan,
da rojak
prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak.

Pesem ima obliko, in to obliko vinske kupice. Vendarle je
pesem napitnica. Napitnica lepoti dežele, svobodi, sobivanju
in sožitju.
O Prešernu lahko preberemo vse sorte reči. Kakšne spominjajo na pisanje trač revij. Saj veste, pikantnosti in podrobnosti iz življenja slavnih. Vsekakor je bil zelo inteligenten
in zapisano je, da je na dunajski univerzi z odliko doktoriral iz prava. Prešeren ni trpel neumnosti in tiranije. Bil
je literarno talentiran in marsikateremu slovničarju takratnega časa je to bilo precej moteče dejstvo. Najbolj poznani so »spopadi« z Jernejem Kopitarjem, ki je bil cenzor na
Dunaju in do svojih rojakov precej neprizanesljiv. Prešeren
je z jasno besedo povedal, kaj si misli o njem, njegovih dejanjih in ravnanjih. Svoje mišljenje o Kopitarjevem delu je
zapisal v sonetu Apel in čevljar.
Zavrne ga obraznik imenitni,
in tebe z njim, kdor nap’čen si očitar,
rekoč: »Le čevlje sodi naj Kopitar!« —

Poezije

Osnovno idejo za pisanje Zdravljice je Prešeren našel v
geslu francoske revolucije, s katerim se je seznanil že kot
12-letni dijak v Ljubljani. Prvo različico je napisal leta 1844,
objavljena pa je bila z nekaj spremembami 1848, ko je cenzura v habsburški monarhiji nekoliko popustila. Zdravljica
je predstavljala idejo o zedinjeni Sloveniji in o politični svobodi Slovencev in Slovanov.
Melodija za Zdravljico je povzeta iz istoimenske zborovske skladbe skladatelja Slavka Premrla. Besedilo in melodija
skupaj tvorita državno himno, kar je zapisano v 6. členu
ustave in v posebnem zakonu.

Prešernova rojstna hiša
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Prešeren je mit in o njem, kot o osebi, je malo znanih podatkov. Za njim pa so ostale pesmi, ki govorijo o njem. Kako
je videl svet in sebe v njem. Kako je doživljal sebe v svetu, v
katerem je živel. Zagotovo mu je bilo precej težko in tesnobno. Da so se na papir izlile misli in oblikovale besede, nista
bila dovolj samo talent in inteligenca. Po mojem mnenju je
bil občutljiva, čuteča duša. Ponavadi umetniki to že po definiciji so. Kako bi sicer lahko ustvarili nekaj, kar je aktualno
še danes. Kar je brezčasno.
»Kako bit očeš poet in ti pretežko
je v prsih nosit al pekel al nebo!«

Menda je Prešeren imel tudi drugo plat. Tako, kakršen je
njegov priimek – prešerno. Morda res. A veliko časa je preživel po gostilnah, kjer je v dveh urah zapil zaslužek sedmih
ur dela v odvetniški pisarni. Pa tudi v ljubezenskih zadevah
ni imel ravno sreče. Kar nekaj svojih pesmi je spisal na to
temo. Prav nič prešerno.
Prešeren je bil vendarle pesnik romantike. Njegov pogled
na svet je izražal idejo te smeri. Svet je videti krut in neprijazen. Ideali se seveda niso ujemali z resničnostjo. Tako se
je brezmejno in brezupno zaljubil v Primicovo Julijo, ki je
prihajala iz bogate družine, France pa je bil reven advokat
brez denarja. Vsem je bilo bolj kot ne jasno, da gospodovalna gospa mati ne vidi Prešerna kot svojega bodočega zeta,
vsem, le Francetu samemu ne. A Julija je dobila v dar Sonetni venec z znamenitimi Magistrale. Julija je postala Prešernova muza. Dantejeva Beatrice. Mlada dama tega ni preveč
cenila. Na nekem plesu ji je France poklonil zvezek svojih
pesmi, pa mu je odvrnila, da vse lepo in prav, le mir naj ji
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AKTUALNO
da s svojo ljubeznijo! Ženske pač. Nikoli zadovoljne, četudi
veliki pesnik opeva njihovo lepoto v zapleteno in umetelno
zloženih besedah.
Poet tvoj nov Slovencam venec vije,
Ran mojih bo spomin in tvoje hvale,
Iz sŕca svoje so kalí pognale
Mokrócvetéče rož'ce poezije.
Iz krajov niso, ki v njih sonce sije;
Cel čas so blagih sapic pogrešvále,
Obdajale so utrjene jih skale,
Viharjov jeznih mrzle domačije.
Izdíhljeji, solzé so jih redile,
Jim moč so dale rasti neveselo,
Ur temnih so zatirale jih sile.
Lej! torej je bledó njih cvetje velo,
Jim iz oči tí pošlji žarke mile,
In gnale bodo nov cvet bolj veselo.

svoja oblačila, kot je bilo tiste čase v navadi, ker ga je to
spominjalo na verigo, na simbol zasužnjenosti.
Narvéč svetá otrokom sliši Slave,
tje bomo našli pot, kjer nje sinovi
si prosti vól'jo vero in postáve.
Ak' pa naklonijo nam smrt bogovi,
manj strašna noč je v črne zemlje krili,
ko so pod svetlim soncem sužni dnovi!

Vsak od nas vidi svet s svojimi očmi, drugače. Dojema,
doživlja drugače. Tudi poezijo, umetnost. Vsakega od nas se
dotakne drugače ali pač tudi ne. Vsak od nas naj živi v skladu
s svojim notranjim bistvom.

Prešeren je bil v svojem dojemanju sveta precej drugačen,
izstopal je. Najbrž je težko našel koga, s katerim bi delil
svoja razmišljanja.
V Matiji Čopu je Prešeren našel mentorja in morda celo
edinega prijatelja, ki je tragično utonil v Savi.
V tem času je nastala znamenita pesem Kam?

Kdor jih bere, vsak drugače pesmi moje sodi.
Eden hvali, in spet drugi vpije: »Fej te bodi!«
Ta veli mi: »Poj sonete!«, oni: »Poj balade!«,
tretji bi bil bolj prijatelj Pindarovi odi.
Bo prijeten morebiti temu glas gazelic,
oni bo pa rekel: »Kaj za Vódnikom ne hodi?«
Razuzdanim bodo moje pesmi prenedolžne,
al terc’jalke porekó, da jih je vdihnil zlodi …
Jaz pa tebi sami, draga, želel sem dopasti,
drugih nisem prašal, kaj se njim po glavi blodi.

Ko brez miru okrog divjam,
prijatlji prašajo me, kam?
Prašájte raj' oblak nebá,
prašájte raji val morjá,
kadar mogočni gospodar
drvi jih sem ter tje vihar.
Oblak ne ve, in val ne kam, –
kam nese me obup, ne znam.
Samo to znam, samo to vem,
de pred obličje nje ne smem,
in de ni mesta vrh zemljé,
kjer bi pozabil to gorje!

France Prešeren je umrl na dan četrtek, 8. februarja 1849.
V njegov spomin Slovenci na ta dan praznujemo Prešernov
dan s polnim uradnim imenom Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. Ta dan je osrednji slovenski kulturni praznik
in državni praznik, dela prost dan v Sloveniji. Na državni
proslavi na predvečer tega dne podelijo Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada za vrhunske dosežke na
področju umetnosti.
Tudi o železnici je pisal Prešeren. Ni podatka, ali se je
pesnik kdaj peljal z vlakom, je pa o gradnji Južne železnice
napisal pesem. Približevale so se vznemirljive priložnosti
potovanj v tuje kraje in mesta in spoznavanja novih ljudi.

Pri njegovih 46-ih letih mu je bila končno odobrena
prošnja za samostojno advokaturo. Z Ano Jelovšek, hčerko
Ernerstino in sinom Francem so se preselili v Kranj. Dela
je bilo veliko in najeti si je moral dodatnega pisarja. Kazalo
je, da bo njegovega življenja barka zaplula v mirnejše vode.
Nesrečno življenje in zlasti pijača pa sta pustila takšne posledice, da ni zmogel novega začetka. Pisal je le še gostilniške, pohujšljive pesmice, ki jih tukaj ne bomo navajali. Kot
advokat je menda dobil vse pravde, a zastopal je predvsem
ljudi, ki niso zmogli plačila. Umrl je brez premoženja in z
veliko dolgovi. Ani in otrokoma ni imel zapustiti ničesar, le
v oporoki je otroka priznal za svoja. Morda je umrl prehitro,
premlad in je imel še kaj povedati. Kdo ve, ali bi našli njegovo neiztrohnjeno srce?
Vsem nam kasnejšim rodovom pa je zapustil besede, ki
so aktualne še danes. Prešernu je bila vsakršna nesvobodnost
neznosno zoprna. Žepne ure ni imel z verižico pripete na

»Bliža se železna cesta,
nje se, ljub’ca, veselim;
iz Ljubljane v druga mesta
kakor ptiček poletim.«
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»Ak je blizo tista cesta,
moraš vzet’ me, ljubček moj,
da pogledat tuja mesta
bom peljala se s teboj.«
»Sam se po železni cesti
vozil bom od nas do nas;
drugo ljub’co v vsakem mesti
imel bom za kratek čas.«
»Ceste tebi ne zapiram,
ne na Dunaj, v Gradec, v Trst;
ti pa mene pusti z miram,
pet ’mam boljših na vsak prst.«
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Za konec vas povabim k prebiranju spletne strani preseren.net, od koder sem si izposodila nekaj misli in stavkov.
Morda vam gre bolj v uho melodija in vam je glasba bližje.
Predlagam, da poslušate Vlada Kreslina, ki poje o Vrbi. Ali
pa Zorana Predina in skupino Lačni Franz, ki so Zdravljico
posneli leta 1987, na svojih koncertih pa so jo igrali že prej.

Soba v rojstni hiši

Apel podobo na ogled postavi ...

Članek pripravila Tatjana Petek.
Foto: spletni arhiv

UPOKOJILI SO SE

Upokojili so se ...
Anton Grabnar
Leta 1987 je končal srednjo tehnično šolo v Trbovljah.
Takoj septembra tega leta je odšel na služenje vojaškega
roka v tedanjo JLA v Vipavo.
Po odsluženem vojaškem roku se je 03. 10. 1988 zaposlil
v Rudniku rjavega premoga v Zagorju, kjer je najprej opravil
pripravništvo in čez šest mesecev začel delati v rudniku kot
ključavničar, po rudarsko povedano – kovač v rudniku.
Ker je rudnik prišel v fazo zapiranja, je bilo treba poiskati
novo delo in tako se je 29. 04. 1996 zaposlil na SŽ kot premikač na ranžirni postaji Zalog.
Leta 2000 je pristopil v tečaj za vlakovnega odpravnika
in 29. 01. 2001 opravil praktični del izpita za vlakovnega
odpravnika na postaji Zagorje; v tem času je delal tudi na
postajah Hrastnik in Sava.
Velik del prostega časa posveča športu, predvsem nogometu in smučanju. V mladosti, v letih ustvarjanja družine, je
bilo tega časa manj. V njegovo veliko veselje je šport postal
del družinskega življenja in če mu bo zdravje le dopuščalo,
bo tako ostalo še naprej.

S predsednikom in podpredsednikom OO

V nedeljo, 13. marca, je Tone opravil svoj zadnji šiht.
Sodelavci in vodstvo OO SŽPS smo ga obiskali v tej nočni
in se mu zahvalili za vse, kar smo skupaj lepega doživeli, ter
mu zaželeli vse dobro med upokojenci.
Besedilo in foto: Miran Prnaver

Franci Belaj

S sodelavci
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Franci je v letu 1980 uspešno končal Železniško prometno
transportno šolo v Mariboru ter se po odsluženi vojaščini
naslednjega leta zaposlil kot prometnik na postaji Šoštanj.
Nekaj mesecev kasneje je služboval na postaji Preloge. Postaja se je v naslednjih letih pogreznila v tla, seveda Franci
ni krivec za to. Je pa nadaljeval službovanje na postajah
Polzela, Šmartno ob Paki in zadnjih 28 let v Velenju. Vseskozi je bil redoljuben prometnik, med kolegi znan tudi po
preciznem znanju predpisov.
V preteklosti je bil ribolov njegov način preživljanja prostega časa. Sedaj pa potovanja in izleti, poleg branja zanimivih knjig.
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UPOKOJILI SO SE
Dobili smo se v Gostilni Ka-ra v Pivki ter malo posedeli
in poklepetali, predvsem fantje so izmenjali besede o tem, s
čim se sedaj intenzivno ukvarjajo.
Hvala vam za vaš trud in delo, uživajte maksimalno! Z
nekaterimi pa se bomo še srečevali, ker ostajajo naši člani.
Besedilo in foto: Vera Opatić

Djurica Tešanović

Ob upokojitvi si je za svoje vrtnarjenje postavil tudi novo
visoko gredo.
Franci, sodelavci ti želimo, da morebitni vsiljivi škodljivci v tvoji gredi ne bi bili preveč pogosti uporabniki.
Zapisal in foto pripravil Edvard Kostić.

OO Postojna

Končno bi lahko rekli, da se je vse skupaj malo umirilo
in sprostilo, da se lahko od naših članov, ki so se upokojili,
poslovimo, kot jim pripada. Srebot Andrej je imel zadnjo
službo 25. 11. 2020, Brumen Igor 30. 11. 2020, oba v CVP
Postojna. Primc Edo je pomahal železnici v slovo 30. 12.
2021 na postaji Ilirska Bistrica in Milan Mozetič 28. 2. 2022
na postaji Pivka kot skupinovodja TK.
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Djurica je svojo pot železničarja začel po končani Železniški srednji šoli v Sarajevu leta 1978. Najprej se je zaposlil
na postaji Banja Luka, kjer je služboval do leta 1983. V
juniju 1983 se je odpravil na izlet v Slovenijo, kjer je po
naključju srečal bivšega sošolca in direktorja TOZD-a za
promet v Celju. Po petminutnem razgovoru se je dogovoril za zaposlitev prometnika na postaji Žalec in to delo je
opravljal do upokojitve.
Njegovo življenjsko pot je poleg družine in železnice zagotovo zaznamoval šport. V mladosti se je ukvarjal z judom,
kjer se lahko pohvali tudi s črnim pasom. Vseskozi je bil
vnet igralec malega nogometa. Tudi v sindikatu je bil goreč
zagovornik tega športa na vseh sindikalnih srečanjih. Zadnja
leta pa vse več časa namenja pohodništvu.
Bivši sodelavci ti želimo še veliko srečno prehojenih korakov na novi življenjski poti.
Zapisal in foto pripravil Edvard Kostić.
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intervju

Intervju: Zdenko Lorber, predsednik
reprezentativne sindikalne centrale Alternativa
V tokratni, 125. številki glasila » Prometnik« Vam
predstavljamo Zdenka Lorberja – sindikalista, ki deluje
na najvišji možni ravni. Zdenko je namreč kot predsednik reprezentativne sindikalne centrale Alternativa, v
katero je vključen tudi SŽPS, član Ekonomsko-socialnega sveta. Med drugim je tudi podpredsednik sindikata
strojevodij Slovenije, deluje tudi v svetu delavcev skupine Slovenske železnice ter je član mnogih skupin, odborov in komisij, vezanih na socialno-ekonomsko področje.
Njegove bogate izkušnje ter izjemne kompetence nedvomno prinašajo naši sindikalni sceni ogromno dodano
vrednost.
Govorila sva o Ekonomsko-socialnem svetu ter splošnem stanju socialnega dialoga na državni ravni, prav
tako je beseda nanesla na bodoče izzive, ki nas vse skupaj
čakajo v podjetju Slovenske železnice, dotaknila sva se
tudi sodelovanja SŽPS in koalicijskega SSSLO, Zdenko
nam je med drugim zaupal svojo vizijo modernega sindikalizma v prihodnosti.
Gospod Lorber, ste predsednik ene izmed 7-ih reprezentativnih sindikalnih central, ki pokriva članstvo
v ključnem logističnem sektorju (Slovenske Železnice,
Luka Koper, Dars, Pošta Slovenije …) in je nedvomno za
gospodarstvo Republike Slovenije strateškega pomena.
Povejte mi, v čem vidite glavne prednosti takega povezovanja?
Povezovanje na ravni sindikalnih central je pomembno
zaradi učinkovitejšega nastopa pred institucijami države in
pred organiziranimi delodajalskimi združenji in zbornicami.
Povezovanje sindikalnih organizacij v pretežno logističnih
podjetjih in podjetjih v pretežni državni lasti pa nam krepi
našo pozicijo tako v odnosu do države in politik, ki se kreirajo na področju logističnih in prometnih sektorjev ter na
področju politik, ki so povezane z lastništvom države v posameznem podjetju. V obeh primerih smo v naši sindikalni
centrali izjemno pozorni na spremembe vseh zakonov in
podzakonskih aktov, ki se dotikajo teh področij. V teh spremembah se nemalokrat skrivajo kakšni »podtaknjenci«, ki
lahko bistveno vplivajo na naše pogoje dela in realizacijo
sindikalnih pričakovanj, ki jih v imenu svojega članstva poskušamo uresničiti.
Hipotetično gledano: v kolikor pride do stavke v našem
logističnem sektorju, to pomeni, da v dobrem delu »ohromimo državo«.
V statutu naše krovne sindikalne zveze SZS Alternativa
imamo zapisano načelo »Vsi za enega, eden za vse.«, kar v
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praktičnem pomeni zavezo, da se vsi v naši centrali postavimo v bran tistemu izmed naših članov (sindikatov), ki bi
potreboval našo skupno pomoč. Če govorimo o napovedi
stavke, smo to enkrat že udejanili. V avgustu 2011 smo napovedali opozorilno stavko, potem ko je uprava Luke Koper
pričela s postopki odpovedi pogodb o zaposlitvi 22-im
članom stavkovnega odbora Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti. Napoved opozorilne stavke SZS Alternativa
še danes predstavlja edinstven primer v slovenskem sindikalnem prostoru, ko se je celotno članstvo ene sindikalne
centrale odločilo, da s stavko podpre zahteve enega izmed
svojih sindikatov.
Ali menite, da se partnerji na državni ravni ter predstavniki delodajalcev tega dejstva dovolj zavedajo?
Napoved stavke je zadnja izmed možnosti za dosego sindikalnih ciljev. Zaradi tega je v slovenskem sindikalnem
prostoru – tu mislim predvsem v podjetih – (pre)redko uporabljena. Seveda nekaj podlage za takšno oceno tiči tudi v
zmožnosti akcijske sposobnosti sindikatov, da so sposobni
stavko sploh organizirati. Glede tega izražam visoko stopnjo
samozavesti, da smo sindikati, združeni v našo sindikalno
centralo, še vedno sposobni akcijskega delovanja. Prvenstveno to gradim na oceni, da delujemo v dobro organiziranih
sindikatih z relativno uspešnim pozicioniranjem v podjetjih
(SŽ, Luka, Pošta, Dars ...), s preverjeno in demokratično
izbrano kadrovsko sestavo in finančno neodvisnostjo. Na
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podlagi tega ocenjujem, da se nasprotna stran, pa naj bo to
na nivoju podjetij, SDH, politike, vladnih institucij in delojemalskih organizacij, tega tudi zaveda.
Na ravni države delujete med drugim kot:
• član Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
• član Odbora Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
• član delovne skupine ESS za pripravo sprememb ZPIZ,
• član delovne skupine ESS za pripravo Uredbe o merilih in kriterijih poklicnega pokojninskega zavarovanja.
Glede na to, mi zaupajte, kje vidite največje pomanjkljivosti obstoječe zakonodaje na področju pokojninskega
in invalidskega zavarovanja? Kaj je primaren cilj sindikatov na tem področju ter, ali ste z ostalimi sindikalnimi
centralami na tem področju usklajeni?
Na žalost smo zaradi neugodnih demografskih trendov,
starajoče družbe in prenizkega števila novorojenih državljanov »obsojeni« na spremembe pokojninske zakonodaje.
Zdi se mi demagoško, da bi pri teh vprašanjih tiščali glavo
v pesek in si zastirali oči, da sprememb ne bo. Seveda pa
je pri tem potrebno slediti načelu, da se brez sodelovanja
sindikatov spremembe na tem področju ne smejo zgoditi. Če smo se v letu 2012 s takratim ministrom Vizjakom
uspeli uskladiti o ZPIZ-2, ki je med drugim zaustavil padanje višine izplačanih pokojnin ..., potem verjamem, da
smo se sposobni o potrebnih spremembah dogovoriti tudi
v prihodnje. Za nas najpomembnejše in najtrše bo seveda
vprašanje morebitnega podaljšanja delovne obveznosti (na
to namiguje zadnja študija OECD za Slovenijo). Do sedaj
smo sindikati enotno zavračali podaljšanje pokojninske dobe
preko 40 let in verjamem, da bomo tudi v prihodnje v zvezi s
tem gradili enotno politiko. V bran škodljivim spremembam
smo znale sindikalne centrale že enotno nastopiti na velikih
demonstracijah v Ljubljani in tudi v prihodnje verjamem,
da nas zna vprašanje pokojninskih sprememb poenotiti in
homogenizirati.
Drugo vprašanje iz pokojninske zakonodaje pa je seveda
doseči ustrezno nadomestitveno razmerje med plačo in izplačano pokojnino. Prehod v upokojitveni status ne sme pomeniti, da velik del delovno aktivnega prebivalstva z nizkimi
plačami naenkrat pahnemo na prag revščine in moledovanja
za socialnimi transferji.
A pokojninska zakonodaja ima še ogromno drugih odprtih
vprašanj. Med drugim ureja tudi vprašanje poklicnega pokojninskega zavarovanja (bivše beneficirane dobe). V zvezi
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s tem se že nekaj časa pripravlja uredba, ki poskuša ustvariti podlago, da se določena delovna mesta zbriše s seznama
poklicnega zavarovanja. V ta namen je država sofinancirala zdravstveno analizo delovnih mest, ki so sedaj zajeta
v poklicnem pokojninskem zavarovanju. Obširna analiza je pripravljena tudi za železniške poklice (strojevodja,
prometnik, preglednik, premikač ...). Na podlagi ugotovitev
iz analize je mogoče zaslediti, da zdravstvena tveganja na teh
delovnih mestih (število bolniških, invalidnosti, hospitalizacij, umrljivosti, koincidenc raka ...) v ničemer ne odstopajo od siceršnjega povprečja, ki na teh področjih zdravstvenih
primerjav prevladujejo v državi. Zaradi tega se po nekaterih
»koluarjih« že sliši, da bodo tudi železniški poklici po reviziji na prepihu. V tem odboru ministrstva za delo bo očitno še
zelo pestro!
Kot predsednik reprezentativne sindikalne centrale
Alternativa ste član Ekonomsko-socialnega sveta – tristranskega organa (sindikatov, delodajalcev, vlade), kjer
na najvišjem državnem nivoju poteka dialog, vezan na
delavske pravice in socialno zakonodajo.
Zaupajte nam, koliko je socialni dialog na tej najvišji ravni pomemben za ekonomsko in socialno politiko
države ter, ali menite, da je, generalno gledano, socialni
dialog v Sloveniji na zadovoljivem nivoju kot v ostalih
razvitih zahodno evropskih državah?
Ko smo pred leti opravili obširno analizo vpliva socialnega dialoga na razvoj Slovenije, je bilo ugotovljeno, da je
razvit in upoštevan socialni dialog na ravni države (skozi
delovanje ESS) bistveno vplival na razvoj Slovenije. Včlanitev v EU (izpolnjevanje maastrichtsih kriterijev), uvedba
eura in sprejem delovno-pravne, pokojninske, zdravstvene
in socialne zakonodaje, skozi sito dela ESS, so zagotovljale relativno uravnotežen razvoj naše države. Verjamem,
da je lahko ta ocena za marsikoga preoptimistična, a velja
primerjati, na kakšen način je šel razvoj v ostalih državah nekdanje skupne države. Danes ESS po moji oceni ni
več to, kar je bil v minulih letih. Velikokrat se je socialni
dialog uporabljal zgolj kot krinka oz. fasada za legitimiranje nekaterih odločitev vsakokratne politične oblasti. Dejansko pa so bili prenekateri predlogi ESS povoženi. Kar
zadeva trenutno situacijo, obžalujem dejstvo, da so se v
petih sindikalnih centralah lani odločili, da bojkotirajo delovanje ESS in samovoljno zapustijo delo v ESS. V SZS
Alternativa nismo podprli bojkota petih sindikalnih central. Čeprav so bili nekateri pomisleki na sindikalni strani
upravičeni, je kljub temu odhod od pogajalske mize (brez
zgrajene alternative in preučitve možnih posledic) zadnje,
česar bi se morali poslužiti na sindikalni strani. Posledično
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je tudi zaradi tega socialni dialog na ravni države zamrl.
Upam, da se po volitvah zadeva vrne v ustaljene
tirnice.
V zadnjih letih oz. morda celo desetletjih je opaziti splošen javnomnenjski revolt do sindikatov in sindikalizma.
Ob prebiranju raznih forumov so zelo pogosti negativni
komentarji in opazke na račun sindikatov, prav tako so
v javnosti slabo predstavljeni pomembnost socialnega dialoga v podjetjih ter rezultati sindikatov in sindikalizma
na splošno.
Čemu pripisujete tako stanje? Ali morda tudi sindikati
nosijo del odgovornosti za tako stanje? Kako se temu
zoperstaviti ter kakšna je vaša vizija modernega sindikalizma?
Padanje sindikaliziranosti članstva v podjetjih in posledično tudi nižja javnomnenjska ocena dela sindikatov so
pojavi, ki so prisotni v večini evropskih držav. Če smo odkriti, se sindikati (tudi v EU asociacijah) s to problematiko
ukvarjamo že dalj časa, a pametnih odgovorov oz. še pomembneje, rešitev, še nismo ponudili. Objektivno gledano
je v današnji, izrazito individualizirani družbi, zavedanje o
potencialih kolektivnega urejanja stvari v družbi, posledično
tudi kolektivnega varstva delavskih pravic, v upadu. Zadeva
se prične v podjetjih, kjer (tudi etablirani) sindikati s težavo
animiramo mlajše člane, da bi prevzeli sindikalne funkcije in prevzeli sindikalno delo. Še težje je to v tistih podjetjih, kjer tradicije sindikalnega delovanja sploh ni. Če je
podjetje majhno z visokim deležem fluktuacije zaposlenih,
pa je ustanavljanje sindikata že v začetku obsojeno na neuspeh. Redki posamezniki, ki se izpostavijo za ceno izboljšanja delavskih pravic, pri tem tvegajo izgubo zaposlitve.
Če zadevo apliciram na položaj sindikatov v naši centrali
oz. sindikatov na železnici, potem sem nekoliko bolj optimističen. Tvegam oceno, da je ocena dela naših sindikatov
višja oz. boljša, kot jo namenjajo člani v ostalih sindikatih
oz. kot to velja za sindikalizem na splošno. Mogoče nekaj
te ocene gradim tudi na velikem interesu po zaposlitvah v
jedrnih poklicih naše panoge. Verjamem, da se zainteresirani kandidati za nove zaposlitve v naši panogi odločajo tudi
zaradi ustreznih pogojev dela (ko govorim o pogojih dela,
imam v mislih široko paleto dejavnikov, ki delajo neko delovno mesto privlačno). In v tem delu sem mnenja, da smo
lahko sindikati upravičeno ponosni na opravljeno delo v
zadnjih letih.
Moderen sindikalizem ni zame nič drugačen, kot je bil
tisti, ki sem se ga pred leti priučil tudi sam. V najmanjši
celici oz. sredini sindikalnega delovanja postoriti vse, kar
je potrebno, da na primeren način varuješ delavske pravice,
jih nadgrajuješ in ob tem skrbiš za ustrezno ravnovesje med
interesi podjetja in delavstva. Seveda ne na škodo slednjih.
Menim, da se to danes pozablja v marsikateri sindikalni
organizaciji, ki temelj svojega delovanja gradi večinoma le
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na uspešnosti delovanja (včasih le uspešnosti javnomnenjskega pojavljanja) najvišjih struktur sindikata. Od tu nastane razkorak med interesi in potrebami članstva na terenu in
vodstvi sindikatov, kar je v prenekateri sindikalni sredini v
državi povzročilo nezaupanje in odliv članstva. V kolikor je
sindikalna baza trdna in enotna, potem se to prenese tudi na
najvišje strukture sindikalnega delovanja (navsezadnje tudi
na sindikalno centralo), ki posledično postane bolj kredibilna in kompetentna v odnosu do svojih sogovornikov na ravni
podjetij, delodajalcev oz. države.
Leta 2019 ste bili v podjetju SŽ – VIT soglasno izvoljeni
za predsednika sveta delavcev, obenem pa tudi delujete kot član Sveta delavcev KPD (kapitalsko povezanih
družb znotraj skupine Slovenske železnice).
Povejte mi, kako ocenjujete delavsko participacijo v
skupini Slovenske Železnice, obenem me tudi zanima,
ali po vašem mnenju Zakon o sodelovanju delavcev pri
upravljanju (ZSDU) določa zadovoljiv nivo pristojnosti
samemu svetu delavcev?
Menim, da je delavska participacija na SŽ svetel zgled,
kako mora delavsko soupravljanje v podjetju delovati. V prvi
vrsti je važno, da sveti delavcev delujejo usklajeno z interesi sindikatov v podjetju. Na ta način pride do optimalnega
zastopanja interesov in pravic zaposlenih, ki jih omogočajo
zakonske pristojnosti svetov delavcev, in široke palete načinov delovanja, ki jih omogoča sindikalno delovanje.
Zelo pomembno je tudi, da smo sveti delavcev vsakič uspešno delegirali naše predstavnike v nadzorne svete krovne
družbe in odvisnih družb. Prav tako je pomembno, da nam
razvito soupravljanje omogoča imenovati delavske direktorje v uprave družb. Brez enega oz. drugega načina našega
vplivanja na upravljalsko oz. nadzorno funkcijo podjetja bi
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bilo naše delovanje bistveno šibkejše. Menim, da so tudi
ostale dobrobiti iz participacijskega dogovora sveta delavcev (počitniške kapacitete, zdravstvena preventiva, aktivni
oddih, razpolaganje s kadrovskimi stanovanji ...) na zelo
visokem nivoju, kar nam zavidajo prenekateri zaposleni/
sindikati izven našega sistema. Ko je govora o sistemskih spremembah zakona o soupravljanju, smo sindikalne
centrale že pred leti oblikovale vrsto pripomb, da bi sveti
delavcev v podjetjih še bolj zaživeli (predlagali smo npr.
znižanje deleža potrebnega kvoruma števila zaposlenih, ki je
potreben, da so volitve v svet delavcev sploh legitimne ...).
A bistven problem soupravljanja v državi ni v zastarelem
zakonu, ampak v sposobnosti zaposlenih (v njihovem imenu
sindikatov), da navdušijo in motivirajo zaposlene, da se sveti
delavcev sploh ustanovijo.
V skupini Slovenske železnice imamo trenutno na sindikalnem področju odprtih kar nekaj »projektov«. Izpostavil bi prenovo kolektivne pogodbe za dejavnost
železniškega prometa ter prenovo plačnega sistema,
katero trenutno izvaja družba » Korn Ferry«.
Povejte mi, ali po vašem mnenju zaposleni lahko pričakujemo še boljšo kolektivno pogodbo od trenutno veljavne ter kje vidite glavne pomanjkljivosti obstoječega
plačnega sistema v skupini Slovenske železnice?
Ko je govora o prenovi kolektivne pogodbe, smo sindikati
že pred časom uspeli poenotiti glavnino naših pripomb in
predlogov, ki smo jih posredovali poslovodstvu v usklajevanje. V fazi usklajevanja določb, ki so povezane s spremembami na področju sprememb zakonodaje, prenosa vsebin iz
številnih dogovorov minulih let ter uveljavitvijo nekaterih
dodatnih predlogov sindikalne strani smo bili do sedaj relativno uspešni in je zadeva večinoma usklajena. Neusklajen pa zaenkrat ostaja tisti del naših predlogov, ki trka na
vrata povišanja sredstev mase za plače. Upam, da nam uspe
čimprej tudi ta del uskladiti, tako da bomo lahko prenovo
KPDŽP v kratkem tudi podpisali.
Projekt »Vrednotenje delovnih mest, prenova plačnega
sistema in izdelava kadrovskega načrta za Skupino SŽ«

prehaja v letošnjem letu v zaključno fazo. Na sindikalni
strani smo v vseh dosedanjih fazah (metodologija, popis
poslovnih procesov, prva pilotna predstavitev vrednotenja)
posredovali svoje pripombe in v odnosu do predlagateljev
nastopamo kot zahteven sogovornik. Na zadnji predstavitvi
pilotnega projekta vrednotenja nekaterih delovnih mest smo
opozorili na vrsto anomalij in zahtevali ustrezne popravke in
dopolnitve, da se bomo lahko v nadaljevanju sploh normalno
odločali. Med drugim smo zahtevali predstavitev vrednotenja za vsa delovna mesta, primerjavo z obstoječim stanjem in
primerjavo z vrednotenjem pri drugih železniških upravah,
ki jih je opravil Korn Ferry (npr. Avstrija). Na odgovore in
dopolnitve gradiv ter na nadaljnja usklajevanja trenutno še
čakamo.
Mineva že četrto leto, odkar sta SŽPS in SSSLO sklenila
»koalicijsko« pogodbo o sodelovanju. Novica o sodelovanju je takrat močno odjeknila, tako na sindikalni sceni
kot na terenu samem. Glede na dejstvo, da ste tudi podpredsednik SSSLO, mi za konec zaupate, kako bi ocenili
trenutno sodelovanje teh dveh sindikatov?
Menim, da poteka sodelovanje med obema sindikatoma
na profesionalen in korekten način. Tudi odnosi med nami so
dobri in navedeno predstavlja ustrezno garancijo, da bomo
uspešno sodelovali tudi v prihodnje. Za Sindikat strojevodij
Slovenije je bistveno skupno zavedanje, da so SŽ integrirano
podjejte povezanih podjetij, kjer se ne preferira zgolj enega
podjetja, ampak delujemo usklajeno in v cilju zasledovanja
uspeha celotne skupine SŽ. Samo na tak način smo močnejši v odnosu do države, lastnika in politike. Posledično
smo zaradi tega močnejši tudi na sindikalni strani. Upam,
da bo to zavedanje rdeča nit sindikalnega delovanja tudi
v prihodnje.
Zdenko Lorber, hvala za vaš čas ter voljo za sodelovanje
v Vašem prvem intervjuju za glasilo Prometnik.
Intervju je pripravil Davor Lučić.
Foto: spletni arhiv

Intervju s člani sveta delavcev: Bojan Drole
Bojan, se lahko na začetku našim bralcem na kratko
predstaviš?
Pozdravljeni, prihajam iz Baške grape iz male hribovske vasi Podmelec. Sem poročen in ponosen očka dveh
sinov. V prostem času rad igram mali nogomet, poučujem
gasilsko mladino, hodim v hribe in pomagam na tastovi
kmetiji.
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Kako je potekala tvoja železničarska pot?
Moja železničarska pot se je začela v šoli na Aljaževi v
Ljubljani, delo prometnika pa sem najprej opravljal na postaji Most na Soči. Zatem sem delo prometnika opravljal na
postaji Koper Tovorna, po sedmih letih pa sem se vrnil na
Bohinjsko progo, kjer sem delo prometnika opravljal skoraj
na vseh postajah. Trenutno opravljam delo vodje lokacije
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vodenja prometa Nova Gorica in po potrebi tudi delo prometnika na postaji Nova Gorica.
Kdaj si se začel ukvarjati s sindikalizmom?
S sindikalizmom sem se začel ukvarjati pred dvanajstimi
leti. Na pobudo Rista Djurića sem sprejel kandidaturo za
predsednika OO Nova Gorica in to funkcijo opravljam še
danes.
Katere funkcije si in še opravljaš v SŽPS?
V SŽPS opravljam delo predsednika Primorske regije, ki
pa ni nikoli zaživela v takem smislu, kot smo si predstavljali
ob ustanovitvi regije.
Kako je prišlo do odločitve, da si kandidiral za člana
SD-I?
Na pobudo glavne pisarne SŽPS ter s strani zaposlenih
sem bil predlagan in kandidaturo sprejel, saj želim aktivno
sodelovati in soodločati pri aktivnostih družbe.
Kaj pričakuješ od Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura,
d. o. o.?
Moja pričakovanja so, da bi zastopali zaposlene in jim
prinašali informacije o železnici. Zavedam se, da vse želje
niso uresničljive, težavam s terena pa je potrebno prisluhniti.

Kako si zadovoljen z delom v tem dosedanjem delu mandata?
Na splošno sem z delom zadovoljen, želim si še več posluha za pobude, ki jih dobimo s terena.
Kako poteka sodelovanje z ostalimi člani sveta delavcev?
Sodelovanje z ostalimi člani je zelo dobro. Vidi se, da se
vsi trudimo za dobro vseh zaposlenih.
Kakšni so odnosi med svetom delavcev in sindikatom?
Odnosi med svetom delavcev in sindikatom so dobri, saj
sodelujemo uspešno. Upam, da na takem nivoju tudi ostanemo.
Je koronavirus zelo spremenil način dela in aktivnosti
sveta delavcev?
V času digitalizacije se delo ni zaustavilo, je pa kakovost
dela na daljavo manjša.
Imaš, Bojan, ob koncu intervjuja še kakšno spodbudno
misel za naše bralce?
Skupaj smo močnejši.
Pogovor pripravil Miran Prnaver.
Foto: osebni arhiv Bojana Droleta
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DRUŽABNO SREČANJE

Družabno srečanje SŽPS Slovenske Konjice 2022
V soboto, 4. junija, je na letališču Slovenske Konjice v
neposredni bližini Žič in Loč potekalo tradicionalno srečanje
članic in članov našega sindikata. Tradicija teh srečanj ima
res dolgoletno zgodovino, ki pa je bila v zadnjih dveh letih
prekinjena zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo koronovirusa. Tako se nismo srečali vse od »davnega« leta 2019,
ko smo bili na snežnem stadionu v Mariboru. Srečanja so
se letos udeležili še naši kolegi iz Sindikata vzdrževalcev
SŽ (SVSŽ) in Sindikata progovnih prometnikov Slovenije
(SPPS). Tako se nas je skupaj z gosti pod šotorom ob letališču Slovenske Konjice zbralo približno 350 udeležencev.
Med nami so bili tudi gostje iz delegacij sorodnih sindikatov
Poljske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Z vsemi
temi sindikati že vrsto let dejavno sodelujemo.
Srečanja so se na naše povabilo v lepem številu udeležili tudi predsedniki drugih sindikatov na SŽ, predsednik
Sveta delavcev KPD SŽ, delavska direktorica SŽ, d. o. o.,
in delavski direktorji odvisnih družb, predsedniki svetov delavcev odvisnih družb in
pa tudi direktor SŽ-Infrastruktura, d. o. o., s svojim
pomočnikom. S svojim
obiskom in pozdravom
nas je počastil tudi župan
Slovenskih Konjic Darko
Ratajc.
Priprav na srečanje in
dela v zvezi s tem je bilo
veliko in ko je bilo že
skoraj vse pripravljeno, je
nevihta z močnim deževjem s četrtka na petek kar precej otežila zadevo. Teren pod
šotorom in v okolici je bil močno namočen, svoje je naredila
tudi podtalnica. Tako je bilo v petek vloženega še veliko
napora, da je bilo prizorišče pripravljeno in da je srečanje
lahko potekalo nemoteno.
Naše članstvo z vseh koncev Slovenije je na srečanje
pripeljalo 8 avtobusov. Veliko udeležencev, predvsem tistih
bliže Slovenskim Konjicam, je prišlo na srečanje s svojimi
lastnimi avtomobili. Pa ne samo avtomobili, na parkirišču
so bili videni motorji, nekaj zagnanih kolesarjev pa je na
pobudo in pod vodstvom našega Ivana Poharja na srečanje
prikolesarilo. Njihov start je bil v Celju.
Po uvodni pogostitvi in dobrodošlici je sledil kratek uradni
del ter pozdravna nagovora župana in direktorja SŽ-Infrastruktura, d. o. o. V tem delu smo se z minuto molka spomnili vseh od našega zadnjega srečanja preminulih članov. Med
njimi je bil tudi naš dolgoletni sekretar in gonilna sila ter
tudi voditelj pa povezovalec prejšnjih srečanj Jože Skubic.
Matjaž Skutnik je nato predstavil »dnevni red« našega
srečanja in nam dal navodila, kako bo srečanje potekalo.
Tudi sicer je Matjaž in »njegov« celjski OO prevzel glavnino
dela in organizacije letošnjega srečanja.
Po malici so sledili izleti v bližnjo okolico. Lahko smo si
ogledali Žičko kartuzijo ali šli v dvorec Žiče in na kovaštvo
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Kokotec. Tisti pogumni in željni ogleda teh krajev iz zraka
pa so si privoščili polet z letalom. No, teh ni bilo tako malo,
skoraj 70.
Izleti so bili zanimivi in verjamem, da se bo marsikdo od
nas morda s svojo družino še kdaj odpravil ali v kartuzijo ali
v muzej ali na kovačijo.
Po povratku nazaj se je nadaljevalo družabno srečanje pod
šotorom. Za dobro vzdušje je poskrbel ansambel Slovenski
zvoki. In moramo povedati, da jim je to zelo dobro uspevalo.
Za res odlično hrano in postrežbo smo resnično hvaležni
gostilni Krpan iz Šmarij pri Jelšah. Ob koncu srečanj nismo
prejeli »koščka« torte, ampak je vsak dobil svojo tortico.
Ob glasbi, dobri hrani in kapljici, plesu, pogovoru ter druženju je popoldanski čas hitro mineval. V vseh pogovorih je
bilo čutiti, kako smo v preteklih dveh letih ta druženja, neposredni stik zelo pogrešali in kako je bilo letošnje srečanje
kot blag obliž na še ne v celoti zaceljeno rano.
Naši tuji gostje so prišli k nam že v petek in smo jim lahko
pokazali še nekatere druge
zanimivosti teh krajev.
Tako smo na primer Poljake odpeljali na »železniško postajo Zreče«
in si ogledali muzej na
postaji ter se popeljali na
parni lokomotivi po delu
proge na postaji, ki je že
obnovljen. Ja, da ne pozabimo: v neposredni bližini
našega prizorišča je nekoč
tekla ozkotirna železnica
Poljčane–Slovenske Konjice–Zreče, ki je bila pred skoraj
60-imi leti žal ukinjena.
Če na koncu potegnemo črto pod našim letošnjim srečanjem, lahko na osnovi vtisov, zahval in pohval rečemo, da je
za nami lep, nepozaben dan, ki je nas zaposlene in članstvo
našega SŽPS povezal še na drugačen način, kot smo vajeni
med samim delom v službi.
Hvala vsem, ki so nam to srečanje omogočili. Hvala
Matjažu in ekipi za vse postorjeno, da nam je bilo lepo in
prijetno. Saj veste, kar je v redu, ponavadi ne opazimo, tisto,
kar se nam ne posreči najbolje, pa je hitro vidno. Hvala
Bogu, da tega drugega, lahko rečem, sploh ni bilo. Hvala,
da nam je bilo dano doživeti in preživeti tak dan. Hvala pa
tudi vam, dragi člani, ki ste prišli na srečanje. Brez vas in
vašega dela ter pripadnosti sindikatu tega ne bi bilo. Hvala
torej vsakemu za njegov kamenček v mozaiku družabnega
srečanja SŽPS 2022.
Več o vtisih s srečanj naših članic, članov in gostov pa
lahko preberete na naslednjih straneh. Povprašali smo jih
predvsem, kako so se znova počutili na družabnem srečanju
po dveh letih premora.
Besedilo: Miran Prnaver
Foto: Robert L. Horvat, Edvard Kostić, Primož Majhen in
Miran Prnaver
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Razmišljanja udeležencev družabnega srečanja
Tamara Ambrožič,
SŽPS, prometnica v Sežani

Z veseljem sem prišla na to srečanje,
ker takšna srečanja vidim kot pozitivna in se jih, če je le mogoče, tudi
udeležim. Srečamo se s sedanjimi
in tudi bivšimi sodelavci, malo se
poveselimo, pogovorimo in izmenjamo službena mnenja. Srečamo se
tudi s sodelavci s sosednjih postaj,
s katerimi se sicer slišimo samo po telefonu. Lepo je, da se
vidimo tudi s sodelavci iz drugih profilov dela.
Meni osebno je bilo srečanje všeč. Za večja srečanja, kjer je
veliko ljudi, je tako super. Če koga zmoti kakšna malenkost,
pa tudi OO-ji organiziramo srečanja, kjer nas je manj in se laže
prilagodimo željam posameznika.
Bili smo dobre volje, vzdušje je bilo odlično.
Mislim, da je bilo vzdušje še toliko boljše, ker so nas ukrepi za
preprečevanje širjenja COVID-19 v zadnjih dveh letih prikrajšali za takšna srečanja in se nismo mogli družiti. Kot pravijo,
če se poredko vidiš, se imaš še raje. Upam, da takšnih ukrepov
ne bo več in da se naslednjega leta spet srečamo in poveselimo.

Nina Avbelj Lekič,
delavska direktorica SŽ, d. o. o.

Takšna srečanja so za delavce, za
odnose med njimi zelo pomembna.
Odnose je potrebno krepiti, delavcem je potrebno omogočiti čim več
takšnih srečanj. Tu lahko tudi predstavniki zaposlenih dobimo sporočila, kaj si želijo, kaj bi bilo potrebno
še narediti za njihove pogoje dela in
podobno. In na teh srečanjih, kjer je sproščeno vzdušje, lahko
dobiš pomembne informacije, ki bodo koristile vsem nam in,
verjamem, tudi sistemu SŽ.

Roman Smukavec,
SŽPS, prometnik na Jesenicah

Ker po srečanju na Rogli nisem bil
na nobenem, sem si rekel, da je zopet
čas, da se udeležim srečanja in ponovno srečam kakšnega sošolca, saj
se bolj poredko vidimo.
Najbolj všeč mi je bilo, da smo nekateri prišli na srečanje s kolesi, škoda
le, ker nas ni bilo več, saj so tudi kolesarski izleti s sindikatom postali bolj redki, pa tudi udeležba
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je vedno manjša, kolesarimo samo še najbolj »zagriženi« kolesarji, katerim noben kilometer in klanec ni odveč.
Organizacija je bila odlična. Izleti so bili zanimivi, izbrane so
bile zanimivosti, ki predstavljajo Žiče in okolico. Sam sem se
odločil za polet z letalom, v poletu sem zelo užival.
Nasploh je bilo vzdušje na srečanju enkratno.
V zadnjem obdobju je bilo toliko teh stvari okoli epidemije, da
ni bilo niti časa za razmišljanja o kakšnem srečanju, je pa lepo,
da se je po dveh letih zopet organiziralo.
Meni osebno je srečanje v taki obliki všeč, upam, da se bo v
naslednjih letih zopet organiziralo sindikalno-družabno srečanje v takšni obliki.

Pavao Oreški,
SŽPS, prometnik v Dravogradu

Do sedaj sem se udeležil skoraj vseh
srečanj sindikata, ker se tam srečam
s sodelavci, prijatelji, sošolci.
Tokratno organizacijo bi ocenil kot
odlično. Mislim, da je bilo za vsakogar dobro poskrbljeno in da je vsak
našel nekaj zase. Vzdušje je bilo fenomenalno, za kar so poskrbeli naši
organizatorji.
Zaradi znane situacije je nekaj naših srečanj žal odpadlo, zato
sem bil še toliko bolj vesel tega snidenja.
Za konec pa bi rad povedal, da pa je bilo malo grenkega priokusa, ker nekaterih naših članov žal ni več med nami.
Veselim se prihodnjih srečanj!

Vlado Sreš,
SVSŽ

Na tem družabnem sindikalnem
srečanju sem hotel združiti prijetno
z rekreacijo, zato sva s sodelavcem
prikolesarila. Če se le da, se vedno
udeležim dogodkov, kjer se lahko v
sproščenem vzdušju družim s sodelavkami in sodelavci, saj so po 38-ih
letih delovne dobe to že srečanja prijateljev.
Moram pohvaliti brezhibno organizacijo. Ponudba je bila
dobra, izbor izletov tudi, sam sem že dolgo planiral ogled Žičke
kartuzije, tako da sem se ga z veseljem udeležil.
Planiral sem odhod pred odhodi avtobusov, ker imam doma
še eno zabavo, pa je vzdušje tako prijetno, da bom odšel
po njihovem odhodu. Ko nam je lepo, čas zmeraj prehitro
teče.
Se že veselim prihodnjega srečanja, saj sem reden gost na njih.
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Zlatko Ratej,
predsednik Sindikata
strojevodij Slovenije (SSSLO)

Silvo Berdajs,

Mislim, da so takšna druženja zelo
pomembna, na delovnih mestih se
sicer srečujemo, vendar v drugačnih
oblikah. Druženje v prostem času pa
daje še druge dimenzije, saj nismo
samo v službah na SŽ, ampak velikokrat tudi osebni prijatelji. In prav
je, da tako tudi ostane in se še krepi. Čas po koroni je nova
priložnost za to.

Osebno sem vesel, da se lahko zaposleni takole družijo. Zanimivo
je tudi to, da imata letos vaš in naš
sindikat srečanje na isti lokaciji v
razmiku tedna dni. Se mi pa zdi tudi
zanimiva ideja, ki se pojavlja in jo
podpiram, da bi se enkrat organiziralo skupno srečanje članov vseh sindikatov na SŽ na isti lokaciji
ob istem času. Tako bi se družili vsi železničarji.
Sicer pa so takšna srečanja, kot je danes vaše, dobrodošla. Tu
je priložnost za neposreden kontakt z zaposlenimi. Lepo, da se
je letos to spet začelo dogajati.

Matjaž Kranjc,
direktor SŽ-Infrastruktura,
d. o. o.

predsednik Sveta delavcev
KPD Slovenskih železnic

Igor Erič,

Veseli smo, da smo se rešili ukrepov,
povezanih s korono, in upam, da jih
ne bo potrebno še kdaj uveljavljati. Vsi ukrepi so imeli svoj namen.
Uspelo nam je obdržati neprekinjeno izvajanje železniškega prometa
skozi ves čas korona krize. Zato je
lepo, da imamo lahko sedaj takšna druženja, da to časi in pogoji
dopuščajo. Tukaj je priložnost, da pogovor ne poteka toliko o
službi, ampak je to bolj privatno druženje in zabava.

predsednik Sindikata
železničarjev Slovenije (SŽS)

Zdravko Skrbiš,

Bojan Gajšek,

delavski direktor SŽ-VIT, d. o. o.

predsednik SVSŽ

Druženje poteka zelo v redu, sam se
med vami počutim dobro. Sicer pa
sem takšno vzdušje pričakoval, zato
sem z veseljem prišel na prizorišče.
Lepo, da se vas je toliko zbralo,
čeprav vemo, da vam turnus služba
ne omogoča, da bi lahko prišli vsi.

Po premoru, dolgem 2 leti, je bila
organizacija srečanja kar precejšen
zalogaj. Kljub preteklim izkušnjam,
ki vsekakor pomagajo pri odločanju,
je bilo dela ogromno in zato organizacija zahtevna. Sem pa bil osebno
precej manj obremenjen kot Matjaž,
ki je vložil v izvedbo in organizacijo
srečanja ogromno energije in tudi prostega časa.
Srečanja sem se udeležil predvsem z namenom, da se sodelavci, člani sindikatov, prijatelji zopet srečamo, se podružimo ob
dobri jedači, pijači in ob dobri glasbi. Pomembno mi je bilo,
da se po daljšem času zopet vidimo v živo, predvsem tisti, ki
delamo na med seboj precej oddaljenih lokacijah.
Organizacija je po mojem mnenju stekla skoraj idealno. Posamezne »malenkosti« s prevozi in vremenske nevšečnosti,
zaradi katerih smo se morali prilagajati in v kritičnih trenutkih nemudoma odzvati, pa je uspešno koordiniral vodja ekipe
Matjaž. Sedaj, ko je izvedba za nami, sem vsekakor prepričan,

Vesna Ritlop, delavska
direktorica SŽ-ŽIP, d. o. o.

Zelo se strinjam, da je današnje srečanje še kako dobrodošlo, saj zelo
potrebujemo povezanost, socialni
stik, za kar smo bili sedaj dve leti
prikrajšani. Vse to vpliva potem tudi
na odnose med zaposlenimi in posledično tudi na delovne procese.
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Meni se zdijo takšna srečanja pomembna. Tukaj zaposleni dobijo
nekakšen nov zagon, se malo »resetirajo«. Zelo podpiram te oblike
druženja in po teh letih osamitev, ko
je to članom zelo manjkalo, je to, kar
se danes dogaja, odlično.
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da nam je vsem skupaj odlično uspelo.
Aktivnosti so bile namenoma izbrane in porazdeljene tako, da
so pritegnile čim večji interes za čim več udeležencev. Osebno
sem bil za realiziran izbor že med pripravami. Uspelo se mi
je udeležiti ogleda predelave aronije in Kovaštva Kokotec,
saj sem združil delovne obveznosti v ekipi s prijetnim delom
srečanja v vlogi spremljevalca na avtobusu. Zavestno sem se
odrekel panoramskemu poletu z letalom, saj sem v preteklosti
že večkrat letel s športnimi letali.
Samo vzdušje na druženju je bilo po mojem mnenju odlično in
sproščeno, izvedba druženja pa s strani udeležencev sprejeta
zelo pozitivno. Tovrstna druženja precej v preteklih letih pogrešal, saj so bila tovrstna srečanja v preteklosti že tradicionalna.
Sem pa pričakoval, ravno zaradi tako dolgega premora med
srečanji, da se bo prireditve udeležilo še več članov sindikata,
kot se jih je.
Vsekakor moram pohvaliti vse, ki ste kakorkoli pripomogli
k izvedbi srečanja, tako vodstvo ekipe, kot tudi vse, ki ste s
svojim delom pripomogli k izvedbi. Ogromno posameznih
zadev je bilo potrebno združiti v celoto, od izdelave voznih
redov, seznamov, določitev vodij avtobusov, do priprave prostora in navsezadnje tudi pospravljanja in čiščenja. Vsem iskrena hvala tudi v mojem imenu.

Ivan Pohar,
progovni prometnik PO
Ljubljana

Pomemben del sindikalnega dela je
tudi druženje članov iz cele Slovenije. Zato sem se ga udeležil. Sem
človek, ki vedno najdem razlog,
da nisem doma. Ta dan sem rezerviral za srečanje članov sindikata.
Sem sindikalist in rekreativec. Trudim se, da združujem ti dve
stvari. Kot organizator kolesarjenja sem vesel, da se nas je udeležilo pet kolesarjev. Jaz sem aktivno prišel na srečanje in mi
je bilo v redu. Lokalni zabavljači so zelo popestrili dogajanje
na srečanju, kar je še dodatno pripomoglo k dobremu vzdušju.
Kadar so udeleženci zadovoljni s hrano, je vse OK. Čista petka
za letos!

Zoran Kovjanić, Srbija
Tudi letos je vaše srečanje zelo
dobro organizirano ali, lahko rečem,
vsakič celo še boljše. Ne vem, kaj
bi lahko bilo še bolj dovršeno. Vsi
mi smo zelo zadovoljni med vami in
res uživamo. Tako druženje je zelo
dobro za vaše delavce, jutri pa posledično za delo in za celotno podjetje. Dobro je za krepitev sindikata.
Vidim same prednosti.
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Nedžad Čosić,
Bosna in Hercegovina

V vsakem primeru so takšna srečanja priložnost na napredek, za sodelovanje med našima sindikatoma. Za
našo delegacijo je to tudi priložnost,
da spoznavamo, kako potekajo
zadeve v članicah EU in to so za nas
pomembne izkušnje ter priložnost
za učenje. Je pa letošnje druženje
dobrodošlo, po tej, lahko rečem, tragediji, ki se je dogajala s
korono. Nam je v čast, da smo lahko del današnjega srečanja.

Jakov Rašić, Hrvaška
Naše sodelovanje ima lepo zgodovino, mislim, da preko 20 let. Vedno
znova radi pridemo med vas v goste,
počutimo se dobro, domače. Naši
odnosi so z leti vse boljši, mi bomo
naredili vse, da tako tudi ostane. Izmenjava izkušenj nam pomaga, da
postajamo boljši in močnejši. Vem,
da so to obojestranske želje. Današnje srečanje je odlično, samo tako nadaljujte.

Bojan Lugarič,
vodja ansambla Slovenski zvoki

Veseli smo za vas in za nas, da lahko
danes nastopamo. Vsi smo sedaj na
žalost imeli dve leti bolj malo ali
skoraj nič nastopov. Naš ansambel je
pred leti že nastopal na eni železničarski prireditvi. Od takrat imamo
pozitivno izkušnjo, zato nismo imeli
težav, ko ste nas letos vi zaprosili za
nastop. Uživamo pri vas, ker ste res veseljaki in nam je lepo v
vaši družbi.

Aleksander Motyka,
Poljska

Sem srečen, da sem lahko prišel v
Slovenijo. Lepo, da lahko po pandemiji spet sodelujemo in da nas ta
čas ni razdelil, ampak na nek način
še bolj povezal. To velja tudi za ta
napeti čas vojne v Ukrajini, ki je še
posebno zahteven za Poljake, ki smo
sosedje tako Ukrajine kot Rusije.
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil, da je vaša delegacija v
sredini maja prišla na Poljsko na naše srečanje. Mi je bilo zelo
pomembno, da smo se spet videli v živo in da sodelujemo.
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Toni Golež,
direktor gostilne Krpan

Hvala vam, da ste nam dali priložnost, da vas pogostimo. To je eden
naših večjih cateringov, ki jih poleg
dela v gostilni izvajamo. Z našo ekipo
se trudimo po najboljših močeh.
Vzdušje je super in tudi vreme nam
danes lepo služi. Smo zadovoljni in,
kolikor vidim in slišim, so tudi vaši
odzivi zelo pozitivni.

Jože Trnar, SVSŽ
Ker tri leta ni bilo nobenih večjih
družabnih dogodkov, sem se tega
srečanja že vnaprej veselil. Moram
pohvaliti organizacijo. Vse je bilo
najlepšem redu in srečanje je potekalo brez kakršnihkoli zapletov. Hrana
je bila odlična, najboljša do sedaj.
Izlet v kovačijo Kokotec in dvorec
v Žičah je bil zelo zanimiv. Vzdušje
ne srečanju pa je bilo nasploh odlično. Srečal sem svoje kolege
iz različnih koncev Slovenije, kar me je zelo razveselilo.
Upam, da se ne bo nikoli več dogodilo, da se ne bi mogli
družiti. Ker sam že počasi pogledujem proti upokojitvi, vem,
da bom ta sindikalna druženja s sodelavci od vsega najbolj
pogrešal.

Matjaž Skutnik, SŽPS,
glavni organizator srečanja

Po dolgih treh letih smo lahko ponovno organizirali tradicionalno sindikalno družabno srečanje, in sicer
na letališču Slovenske Konjice na
lepo sončno soboto, 04. 06. 2022.
Organizacija je vedno predstavljala
velik izziv, kljub temu da smo to
že večkrat počeli. Ta izziv je tudi
vreme, na katerega ne moremo vplivati. Dan pred srečanjem je
bilo prizorišče po nalivu močno namočeno. Imeli smo še nekaj
ur, pa vendarle nam je z veliko truda uspelo pripraviti teren,
tako da v soboto ni bilo nobenih znakov mokrega terena. Ja,
kot pred kakšno smučarsko tekmo.
Kljub veliki udeležbi nam je uspelo izvesti kar nekaj aktivnosti
v sklopu srečanja, in sicer ogled Žičke kartuzije, ogled dvorca
Žiče z degustacijo aronije ter prikaz dela v kovačiji Kokotec.
Pogumni pa so se lahko popeljali z letalom.
Tukaj bi se želel zahvaliti vsem tistim, ki ste mi na kakršenkoli
način pomagali, da smo lahko to srečanje izpeljali na takšen
način, da smo lahko sedaj deležni pohval in pozitivnih misli. To
nam je v zadoščenje za ves trud, ki smo ga vložili v ta dogodek.
Zahvaliti se moram tudi županu Slovenskih Konjic g. Darku
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Ratajcu, direktorju SŽ-Infrastruktura, d. o. o., Matjažu Kranjcu za uvodne besede, gostišču Krpan za raznoliko in okusno
pripravljeno hrano, ansamblu Slovenski zvoki za čudovito zaigrane zvoke in pa seveda letališču Slovenske Konjice, da so
nas sprejeli. Zahvala pa gre tudi predstavnikom Žičke kartuzije,
dvorca Žiče in kovaštvu Kokotec, da so to soboto delili z nami.
Po izrečenih besedah, prejetih sporočilih nam bo ta dan ostal
v posebnem spominu. Lepi spomini naj ostanejo. Še kako sem
vesel, hvaležen, da nam je uspelo.
Hvala tudi vam, ki ste prišli v tako velikem številu in se vidimo
na naslednjem srečanju.

Božo Skrbiš, SŽPS,
progovni prometnik PO Maribor

Družabnega srečanja sem se udeležil zaradi srečanja s sodelavci, saj se
sicer ne vidimo.
Na takšnem srečanju imamo priložnost, da se pogovorimo v živo
in da spoznaš človeka tudi z druge
plati. Sama organizacija družabnega
srečanja je bila na visokem nivoju,
vključno z izleti in gostinsko ponudbo. Razpoloženje je bilo
zelo dobro in se je opazilo, da smo pogrešali družabna srečanja,
ki jih zaradi korone ni bilo zadnji dve leti.
Upam, da v bodoče zaradi kakršnekoli epidemije ne izpade več
nobeno družabno srečanje.

Bojana Kocjančič,
SŽPS, prometnica v Kopru

Srečanje bi mi lahko preprečila le
višja sila ali pa šef, ki bi imel pomanjkanje z zaposlenimi. No, hvala
bogu se ne eno ne drugo ni zgodilo.
Seveda sem komaj čakala predvsem, da se srečam z ljudmi. Z nekaterimi smo v preteklih letih stkali
res prijetna poznanstva in prav njih
sem res močno pogrešala.
Tokratno srečanje je bilo res na nivoju. Lahko bi rekla, da je
predvsem gostinska postrežba daleč presegla nivo le-teh na
prejšnjih srečanjih. Verjamem, da je organizacija zahtevala
precej truda, zato se organizatorjem zahvaljujem za trud in
odlično izvedbo.
O izletih bom rekla le to – prijetni, vendar glede na to, da se
toliko časa nismo videli, ne bi bilo nič narobe, če jih ne bi bilo.
Srečanje je res super. Čutim, da bom odšla domov polna dobrih
vtisov. Najbolj sem vesela pozitivnih in srčnih ljudi, ki sem jih
tako zelo pogrešala.
Po vseh dogodkih v zvezi z epidemijo si res srčno želim čim
več takih srečanj … brez novoletnih daril, jaken, majic, torb ...
Vse, kar potrebujemo, je topel, iskren objem, prijazna beseda
in upanje, da se kmalu spet snidemo in razidemo kasneje kot
tokrat!
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Postaje so naše ogledalo: Dobova in Metlika

Postaja Dobova

Nadaljujemo s predstavitvijo mejnih postaj. V prejšnjih številkah smo bili že na meji z Italijo, Avstrijo in
Madžarsko. Sedaj nam ostane še Hrvaška. Ker je tudi
kar nekaj mejnih postaj, bodo le-te predstavljene v več
delih. Tokrat začenjamo z Dobovo in Metliko.
Dobova:
Med mejnimi postajami na južni meji, na meji s Hrvaško,
je največja postaja Dobova, ki jo je v najinem pogovoru
predstavil Tone Popelar, samostojni strokovni sodelavec na
postaji Dobova oz. v nekih prejšnjih časih smo temu rekli šef
postaje (pogovor je potekal v mesecu marcu, ko je še bil na
tem delovnem mestu). Zagotovo pa je človek, ki nam lahko
najbolje predstavi delo na postaji Dobova, postajo samo in
njene posebnosti.
Postaja Dobova ima dva sistema elektrike, del postaje je v
HŽ sistemu napajanja in del v SŽ sistemu. To zahteva posebno pozornost pri delu. Druga posebnost pri delu na postaji
je prevzemanje vlakov od različnih prevoznikov. Gre za več
različnih prevoznikov tako na HŽ kot na SŽ. Kombinirajo se prevozi z različnimi prevozniki, kar predstavlja daleč
največji izziv. Število prevoznikov se spreminja, glede na
to, kako pridobivajo soglasja, spreminjajo pa se tudi njihovi
nazivi.
Sistem dveh različnih sistemov napajanj z elektriko je
nekaj, kar ni nastalo z osamosvojitvijo, ampak je ostalo še iz
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časov bivše skupne države. Kar zadeva posodobitev na tem
področju, so to večsistemske lokomotive. Še vedno obstajajo
lokomotive, ki lahko vozijo samo v enem sistemu napajanja, t. i. enosistemske lokomotive, se pa postopki seveda
zaradi tega razlikujejo. Nekaj sprememb je prišlo tudi pri
elektrifikaciji posameznih tirov, ki so namenjeni pregledu
vagonov v vlaku. Te spremembe so iz let 2015 in 2016, iz
časa begunske krize.
Večjo prenovo in posodobitev je postaja Dobova doživela leta 2005. Prenovljena je bila sama postajna zgradba,
spremenila se je tirna situacija. Na novo so bili narejeni tiri,
ki so bili dodani, nekateri stari tiri so ostali neobnovljeni.

HŽ sistem napajanja vozne mreže
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CP

v lokalnem potniškem prometu ni veliko. Od tovornega
prometa je na postaji Dobova komercialist, dve vlakovodji,
vodja premika in premikači ter strokovni sodelavec tovornega prometa. Tukaj je tudi služba TVD. Na postaji ima
svojo pisarno vlakovodja hrvaškega Cargo, prav tako njihov
komercialist in vagonski preglednik. Ostali prevozniki na
postaji nimajo svojih predstavnikov. Na postaji je tudi delovno mesto skladiščnika, ki je prisoten pri pregledu vagonov. Odpira in zapira vagone oz. snema in namešča zalivke.
Svoje prostore ima na postaji tudi HŽ in SŽ vlakospremno
osebje potniških vlakov.
Kolektiv postaje je kar velik. Službe, ki sodelujejo med
sabo, so različne. Dobra komunikacija in dobro sodelovanje
sta zato velikega pomena.

V smeri proti Brežicam so bile obnovljene kretnice in nove
kretniške zveze. Proti Savskemu Marofu je bil dodan tir 101.
Še kasneje se je izgradil nivojski prehod in se je nadomestil s podvozom. Ostal je še samo en nivojski prehod proti
Brežicam, kar zelo olajša delo pri premiku. Vgradili so se
tudi premikalni signali in postaja je kompletno opremljena
s premikalnimi signali.
Na postaji Dobova so tri delovna mesta prometnika: zunanji, postavljalec in notranji.
Z osamosvojitvijo sta na postajo Dobova prišli policija in
carina, z vstopom v EU pa se je carina umaknila. Na postaji
je tako ostala policija, s katero je potrebno intenzivno sodelovanje, tako s hrvaško kot slovensko. Prej so hrvaški poliPrometnik Bojan Cesar

Na postaji oz. v povezavi s postajo so tudi centralne delavnice, ki so zopet samostojna služba. Zanje premik opravlja premikalna skupina SŽ tovorni promet, na postaji pa se
garirajo vagoni iz delavnice na način, da ne ovirajo tehnološkega procesa dela na postaji. Število vagonov je veliko
in potrebno je biti pozoren, da je saldo vagonov takšen, da
glavni tiri ostanejo prosti.
Tovornega prometa je trenutno veliko in je v porastu.
Mednarodni potniški promet vsako leto upada, medtem ko
maloobmejnega potniškega prometa že nekaj let ni več. Tovorne vlake iz smeri Hrvaške prometnik najavi policiji. Tovorni vlaki večinoma uvažajo na tira 9 in 10, kjer je elektrika
Postavljalna miza

cisti pregled opravljali na vlaku do oz. iz Savskega Marofa.
Zdaj obe policiji pregledata vlak v Dobovi, menja se samo
zaporedje pregleda, odvisno od smeri vožnje vlaka. Ker je
Slovenija v Schengenu, so pri ugotavljanju morebitnih kršitev glede potovanja oz. zadrževanja znotraj EU strožji. Vlak
ne sme odpeljati s postaje, preden policija ne opravi pregleda
oz. sporoči, da so opravili preverjanje potnikov na vlaku.
Prometnik mora najaviti vse vlake, ki prehajajo mejo, v obe
smeri. Včasih pregled traja dlje časa in možno je, da zaradi
tega nastane tudi zamuda vlaka, pri katerem se opravlja pregled.
Na postaji Dobova je tudi potniška blagajna. Vozovnice
prodaja ŽIP, ki skrbi tudi za čiščenje prostorov. Potnikov
JUNIJ 2022

Različne lokomotive in garnitura
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25 kV izklopljena. Policija opravlja pregled vagonov tako,
da se vzpenja na vagone, na tovor in pregleduje vagone.
Vedno je potrebno poskrbeti, da so vagoni na delu tira, kjer je
napetost izklopljena. Ti pregledi se opravljajo zaradi preprečevanja ilegalnih prehodov meje in se opravljajo na takšen
način od leta 2015.
Zadrževanje tovornega vlaka na postaji Dobova je približno od pol ure do ure in pol. Včasih se zaradi različnih
zapletov zgodi, da ostane vlak na postaji tudi več dni.
Sosednja obmejna postaja je Savski Marof. Uradni jezik je
hrvaščina, sporazumevanje poteka v hrvaškem jeziku, prav
tako je potrebno poznavanje predpisov HŽ, za poznavanje le-teh poteka tako izobraževanje kot preverjanje znanja.
To je tudi pogoj za opravljanje dela prometnika na postaji
Dobova in iz tega naslova se plačuje t. i. obmejni dodatek,
ki je uveden za to specifiko dela. Da prometniki dobivajo
mejni dodatek, je zasluga dolgotrajnega prizadevanja in dela
našega sindikata SŽPS. Prepričan sem, da se tega zaposleni
prometniki na postaji Dobova zavedajo. (opomba urednika
glasila)

Zastave obeh držav in EU

Enkrat letno poteka druženje zaposlenih na postajah
Dobova in Savski Marof. Prometniki se pri organizaciji druženj izmenjujejo, se pravi enkrat so organizatorji na hrvaški,
naslednjič na slovenski strani. Takšna srečanja prispevajo
k drugačnemu načinu sodelovanja, seveda v pozitivnem
smislu.

Metlika:

Postaja Metlika

Na postaji sva se pogovarjala z Andrejem Tomaničem, s
katerim sva o postaji Metlika imela intervju že pred skoraj
desetletjem. Današnji pogovor pa je bil namenjen predvsem
postaji kot mejni postaji s Hrvaško, na kateri se odvija maloobmejni promet. Maloobmejni promet pomeni, da ima vlak
začetek ali konec poti na prvi postaji sosednje države (npr.:
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Ljubljana–Kamanje ali Karlovac–Metlika). Tu ne poteka
tako imenovani mednarodni promet. Težava je nastopila v
času covida, ko tudi maloobmejni promet ni potekal. Prej
so vozili maloobmejni vlaki na relaciji Karlovac–Metlika.
Vozila sta dva para vlakov na relaciji Karlovac–Metlika–
Karlovac. Bila je to hrvaška garnitura in hrvaško osebje.
JUNIJ 2022
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V tem in prejšnjem voznem redu ni več teh tras vlakov do
Metlike. V prometnem smislu pa še nekako poteka maloobmejni promet, saj vlaki vozijo do meje oziroma do njihovega postajališča, ki je za zadnjo postajo Kamanje. Tako
metliški prometnik sprejme vlak iz Kamanja. Vlak, ki vozi
do hrvaškega postajališča Bubnjarci. Vlak pelje do tega postajališča in se nato vrača nazaj v smeri Karlovca. Obenem
se seveda za vlake dajejo odjave. Do Bubnjarcev vozi šest
parov vlakov. Prej, ko so vozili vlaki čez mejo, je bilo kar
nekaj potnikov, predvsem turistov. Obenem je to najkrajša
železniška pot do Jadranskega morja, do Splita, na primer.
Med jugoslovansko vojno je ta promet zastal, potem se je

Prometnik Andrej Tomanič in kretnik

Prometniška miza

Varnostna naprava

JUNIJ 2022

počasi popravil, sedaj ga je covid zopet ustavil. Obstaja pa
politični interes, da bi se ta povezava okrepila.
Bilo je nekaj vlaganj v infrastrukturo, na postaji je bil
zamenjan drugi tir, čakajo na menjavo še tretjega. Hrvati
so tudi obnovili tir do postajališča Bubnjarci. Upajo res, da
se bo promet čez mejo sedaj, ko so razmere boljše, odprl.
Zaposleni bi si želeli več prometa, več vlakov, pritiskajo
tudi na lokalne skupnosti, da bi se povečal promet. Sporazumevanje poteka v hrvaškem jeziku. Opravljajo izpite iz
njihovih predpisov in dobivajo tako imenovani mejni dodatek, mi pove Andrej. Za ta dodatek so hvaležni sindikatu,
ki se je trdo boril zanj. Izpite opravljajo na postaji Metliki,
izpraševalci so seveda iz SŽ-ja.
Tovorni promet se preko meje ne opravlja že vse od hrvaške vojne, to je 30 let. Nekaj let po tem je tudi na sami
postaji prišlo do zaprtja tovornega prometa. Tako se je tovor
za Metliko vozil do Črnomlja in tam pretovarjal na tovornjake. V starih časih, se spominja Andrej, je vozil nabiralni
vlak na relaciji Novo mesto–Karlovac–Novo mesto. Vlak
je popoldne štartal iz dolenjske prestolnice in pozno zvečer
prišel v Karlovac. Tam je vlakospremna skupina prespala
in se nato zjutraj vračala v Slovenijo. Vozilo se je železo iz
Splita, pa premog iz Črnomlja, tako da je bilo kar živahno.
In tudi kosovne pošiljke so bile številne.
Na moje vprašanje, kako je potekala mejna kontrola,
izvem, da je bila po osamosvojitvi policija stalno prisotna
na postaji (en službeni prostor je imela tudi carina). Sedaj ti

Prometnik Andrej na svojem delovnem mestu

prostori niso stalno zasedeni. Carine pa seveda sploh ni več.
Ko je prišel maloobmejni vlak, je policija prišla na pregled
vlaka in potnikov s cestnega mejnega prehoda. To je potekalo, ne da bi jih moral prometnik o tem obveščati. Dokler
vlak ni bil pregledan, potniki niso smeli izstopiti, prav tako
je bila policija tista, ki je vlak »odjavila« – dovolila nadaljnjo vožnjo. Paziti je bilo potrebno, da se vlak ob prihodu na
postajo ne bi ustavil, na primer na signalu, saj bi lahko takrat
potniki stopili (ilegalno) iz vlaka.
Na postaji je trenutno službujočih pet prometnikov in
trije kretniki. Kretniki ne delajo sobote in nedelje v Metliki.
Vikende delajo – nadomeščajo po drugih postajah, kjer so
predvidena križanja. Prometniki delajo v ruskem turnusu,
ponoči imajo prekinitve in zato jim ur manjka. Vmes imajo
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Prometnik pri vlaku

tako imenovane kratke ture, da vsaj približno pridejo na
fond ur, ki so mesečno predvidene. Pogoji dela so na postaji dobri, si pa želijo več vlakov. S spremembami voznega
reda v aprilu je predvidenih nekaj več vlakov – sezonskih.
Dnevno trenutno vozi 22 potniških vlakov, med njimi so
sedaj tudi nove Stadlerjeve garniture. Ponoči so na postaji
garirane tri garniture. Do Ljubljane je vozni čas za razdaljo 122 km nekako 2 uri in 40 minut. Dva para vlakov pa
nadaljujeta vožnjo iz Metlike do postajališča Rosalnice in
nazaj. Postajališče je med postajo Metlika in državno mejo.

Pogled na postajo iz slovenske smeri

Potniška blagajna je zaprta, na postaji se načrtuje postavitev
kartomata. Potnikov je na postaji kar precej, predvsem so to
delavci, dijaki in upokojenci.
Ob koncu pogovora mi Andrej pove še nekaj o sebi. Je
domačin. V Metliko je prišel iz Črnomlja in si tu ustvaril
družino. Tri leta je bil najprej prometnik v Črnomlju, nato pa
ves čas v Metliki. Upa, da bo tu dočakal upokojitev.
Pogovarjal se je in foto Miran Prnaver.

PREDSTAVITEV

Predstavitev delovnega mesta: Bojana Leskovar,
predavateljica
Kašna je bila tvoja pot do železničarke?
Moje otroštvo je potekalo v manjši vasi v bližini Slovenske
Bistrice, kjer sem zaključila osnovno šolo. Dobro se spomnim, v kakšni dilemi sem se znašla, ko se je bilo potrebno
vpisati v srednjo šolo. Preko mamine znanke sem izvedela za
železniško srednjo šolo. Rekla je, da železnica nudi socialno
varnost in dobiti službo ni noben problem. Ampak o delu na
železnici nisem imela pojma. Sošolci, ki železnice prav tako
niso poznali niti je videli od blizu, so me zafrkavali, da bom
premikač. »Ja, pa bom, če bo treba!« sem si rekla in leta
1986 uspešno opravila vpis. Na Železniški srednji šoli sem
preživela lepo mladost ter leta 1991 opravila še praktični
izpit za prometno-transportnega tehnika.

Bojana

Kje si službovala po končani šoli?
Meniš, da si se prav odločila?
V življenju niti za trenutek nisem obžalovala odločitve, da
sem postala prometnica, čeprav so bili v moji karieri nešteti
vzponi in padci. Železnica je moje življenje, je moja kariera
in je moj drugi dom.
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Od leta 1991 do leta 2020 sem tako opravljala poklic prometnice. Večino časa sem delala na postaji Poljčane, vmes še
na postaji Litija in po potrebi na odjavnici oz. postaji Dolga
Gora ter na postaji Rače. V tem času sem doživela nekaj
slabih in veliiiiko lepih trenutkov. Ampak tudi slabi trenutki
JUNIJ 2022
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morajo biti, saj so življenjska šola, ki ti omogoča, da znaš
biti hvaležen za vse lepo, kar se ti zgodi. Naj omenim, da
sem se tudi zaradi takih pogledov na življenje in videnih
stisk ob izrednih dogodkih odločila, da se pridružim skupini
za psihosocialno pomoč. V tej skupini sem se naučila dajati
pozitivno energijo in nesebično pomagati. In to je bistvo
življenja.
Ja, in res se je v teh letih dogajalo in zgodilo veliko stvari.
Postaja Poljčane je bila ena izmed najbolj obremenjenih
postaj. Tako z nivojskimi prehodi, saj jih je bilo na sami
postaji in sosednjih medpostajnih odsekih kar dvanajst, kot
s številom odpravljenih potnikov, ko smo še prodajali vozovnice, ob tem pa opravljali dela na zapori. Bili smo tudi
izhodna postaja za kar nekaj potniških vlakov. In seveda k
tolikšnemu delu spadajo še nešteti izredni dogodki.
Odkar pomnim, so se na odseku proge Slovenska Bistrica–Poljčane in Poljčane–Dolga Gora–Ponikva večno izvajale pričakovane in nepričakovane zapore enega ali drugega
tira. In v takem delu se prometnik kali ter postane Prometnik
(z velikim P!).

V šolski sobi

Izobraževalnem centru v Ljubljani. Po tehtnem razmisleku
sem se odločila, da sprejmem ponujeni izziv. Ni bilo lahko,
saj mi je po tolikih letih delo prometnika zlezlo pod kožo in
ta poklic sem opravljala z veseljem in ponosom!
Novo delovno mesto, je bila to velika sprememba?
Nova služba je prinesla nov način dela, nove obveznosti
in nove sodelavce. Njim gre vsa zahvala, ker so me tako
lepo sprejeli v svoj kolektiv in me na prijazen način uvedli
v delo predavatelja iz nacionalnih predpisov, tako da je bila
sprememba bolj mehka. Res pa je, da moram veliko dela
opraviti še doma, saj mi v službi zmanjkuje časa.
Kakšno je delo predavateljice?
Moje delo danes je, da bodočim železničarjem vseh
profilov predstavim in razložim posamezne pravilnike na
razumljiv način in s čim več praktičnimi prikazi. Snov za
posamezno delovno mesto je prikazana v Katalogu učne vse-

Med predavanjem

19. 7. 2013 je bila postaja Poljčane prva postaja na glavni
progi št. 30, ki je dobila signalno-varnostno napravo Tris.
Ta naprava je sicer še vedno delovala preko relejev, vendar
so se vozne poti postavljale na računalniškem monitorju.
2. 8. 2013 je bila v sistem Tris vključena še odjavnica Dolga
Gora, ki se je od takrat začela voditi daljinsko s postaje Poljčane. Čez nekaj mesecev so zaradi tega tam zaprli delovno
mesto odjavnika.
Kmalu je sledila še posodobitev spodnjega in zgornjega ustroja na sami postaji ter na odsekih Poljčane–Dolga
Gora v letih 2016/17 ter Poljčane–Slovenska Bistrica v letih
2018/19.
Torej, v desetih letih so se stvari spremenile bolj kot prej v
tridesetih, štiridesetih letih! Nenehne obveznosti in obremenitve v službi in doma so na meni pustile posledice. Morala
sem ukrepati.

bine. Seveda se je potrebno na vsako predavanje pripraviti.
Večina priprav je v Power Pointu, zraven pa se priložijo še
fotografije in videi s terena. Hkrati s teoretičnim usposabljanjem je potrebno določiti in pripraviti še termin in snov za
redno strokovno izpopolnjevanje.
Večkrat me kdo opozori, kako zakomplicirani, večinoma
pa enolični in suhoparni so pravilniki in da so snovi zajete
v več predpisih. Ampak, ko se poglobiš, vidiš, da je posamezen pravilnik napisan po nekakšni logiki, ki zagotavlja
večjo varnost prometa. Snov, ki je zajeta v pravilniku, pa
z navodili in priročniki postane samo še bolj razumljiva in
uporabna. Zato se trudim prenesti teorijo iz pravilnikov v
prakso oziroma na teren na čim bolj zanimiv in razumljiv
način, s slikovnim gradivom ali z izkušnjami.

In sprejela si nov izziv. Zakaj?

Trenutno opravljam redno strokovno izpopolnjevanje na
lokacijah Ljubljana in Zidani Most za delovna mesta prometnik, progovni prometnik, vlakovni dispečer in kretnik iz
Službe za vodenje prometa, lokacija Ljubljana. Sledi strokovno izpopolnjevanje za Tovorni promet in kmalu zopet

Po tridesetih letih dela v turnusu mi je začelo pešati zdravje in nočna služba je zame postala pretežka. Ponudila se mi
je priložnost za delo strokovnega učitelja oz. predavatelja na
JUNIJ 2022

Na kateri lokaciji trenutno opravljaš izobraževanje?
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teoretično usposabljanje bodočih prometnikov. Skratka,
vsi sodelavci imamo urnike popolnoma zapolnjene in zato
včasih delo roma z nami domov.
Je imela COVID-19 epidemija kakšen vpliv na način tvojega dela?
Poseben izziv se je začel lani, v času, ko je bil covid-19
najbolj na pohodu, saj smo prešli iz predavanj v učilnici na
predavanje na daljavo. Nihče ni imel izkušenj s takim delom.
Med predavanjem smo bili sami v učilnici in s kandidati
povezani preko računalnika. Dokler se ne navadiš, je to prav
čuden občutek, saj ni nobenega odziva. Vse je tiho, ne vidiš
obrazov in ne veš, ali si snov podal na razumljiv način, ker ni
nobene povratne informacije. Tudi komunikacija s kandidati
je bila otežena, saj je pogovor moral potekati posamezno, ker
so se glasovi sicer preveč pomešali in postali nerazumljivi.

Kje najdeš sprostitev, odklop od službenih obveznosti?
Da pa se zaradi vseh službenih obveznosti ne bi znašla v
nezavidljivem položaju, mi v prostem času, kolikor ga pač
je, dobro dene kakšen sprehod ali pohod v hribe, delo na
vrtu in še posebej druženje z mojim štirinožnim prijateljem. Ampak, to je že posebno poglavje. Le to misel, ki sem
jo nekje zasledila in je name naredila poseben vtis zaradi
mojega spoštovanja do teh pametnih in še kako zelo hvaležnih ter malce egoističnih nergačev, naj vam posredujem:
»Ta bedni pes, ta tvoj prijatelj vdani, ki prvi te pričaka,
prvi brani. Ki v tvojem srcu svoje ima srce, ki srečen je, če
zate v ogenj sme!«
Zapisal Edvard Kostić.
Foto: Miran Prnaver

OO SŽPS Celje
Matjaž Skutnik, katero območje zajema OO Celje?
Teritorialno se razprostira od postaje Rimske Toplice do
postaje Poljčane na glavni progi in od Velenja do Celja ter
od Rogatca do Grobelnega na regionalnih progah. Območje,
kjer so naši člani, je ozemeljsko precej veliko, kar večkrat
predstavlja dodaten izziv pri organizaciji dogodkov.

odbora in člane različnih komisij in odborov v sindikatu, več
članov v svetu delavcev in sindikalni centrali Alternativa.
Danes, z vidika aktivnosti članov OO Celje, ni nič drugače!
Na katerih področjih so bile največje sindikalne aktivnosti?

Kdo so člani sindikata?
Sestava članstva je zelo raznolika, večina članov izhaja iz
infrastrukture. V našem odboru pa so tudi delavci iz SŽ-Tovorni promet, d. o. o, SŽ Potniški promet, d. o. o, ŽIP-a
in tudi iz uprave SŽ, d. o. o. Območni odbor Celje je največji OO po številu članstva v SŽPS. To je že dolgoletna
tradicija.
Če pogled usmerimo nekoliko v zgodovino, kaj je mogoče
reči o začetkih?
Brez zadržka lahko trdim, da je območna organizacija
Celje ena najbolj aktivnih v našem sindikatu. Že na ustanovnem sestanku pred več kot tridesetimi leti je sodelovalo več
naših sedanjih ali upokojenih članov. Vseskozi smo aktivno sodelovali pri vodenju sindikata in organizacij različnih
dogodkov na državni ravni, organizirali smo športna srečanja, planinske pohode, srečanja ob dnevu žena, smučanje v tujini, martinovanje, izlete v tujino in še veliko drugih
manjših dogodkov.
Iz vrst naših članov je bil prvi predsednik sindikata, do
sedaj pa so bili iz OO Celje trije predsedniki. Imeli smo
prvega in dolgoletnega odgovornega urednika časopisa
Prometnik, tudi podpredsednika, delavskega direktorja,
predsednika odbora za letovanje, predsednika nadzornega
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Jezovšek. Poleg naštetih imamo še pet članov, ki sestavljajo
območni odbor OO Celje. Članstvo v organih OO Celje
predstavljajo delavci vseh družb, kjer imamo svoje člane.
Se je način dela z leti spremenil?

Edvard Kostić, blagajnik OO Celje

Čeprav se je v zadnjih letih tudi na železnici veliko zadev
centraliziralo in se o večini odloča na sedežu družbe v Ljubljani, si vedno prizadevamo, da se tudi naše pobude slišijo. V
preteklosti se je večino zadev uredilo že v Celju na lokalnem
nivoju, danes mogoče nekaj v Pisarni Maribor, veliko večino
pa v Ljubljani.
Na katerih aktivnostih je trenutno poudarek in na čem
bo v bližnji prihodnosti?

Stanko Jezovšek, predsednik NO OO Celje

Če se ozrem v bližnjo preteklost ali celo v začetke našega
delovanja, lahko povem, da mnogokrat ni bilo lahko, pa
vendar smo zmeraj imeli pred očmi dejstvo, da želimo nekaj
postoriti za svoje člane, sodelavce. Zato smo morali uporabiti tudi skrajni sindikalni ukrep – stavko.
Naši člani so neposredno sodelovali pri uvajanju novih
signalno-varnostnih naprav TRIS. Naš član je sodeloval na
sindikalni strani pri pogajanjih ob spremembah pokojninske
zakonodaje na državnem nivoju.
Veliko je zadev, s katerimi smo se še ukvarjali: problematika odmora med delom, čajne kuhinje, stoli, pisarniška
oprema, vetrolovi, ogrevanje delovnih prostorov, nakup in
montaža klimatskih naprav, prodaja vozovnic, odvod gotovine od prodanih vozovnic, ureditev prostorov za delavce,
ki imajo prekinjeno službo, prekomerno nadurno delo, mejni
dodatek po prilogi 5 KPDŽP, zaščitna oprema, uniforma,
sanitarije za uslužbence postaj, pomanjkanje izvršilnih delavcev (danes OVKN), zasedba delovnih mest in druga problematika ob remontih prog in postaj, izstavljanje odredb o
opravljanju drugega dela, urejanje prehoda delavcev iz ene v
drugo družbo in še marsikaj bi se našlo. Mogoče malenkosti,
a za posameznega delavca zelo pereč problem na njegovem
delovnem mestu. Za večino zadev je bilo potrebno precej
truda in časa, žal so nekatere zadeve še danes odprte.
Kako je OO Celje organiziran?
Trenutno ožje vodstvo OO Celje sestavljamo: predsednik
Matjaž Skutnik, ki sem hkrati tudi delavski direktor SŽ-Infrastruktura, d. o. o, podpredsednik Goran Blatnjak, blagajnik Edvard Kostić in predsednik nadzornega odbora Stanko
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Glavne aktivnosti so na izboljšanju delovnih pogojev in
zagotavljanju ustreznega socialnega položaja članov.
Čas epidemije COVID-19 je prinesel posebne težave –
nova spoznanja, ki se skupaj z vojno v Ukrajini že kažejo kot
posledica poslabšanja življenjskega standarda zaposlenih.
Kljub opozorilom in pobudam s sindikalne strani se vodstvo družbe odziva počasi. Upam, da bo do pogovorov in
dogovorov prišlo čim prej, saj je nezadovoljstvo delavcev
precejšnje.
Dodaten izziv za sindikat na našem območju predstavlja
tudi modernizacija infrastrukture na Slovenskih železnicah.
Priprave na daljinsko vodenje prometa od Zidanega Mosta
do Šentilja, postaja Rimske Toplice je že prva daljinsko
vodena postaja na glavni progi, vodena pa je s sosednje postaje Laško. Nova organizacija prodaje vozovnic s kartomati
in vstop strateškega lastnika v SŽ Tovorni promet, d. o. o., so
dogodki, ki bodo pred sindikat postavili nove naloge, s katerimi se bo potrebno spoprijeti, da bomo lahko svojim članom
v največji meri zagotovili socialno varnost, prav tako pa ne
smemo pozabiti na spremembe KPDŽP.
Skoraj z vsakim delovnim dnem se za naše člane pojavljajo težave na različnih področjih, reševanje le-teh pa je za nas
večji ali manjši izziv.
Je poskrbljeno tudi za družabnost?
Poleg reševanja zadev na delovnih mestih smo se v OO
Celje vseskozi trudili za dobre odnose med delavci, čemur je
služila organizacija raznih družabnih srečanj, kot so pikniki,
martinovanja, pohodi, pozornosti za dan žena in za delavce,
ki opravljajo nočno izmeno na silvestrovo, zaključki leta in
izleti. Izlete v tujino organiziramo že trideset let, pri čemer
se lahko pohvalimo, da smo obiskali že kar dober del sveta.
Najbolj južno in vzhodno smo odpotovali na Kitajsko, najbolj zahodno na Irsko in najbolj severno na Norveško. Pri
tem smo obiskali preko 30 držav, nekatere tudi večkrat.
Z veseljem in z vso odgovornostjo bomo še naprej pomagali pri zaščiti naših članic in članov ter zastopali interese
našega članstva.
Zapisal in foto pripravil Edvard Kostić.
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Naši upokojeni člani: Miro Krevs
Miro, kako se je začela tvoja življenjska pot?
Rojen sem bil 26. decembra 1962 v Ljubljani. Pet let smo
živeli v Retečah pri Škofji Loki in se nato preselili v Ljubljano, kjer sem hodil osnovno šolo in nato še v gimnazijo.
Kdaj si vedel, da boš železničar?
Leta 1983 sem se zaposlil na železnici in ostal do pokoja.
Kaj in kje si vse počel na železnici?
Prvo delovno mesto je bilo napovedovalec vlakov na
postaji Ljubljana, nekaj časa sem opravljal delo žurnalista
na tovorni postaji Ljubljana Severna in po slabem letu odšel
na usposabljanje za prometnika. Po uspešnem zaključku
usposabljanja sem opravil izpit za prometnika/vlakovnega
odpravnika na postaji Ljubljana Šiška. Že po dveh letih sem
dobil premestitev na postajo Ljubljana. Kasneje sem ob delu
končal še študij na Višji šoli za promet.

prijatelji. V sindikatu pa je bilo nekaj najlepšega, ko smo
nekomu uspešno pomagali rešiti njegove težave in se družili
na sindikalnih zborih in izletih.

Od kje želje po sindikalizmu?

Je ostalo tudi kaj grenkega?

Že odkar pomnim, sem bil zastopnik pravic, ali je bilo to
v osnovni šoli, gimnaziji ali kasneje v službi.

Grenko in žalostno je samo spoznanje, ko izveš, da je
nekdo od tvojih nekdanjih sodelavcev zaključil svojo življenjsko pot ...

Miro danes

Miro pred leti

Od kdaj si bil aktiven v SŽPS?
V sindikatu sem bil aktiven še pred ustanavljanjem novodobnih sindikatov, ko se je skrbelo samo za ozimnico in
podobno. V SŽPS pa sem bil vse od ustanovitve.

Kdaj si zaključil poklicno pot in od kdaj si povsem
uradno upokojenec?
Skoraj dve leti sem bil na čakanju in letos v juliju bo dve
leti, kar sem že v pokoju.

Katere funkcije si vse opravljal?
Je bil prehod težak?
Od aktivnega člana do podpredsednika in nato še predsednika Območnega odbora Ljubljana. Zadnjih šest let pa
sem opravljal delo sekretarja sveta delavcev na SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

Za mene ni bilo težav. Spomini na železnico pa tudi pridejo na dan, največkrat med spanjem.

Pomembno poglavje je bilo tudi delo v Svetu delavcev.
Povej nam kaj o tem?
Od takratnega predsednika sveta delavcev sem dobil povabilo za delo sekretarja sveta delavcev na SŽ-Infrastruktura, d. o. o., in sem ta izziv sprejel. Zanimivo delo z dobrimi
sodelavci, ki je bilo nagrajeno z velikimi dosežki za vse
zaposlene na Infrastrukturi.
Kateri so najlepši spomini na delo na železnici in kateri
na delo v sindikatu?
Med sodelavci smo imeli vedno dober odnos; kakor v
službi, tako tudi v prostem času in smo do konca ostali dobri
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In kaj počneš sedaj, ko je več časa?
Če hočeš najti delo, ga ni težko, včasih zmanjka kakšna
ura …
Še spremljaš kaj dogajanje na SŽ in SŽPS? Tvoj komentar, pohvala, graja ...?
Preberem Prometnika, včasih slišim kaj novega od svojih
bivših sodelavcev.
Imaš še stike z bivšimi sodelavci?
Z nekaterimi vsekakor.
Družabno srečanje 2011

Kaj bi rad povedal, zaupal, dal nasvet vsem, ki smo še
aktivni v podjetju in v sindikatu?
Vsekakor si želim, da vzdržujete dobre odnose med sodelavci in nadaljujete s sindikalnim bojem na takšen način
še v bodoče.

Za konec bi citiral, kar sem nekje nekoč prebral: Brez
delavcev šefov ne bi bilo.
Pogovor pripravil Miran Prnaver.
Foto: Arhiv Mira Krevsa in arhiv SŽPS

Zgodba neke generacije prometnikov, 6. del
V ljubljanski prometni šoli
Bil je september. Na prometni šoli v Ljubljani, kjer je bila
učilnica na železniški postaji nasproti perona, se je že pričel
pouk. Obljubljeno nam je bilo, da nadaljujemo s šolanjem, pa
nič od tega. Potem me nekega dne po nočni izmeni pokliče v
pisarno šef sekcije in mi pove, da se moram naslednjega dne
zglasiti v Ljubljani. Kot oče mi napravi nagovor. Takšnih nagovorov smo bili pozneje, ko sem bil predstavnik sindikata,
mladine in član delavskega sveta, deležni še mnogokrat. To
so bili pač časi socializma.
Naslednjega dne se na postaji dobiva z Edijem, ki je bil
nekoliko utrujen. Prejšnjega dne je bil še v dnevni na premiku, prišel pozno v noč domov – kot običajno – in zjutraj zopet na kolo in kakšnih 15 kilometrov iz Makol do
železniške postaje.
V pozdrav mi je dejal: »Pa sva le dočakala to, o čemer
sva še lani sanjala!« Da, to so bila pota, ko sva iz prometne
šole s Studencev pri Mariboru hodila peš skozi mesto na
vlak. Nekoč sva se ustavila na mostu za pešce, ki vodi v
mesto, zasanjano zrla v Dravo in razmišljala o svoji negotovi bodočnosti. Sanjala sva, da si kupiva elegantni usnjeni
aktovki, če nama uspe priti v ljubljansko prometno šolo, to
sva pozneje tudi storila in ju imava še danes – čeprav je Edi
Kolar žal že pokojni.
Pouk je potekal že nekaj dni. Bila sva nova, vsem na
očeh. Tudi predavatelj Janko Pogačnik naju je sprejel vse
JUNIJ 2022

prej kot prijazno. S seboj nisva imela ničesar, razen osebne
garderobe za internat. Pogačnik je predaval telegrafijo, kar
so si vsi beležili v zvezke. Midva pa nič. Ustavi se pred
nama: »A vidva sta pa gosta s pošte? Ja, tudi tam poznajo
telegrafijo. Pa mislita, da ni potrebno nič zapisati?« naju je
s strogim pogledom premeril. To je bila avtoriteta, ki nama
je že prvi dan dala misliti, da gre prekleto zares. Pogačnik
je bil velik strokovnjak na področju prometa in nas je veliko
naučil. Čeprav je bil po srcu dober človek, si je znal ustvariti avtoriteto, ki pa seveda ni bila po pedagoških merilih
sedanjega časa. Predaval nam je tudi železniški promet in
nam vcepil znanja, ki smo ga pozneje še kako potrebovali
na delovnem mestu.
Pouk je potekal podobno kot na višji šoli. Imeli smo
semestre, predizpite, imenovane kolokvije, in če nisi tega
opravil, nisi mogel k izpitu. Predavatelji so predavali svoje
predmete, ki se jih je bilo treba naučiti za izpit. Brez izjeme
smo vsi učenje jemali resno in se učili. Ravnatelj Ahlin nam
je vedno dajal za vzgled Mihaela Bučarja, sošolca iz mariborske šole, ki mu je uspelo priti na ljubljansko prometno
šolo leto dni prej, ker je prej tudi končal vojaščino. Miha je
bil tako priden učenec, da se je učil kar v učilnici, kjer ga ni
nihče motil. Pa se je zgodilo, da se je temeljito pripravljal
za izpit pozno v noč in je kar v učilnici zaspal. Zjutraj ga
najde ravnatelj in Miha je postal sinonim pridnega učenca
ljubljanske prometne šole. Tudi pozneje je hitro napredoval
celo do šolskega in šefa postaje. Kot upokojenec je danes
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kustos železniškega muzeja v Šentjurju in je v ponos naši
generaciji.
Kljub zavzetemu učenju je tudi v nas bila neka mladostniška revolucionarnost. Stanovali smo v internatu v Kranju v
Kidričevi ulici 2 in se vsak dan vozili s svojim avtobusom v
Ljubljano. V Ljubljani so takrat usmerjali promet še miličniki na otočkih (podstavkih sredi križišča). V mestu je bil zelo
slab zrak, ko smo izstopili iz avtobusa, kot da smo stopili v
zakajen prostor.
Ne spomnim se točno, kaj je bil vzrok, da smo se odločili za štrajk. Enostavno nismo šli na predavanje. Avtobus je
odpeljal le kakšne tri boječneže v Ljubljano. Že čez kakšno
uro se pripelje ravnatelj in začne zasliševati. Toda brezuspešno. Končno smo našli dogovor in naslednjega dne redno nadaljevali z učenjem.
V internatu pa smo doživeli tudi za mlade veliko prijetnih
uric. Bil je to internat za srednješolce, predvsem za dekleta.
Mi pa povečini že starejši mladinci. Tisti, ki smo prišli iz
delovnega razmerja, smo imeli denarja na pretek in smo ga
čez vikend tudi znali porabiti. V hotelskih lokalih smo kmalu
spoznali železničarje iz Kranja, ki so nas bili veseli – mi pa
njih.
Bližali so se novoletni prazniki, ko so trumoma noč in
dan vozili vlaki s severa proti jugu. To so bili zdomci vseh
narodnosti, vse do Turčije. Pa so porabili za sprevodnike kar
nas iz prometne šole, ki smo že opravljali takšna dela. To pa
je bilo nekaj nepozabnega.
Bili smo v uniformah. Vlak, ki smo ga pričakali na Jesenicah, sva za pregled vozovnic zasedla s starejšim sprevodnikom. Ponavadi smo čakali na svoj vlak pozno v noč,
skupno z menjalci denarja. Z njimi smo igrali šah, da nam
je čas hitreje mineval. Potem sva s sprevodnikom skupno
zasedla vlak z dvema menjalcema denarja. Imela sta vsak po
eno veliko torbo dinarjev, ki sta jih zamenjala za marke in
šilinge že do Ljubljane, kjer sta ponavadi izstopila. Zdomci
pa brez dinarjev. Vozne karte za in čez jugoslovansko državo
smo lahko izdajali samo za dinarje. Stari sprevodniki so bili
pri tem dosledni, mi mladi pa ne. Pisal sem karte in še kaj
malega menjaval kar po svoji tarifi. Za provizijo sva šla
potem s sprevodnikom v Zagrebu na bogato kosilo. Ko se je
to razvedelo med sprevodniki, so se kar potegovali za nas,
ker so vedeli, da bodo dobro jedli in pili. Bili so z nami v

tako zaupnih pogovorih, da so nam zaupali celo o svojem
privatnem zakonskem življenju, o čemer mi še niti razmišljali nismo.
Bila pa je tudi slaba stran tega dela, za katerega smo bili
še dodatno dobro plačani. Od Dobove dalje smo stali na
vsaki postaji, in to pred uvoznim signalom, ker nas niso upali
sprejeti na postajo. Utrujeni, žejni in lačni zdomci so bili
zaradi postankov prav nasilni do uniformiranih, zato smo se
skrili v stranišča. Miličniki pa so že v Dobovi zapustili vlak.
Od Jesenic do Zagreba smo potovali tudi po štiri ure.
Kolokviji in izpiti so potekali kar po tekočem traku. Najbolj smo se pripravljali za Pogačnikove prometne predpise.
Tu ni bilo pardona. Za ta predmet smo se zares dobro pripravili. Pa se je zgodilo, da je imel Božo dolge lase, kar je
bilo takrat v modi. Pogačnik ga je že vnaprej opozoril, naj ne
pride na kolokvij s takšno frizuro. Božo, ki je bil prepričan v
svoje znanje, pa je vztrajal pri svojem. Pri spraševanju nas je
bilo za mizo pred komisijo po pet. Po vrsti smo odgovarjali
na vprašanja. Vprašan je Božo. Odgovarja, kot bi pisal na
teleprinter – takrat še ni bilo računalnikov. Še pri pikah in
vejicah se je ustavil – tako se je naučil. »Ne, dalje!« in s
prstom je Pogačnik pokazal name. Že me je oblil mrzel pot,
kajti jaz nisem bil tako 'napiflan', kot smo takrat temu rekli.
Pa sem povedal to, kar je že on pred menoj s svojimi besedami – in bil je z odgovorom zadovoljen. Naslednje izpite
je tudi Božo opravil – brez dolgih las.
Pogačnik nas je nekatere pozneje obiskoval po postajah
in vsi smo ga sprejemali s spoštovanjem. Še na pamet ni
nikomur prišlo, da bi ga spomnil na njegove stroge ukrepe.
Mislim, da je bil Edi Kolar edini, ki ga je spravi v zadrego.
Pri spraševanju je imel pač svojo navado, da je vsakemu postavil kakšno posmehljivo vprašanje. Pa vpraša Edija:
»Od kod ste pa vi?« Vsak je povedal postajo, ki je bila najbližja domu, saj takrat še nismo vedeli, kje bomo. Tako Edi
odgovori: »Iz Poljčan.« Pogačnik pa dvoumno: »Ja, tam je
blizu gostilna.« Kolar pa brez pomisleka: »Še celo dve sta,
pa mene to nič ne moti …« Pogačnik obmolkne in več ne
sprašuje Edija. Takšen je bil Edi. Tih, molčeč, če pa si mu
stopil na žulj, si dobil odgovor, da si se zamislil. Oba že
pokojna, oba dobra po duši.
Napisal Marjan Mally.

Gorička Mariška
Poleg glavnih železniških povezav so se pojavile želje po
železniških povezavah v lokalnih odročnih krajih. Tako je
tudi področje Prekmurja dobilo železniško povezavo lokalnega pomena. Prekmurska pokrajina Goričko, ki je takrat
sodila pod Madžarsko, ni bila v tem nobena izjema in tako
je dobila svojo progo lokalnega značaja, ki je povezala kraje
Murska Sobota–Hodoš–Zalalövo–Körmend (Madžarska).
Železniško progo skozi Goričko so začeli graditi leta 1905
in jo dokaj hitro zaključili, saj je bila večina del zaključena
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konec leta 1906. Kompletna proga je bila v obratovanje predana šele 25. junija 1907, njena celotna dolžina pa je bila
74,7 km. Zgrajena so bila tudi poslopja vzdolž proge, tako
je na slovenski strani najpomembnejša postaja (ki je bila tudi
končna) dobila poslopje, narejeno po tipskem načrtu objektov III. tipa, ostale so bile le IV. tipa ali navadne čuvajnice.
Najzahtevnejši objekt na progi je bila gradnja predora Stanjevci. V času gradnje sta na progi vozili dve lokomotivi, poimenovani Elza in Mariška. Po končanju del sta lokomotivi
JUNIJ 2022
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Fotografija lokomotive MARISKA leta
1922 na postaji Diosjeno na Madžarskem;
vir; Štesl. J. 130 let pomurskih železnic,
Murska Sobota, 2021, str. 91.

na tej progi prenehali voziti, a vendar je v zgodovinski zavesti do danes ostalo poimenovanje za vsako parno lokomotivo
oziroma vlak, ki je peljal po progi, za Goričko Mariško. Po
ohranjeni fotografiji lokomotive MARISKA (Mariška) na
postaji Diosjeno na Madžarskem iz leta 1922 je razvidno,
da gre za konstrukcijsko starejši tip lokomotiv 19. stoletja
(najverjetnje je nastala med leti 1860–1880), gre za lokomotivo z napol odprto kabino in konstrukcijsko tendrovko

Lokomotiva JŽ 53-017 pred postajo Murska Sobota
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s tremi pogonskimi osmi (tovorna), saj ima rezervoarja za
vodo na vsaki strani kotla (na katerem je tudi napis imena
MARISKA). Sicer pa je imela lokomotiva tudi svojo številčno oznako pod številko 6602. Lokomotiva je v času gradnje
proge bila že tehnično zastarela in zato so ji očitno dodelili
gradbena dela na progi na Goričkem. Največji podvig na
progi je seveda bil Stanjevski predor, saj gre za plazovito
težaven teren. Predor je bil grajen iz 37 obročev in opečnega

Povratna vozovnica Mačkovci–
Murska Sobota iz časov zadnjega
obdobja stare proge, petdeseta
leta 20. stoletja.
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Južni portal z delom stare trase predora Stanjevci leta 2021

Pragovna ploščica in fragment izolatorja telegrafsko telefonske
linije, najdena na območju starega predora Stanjevci leta 2021

oboka. Dolžina predora je 253,12 metrov. Posebno težavo
je povzročala voda in vodna žila, tako da so nad predorom
uredili odvodnjavanje.
Po prvi svetovni vojni leta 1919 je bilo Prekmurje priključeno h Kraljevini SHS, tako je proga dejansko bila otok
sredi Goričkega. Zato so zgradili povezovalni odsek proge iz
Murske Sobote do že obstoječe postaje Ljutomer ter še povezali Ljutomer z Ormožem, proga je bila odprta 22. novembra
1924. Železniška proga na Goričkem je nato obratovala še
do leta 1968, ko je bila ukinjena. Še danes je med nekaterimi
znan rek: »Ferenc Joška napravo, Horthy Mikloš popravo,
Tot Pišta zapravo.«, ta rek nekako pripisuje vso odgovornost
takratnemu predsedniku skupščine občine Murska Sobota
Pišti Tothu, čigar skupščina je izglasovala ukinitev proge
(zgovarjali so se na neekonomičnost proge). Ko so progo

Signalni rog MAV (Madžarskih državnih železnic). Takšni rogovi
so bili v uporabi tudi na progi na Goričkem vse od prvih dni
obratovanja 1907 leta do leta 1918.

Severni portal predora Stanjevci leta 2021

Opečni obok
predora
Stanjevci,
opeka je črna
od dima parnih
lokomotiv.

ukinili, so demontirali tudi ves progovni material. Po tej ukinitvi na staro traso proge še najbolj spominja star predor v
Stanjevcih, ki je pa zaradi dotrajanosti neprehoden, saj se
je nekje na sredi predora udrl obok, vsekakor se še danes v
predoru opazi črna opeka, ki spominja na Goričko Mariško. Na Goričko Mariško spominja tudi parna lokomotiva
pred postajo v Murski Soboti, ki je po njej vozila v zadnjem
obdobju.
Ta proga je dokaz, da je bilo veliko ukinitev prog v 60-ih
letih nepravilnih, saj marsikje to napako popravljajo in gradijo proge nazaj, tako se je zgodilo tudi na Goričkem, kjer so
jo na novo zgrajenem odseku proge Puconci–Hodoš (Madžarska) predali prometu 16. maja 2001, proga je kasneje doživela še delno nadgradnjo in elektrifikacijo.
Avtor: Mitja Vaupotič
Fotografije pripravil Mitja Vaupotič.

Železniška postaja Murska Sobota na razglednici kmalu po
izgradnji leta 1908; vir: https//museums.eu
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Vir in literatura: Štesl, J.: 130 let pomurskih železnic, Pomurski muzej Murska
Sobota, 2021.
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Barcolana 2021
4. 10. 2021 je bil za OO Postojna, Koper
in Nova Gorica najlepši dan v letu!! Odvrgli smo vse skrbi, naročili lepo vreme,
pozabili na korono in se odpravili v Izolo,
kjer smo stopili na ladjo in odpluli. Hrane
in pijače je bilo v izobilju, članstvo pa se je
bolj 'švoh' odzvalo. Smo pa prepričani, da
bo letos odziv odličen. Najbolj pogumni
so se pa tudi okopali – pohvalno!
Se vidimo 25. 06. 2022 na istem mestu
ob isti uri!
Besedilo in foto: Vera Opatić

Skupinska

V vodi

Na ladjici

Izlet OO SŽPS Zidani Most

Pred vstopom v muzej

JUNIJ 2022

Končno, smo se vsi strinjali. Po dolgem
času se odpravimo na težko pričakovani izlet,
ki smo ga čakali, čakali in dočakali …
35 se nas je ob 8.00 zbralo pred avtobusom v
Zidanem Mostu. Nič nismo čakali, smo se kar
hitro proti Velenju odpeljali, vmes pa seveda
na kratko okrepčali.
Ogledali smo si Muzej premogovništva Slovenije v Velenju, ki je eden najbolj sodobnih
tehničnih muzejev v Evropi. Ogled muzeja
je razdeljen na dva dela. Na vodenem ogledu
podzemnega dela, do katerega se z dvigalom v
nekaj sekundah spustimo 160 metrov pod površje zemlje, obiskovalci ob pomoči vodnika
in multimedijske predstavitve spoznajo nastanek, odkritje in pridobivanje premoga nekoč
in danes. Zgodbo oblikuje 18 scen in 15 lutk
rudarjev, ki oživijo s sodobno avdiovizualno opremo. Vsi obiskovalci dobijo rudarsko
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Rudarji

Zgodovinska soba na gradu

Skakalnice

V Mozirskem gaju

Pogled na Velenje z gradu

Tulipani

malico in se popeljejo s podzemno železnico. Drugi del
omogoča ogled stalne razstave o razvoju slovenskega premogovništva. Obisk muzeja je atraktiven, zanimiv in ga
toplo priporočam.
Po vrniti izpod zemlje smo se povzpeli na velenjski grad,
ki stoji na vzpetini nad mestom Velenje v Šaleški dolini. Je
eden najbolje ohranjenih gradov v Sloveniji. Star je približno 700 let, prvič pa se omenja že leta 1270. Skozi stoletja
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so se lastniki pogosto menjavali. Prvi lastniki so bili Kunšperški, zadnji pa je bila italijanska plemiška rodbina Coronini Kromberg. Srce gradu je arkadno dvorišče. Grad je
bil v svoji zgodovini močno utrjen, zato ga niso zavzeli niti
Turki niti uporni kmetje. Po 2. svetovni vojni je grad postal
državna last. Najprej so bila tu rudarska stanovanja, po letu
1957 pa so se grajski prostori začeli postopno preurejati v
muzej – danes so v gradu prostori Muzeja Velenje. Na ogled
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Tudi v Mozirju ne gre brez železnice.

Pred poznim kosilom

je 11 muzejskih in galerijskih zbirk, tri izmed njih smo si
ogledali, med drugim tudi posebnost muzeja – zbirko afriške umetnosti Františka Foita, ki je edina tovrstna zbirka v
Sloveniji.
Sledila je kratka vožnja do Šaleških jezer (Velenjsko,
Škalsko in Družimirsko), ki so nastala kot posledica izkopavanja lignita. Kjer so danes jezera, je bilo več podeželskih naselij, ki so delno ali v celoti izginila pod vodo. Med
tremi jezeri je najbolj priljubljeno Velenjsko jezero, ki spada
s površino blizu 1,4 km2 in s prostornino 30,5 milijonov m3
med največja jezera v Sloveniji. Voda Velenjskega jezera je
okoljsko neoporečna. Čudovito je urejeno za poletna potepanja in kopanje.
Ker pa je deževalo, se nismo odpravili na kopanje, smo si
pa privoščili takšno »ta pravo« kavico.
Sicer pa tudi dež ni ovira, da se ustavimo v prelepem
Mozirskem gaju, parku cvetja ob Savinji. Marljivi vaščani
so ob pomoči slovenskih vrtnarjev nekdaj divje odlagališče
smeti spremenili v cvetlični gaj, ki je danes priljubljena turistična točka. Ogledali smo si gredice mozirskega tulipana,
zeliščni in japonski vrt, drevored in se sprehodili med kaščami, vodnimi mlini, kmečkimi hišami, kovačijami, kozolci in drugimi tradicionalnimi zgradbami Savinjske doline.
Vsekakor, dragi moški člani, če bi radi razveselili nežnejši spol, z izletom in ogledom Mozirskega gaja ne boste
zgrešili.
Tako, današnje potepanje je skoraj pri koncu, samo še na
odlično kosilo v odlično gostišče z odlično postrežbo smo
se odpravili. Ob dobri hrani, vinu ter pogovoru o marsičem
se je dan prevesil v večer, ko smo se polni lepih vtisov odpravili proti domu.
Sedaj že komaj čakamo naslednji izlet, priložnost za pogovor, kakšen vic, da se nasmejimo in pošalimo, mogoče
tudi na svoj račun.
Na ogledu v rudniku nam je pesnik Anton Aškerc, seveda
na virtualni način, prebral del svoje pesmi, ki se ti tam doli
pod zemljo še toliko bolj zareže v srce …

Anton Aškerc

Delavčeve pesmi o premogu
Globočje in globočje, dol v prepad …
Bojiš li vožnje se pod zemljo čudne,
ko peljal bi v vodnjak se, bratec moj?
Kaj, če utrga se železna vrv?
In vse to pade z viška zdaj tja dol
globoko več sto metrov … Ni to šala!
Otročje misli in otročji strah!
Kaj ne, tovariš? Kdor se rad boji,
pod zemljo ta ne hodi kruha iskat …
Na dnu. Na vse strani gredo hodniki
ko rovi krtovi. In delavci
ko krti črni se razhajamo.
Temnejša in tesnejša pot čimbolj.
Soparno je in dihaš tukaj težko.
Vročina raste … Bližamo se peklu?
Da, pekel tu je nekaternikom;
hudo se pokorijo v njem za greh,
da hočejo živeti in pa jesti …
Brlijo lučke blede v zagati,
ko vešče po močvirju ti migljajo …
V polmraku pa se gnetejo možje
do pasa nagi, mladi, žilavi;
in kopljejo in izkopavajo
in ga vzdigavajo iz temnih jam –
zaklad podzemski, »črni diamant« …

Zapisala: Tatjana Tržan
Foto: Miran Prnaver
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Rafting OO Pragersko in OO PO Maribor

Čoln št. 1

Pred štartom

Dne 14. 5. 2022 smo se člani OO Pragersko in OO PO
Maribor odpravili na rafting po Muri. Zabava se je začela
že na vlaku, saj je Dejan že na Ptuju odpakiral harmoniko,
seveda pa smo poskrbeli tudi za okrepčilo na dolgem potovanju do Veržeja. Tam smo nekaj časa čakali na kombi, ker
je nekdo pozabil poklicati, ko smo šli iz Ormoža … khm …
khm … S kombijem smo se odpeljali na vkrcališče. Zasedli smo dva čolna in pogumno zaveslali po Murinih brzicah. Bilo je strašno! Skoraj smo se zaleteli v steber mostu
(manjkalo je približno 100 m), a nas je naš krmar s pomočjo
srčnih veslačev varno prepeljal mimo. Ustavili smo se na
Otoku ljubezni, kjer smo malce posedeli ob kavici in potem
Murine brzice omogočajo klepet.

odveslali naprej do Tinekovega broda na Bistrici, kjer nas
je čakalo okusno kosilo, pijača, pa tudi glasbo smo imeli s
sabo. Tam smo ostali do večera, ko nas je kombi odpeljal
nazaj na postajo, kjer smo se malce bolj umirjeni z vlakom
odpravili na dolgo pot domov.
Za zaključek bi z vami delila Zdravkovo misel: »Kako
veš, da imaš dobre sodelavce? Ko z veseljem preživiš dan z
njimi tudi, ko ti ni treba.«
Besedilo: Suzana Slatinšek
Foto: Igor Borko in Zdravko Munda

Čoln Št. 2 v rokavu Mure

Tinekov brod vozi non-stop.
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Druženje ob zlatih zvokih Dejana

Tinekov brod na Muri
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Tea Taraba: »Ljubezen do gora moraš začutiti, to
ni nekaj, kar načrtuješ.«
Tea Taraba, prometnica postaje Koper Tovorna, je ljubiteljica narave, gora in lepot Slovenije. V zadnjih letih
raziskovanja in odkrivanja kotičkov v naši mali državi si
je nabrala nekaj izkušenj in se odločila svoje dogodivščine deliti na socialnih omrežjih. Njej idej, kako pobegniti
od stresnega vsakdana, nikakor ne manjka.

Kdaj se je začela tvoja velika ljubezen do gora?
Pred približno štirimi leti, ko sem se za odklop in iz čiste
radovednosti prvič odpravila na Nanos. Takrat sem si zastavila cilj, da se bom do poletja povzpela na vrh Triglava, kar
mi je tudi uspelo.
Kako izbiraš vrhove, poti itd.?
Ideje za naslednje vzpone največkrat zasledim spontano
na socialnih omrežjih pri drugih pohodnikih. Poleti se odpravljam više, v preostalih delih leta pa je veliko odvisno od
vremenskih razmer.
Seznam obvezne opreme pri odpravi v gore je že dobro
znan, a kljub temu se dogajajo napake pri pripravi. Česa
res ne smemo pozabiti, na kaj bi še posebej opozorila?
JUNIJ 2022
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Pozorni moramo biti predvsem na vremenske razmere.
Zavedati se je treba, da nas v gorah lahko vreme hitro preseneti. V primeru slabega vremena je najboljše, da se v gore
odpravimo čim bolj zgodaj, tako imamo možnost, da smo v
popoldanskih urah, ko je možnost neviht, že v kakšni koči.
Poučeni moramo biti o zahtevnosti poti in času, izlet naj
bo planiran ne samo na trenutno vreme, pač pa tudi na vse
nevarnosti.
Kaj je tisto, kar vam gore prinašajo?
Najprej so mi gore predstavljale le nekakšen izziv, kasneje
pa je to postalo del mojega vsakdana. Hribi in gore me napolnijo z energijo in včasih prav tistih najtežjih nekaj metrov
pripomore, da dobim nove zamisli, ideje in odvržem vsakodnevne skrbi. Občutek na cilju in pogledu z vrha gore težko
opišem z besedami.
V gorah so ljudje vedno dobre volje, kajne?
Res je. Največja vrednota pri pohodnikih je prijaznost.
Najbolj me je presenetilo to, kako so ljudje pripravljeni priskočiti na pomoč, deliti svoje izkušnje in znanje. Zelo lepo
je videti, da med nami ni nobene tekmovalnosti. Vedno se
razveselim mimoidočih, s katerimi izmenjaš dobro besedo
ali dve.

Kdaj in s kakšnim namenom si začela ustvarjati svoj
profil na socialnih omrežjih (Instagram)? Je fotografiranje v gorah spontano ali načrtovano?
Profil sem najprej ustvarila zato, da sem lahko spremljala
druge pohodnike in razmere v gorah, nato pa sem povezala fotografijo in hojo v gore ter se odločila svoje vzpone
deliti z drugimi. Nikoli si nisem predstavljala, da bom s tem
profilom prišla do toliko novih poznanstev. Fotografiranje
v gorah je večinoma spontano, tako kot izberem pohodne
ture.
Katera je tvoja najljubša pohodniška tura? Kolikokrat
na teden te zanese v hribe?
Težko izpostavim samo eno, a če bi lahko, bi to bil Bovški
Gamsovec. Visoka gora v bližini Triglava. Z vrha se odpira
čudovit pogled na Triglav ter na gore in jezera Kriških podov.
Odvisno od prostega časa, trudim se biti aktivna vsaj trikrat tedensko.
Imaš letos v načrtu kakšno posebno planinsko turo?
Za cilj v letu 2022 imam Škrlatico ali Jalovec. Ostale
načrte pa si bom še naprej izbirala spontano in nenačrtovano.
Besedilo: Monika Radič
Fotografije: Tea Taraba
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Pokora
Dva moža sta hkrati obiskala svetega moža, da bi ga vprašala
za nasvet.
»Zagrešila sva slaba dejanja,« sta rekla, »in najina vest je vznemirjena. Ali nama lahko poveš, kaj morava storiti, da nama bo
odpuščeno in naju ne bo več težila krivda?«
»Povejta mi svoja slaba dejanja,« je rekel starec.
Prvi mož je odgovoril:
»Zagrešil sem velik in obžalovanja vreden greh.«
»Kaj pa ti?« je sveti mož vprašal drugega.
»O,« je rekel, »jaz pa sem naredil večje število napačnih stvari, a
so tako majhne, da sploh niso tako pomembne.«
Pobožni mož je dolgo časa premišljeval.
»To morata narediti,« je končno rekel. »Pojdita in mi za vsako
napačno dejanje, ki sta ga zagrešila, prinesita kamen.«

Moža sta odšla. Prvi se je kmalu vrnil z izredno težkim kamnom,
tako težkim, da ga je s težavo nosil, in ga položil pred svetega
moža. Čez dolgo časa je prišel drugi mož, ki je razigrano prinesel
vrečko kamenčkov. Tudi on jih je postavil pred svetega moža.
»Sedaj,« je rekel sveti mož, »vzemita kamne in jih nesita tja, od
koder sta jih prinesla.«
Prvi mož si je spet oprtal kamen in ga nesel tja, kjer ga je vzel.
Drugi pa se je samo za nekaj kamenčkov spomnil, kje jih je pobral.
Čez nekaj časa se je drugi mož vrnil in rekel, da je naloga zanj
pretežka.
»Vedeti moraš, moj sin, da so grehi kakor tile kamni. Če je človek
zagrešil velik greh, ta globoko zaznamuje njegovo vest, a če se
resnično kesa, mu je odpuščeno. Če pa človek ponavlja majhne
grehe, ne čuti posebne krivde in mu zato ni žal ter ostaja grešnik.
Zato, vidiš, je zelo važno, da se izogibamo tako majhnih kot velikih grehov.«

Saditi za prihodnost
Osemdesetletni kmet je sadil nove jablane. Pa pride mimo sosed
in se zasmeje:
»Oča, pa ja ne mislite, da boste dočakali, da boste jedli sadeže
s teh dreves?«

»Jaz jih ne bom, jih bo pa kdo drug. Vse življenje sem užival jabolka z dreves, ki jih nisem posadil jaz. Čas je, da povrnem tistim,
ki so sadili drevesa zame.«

Zgled
»Kaj morate videti, da ste najbolj zadovoljni?«

Dejal je: »Človek je najbolj zadovoljen, ko vidi otroka, kako samostojno koraka po cesti po tem, ko mu je pokazal pot, po kateri
naj hodi.«

Našteli so mu veliko dobrih odgovorov, na primer srečen zakon,
dobro zdravje, zvesto prijateljstvo. Toda modrijan je razsodil, da
ni nihče odgovoril pravilno.

Če načrtuješ za eno leto, posej žito.
Če načrtuješ za deset let, posadi drevo.
Če načrtuješ za prihodnost, vzgajaj mladino.

Stara kitajska zgodba pripoveduje, da je modrijan svoje učence
vprašal:

Kitajski pregovor

Starodavna indijanska legenda: Nikoli nisi sam ...
Obstaja indijanska legenda plemena Cherokee o ritualu, v katerem deček postane odrasel. Oče je sina odpeljal globoko v gozd,
mu dal prevezo na oči, mu pomagal splezati na posekano drevo
in ga tam pustil pri miru!

glasov ljudi, ki bi ga lahko tudi poškodovali ali morda ubili. In
nenehno je čutil šumenje vetra, ki mu je na obraz nosil travo in
pesek. A kljub temu je mladi Indijanec vse pogumno prestal. Vedel
je, da je to edini način, da postane zrel moški.

Deček je moral vso noč negibno sedeti na drevesu in ni smel sneti
preveze, dokler na obrazu ne bi začutil prvih sončnih žarkov. Ni
smel jokati ali klicati na pomoč. Ko je preživel noč, je postal moški.

Končno je po grozno preživeti noči posijalo sonce in lahko je snel
prevezo.

Drugim fantom mu je bilo prepovedano pripovedovati o svoji izkušnji, saj je moral vsak od njih na svoj način stopiti v odraslost.
Fant je bil seveda strašno prestrašen. Okoli sebe je lahko slišal
vse vrste zvokov: od krikov divjih zveri, raznih ptic do oddaljenih
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Šele v tistem trenutku je mladi Indijanec odkril, da je njegov oče
ves čas sedel poleg njega na drugem posekanem drevesu in
skrbel, da se mu ni zgodilo kaj hudega!
Na podoben način tudi mi nikoli nismo sami ...
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za dobro voljo

Ali ste vedeli?
• Pisatelj Morgan Robertson je leta 1898 napisal roman z
zgodbo o potopitvi parnika Titan. Do podrobnosti je opisal pomanjkljivosti o izmišljenem parniku, ki je trčil v ledeno goro in
se potopil z 2500 potniki, o parniku, ki je imel le 24 reševalnih
čolnov. Petnajst let kasneje se je aprila 1912 na svojem prvem
potovanju prek Atlantika resnično potopila ladja Titanik, ki je
zadela v ledeno goro. Na njej je bilo 2224 potnikov in le 20
rešilnih čolnov. Napoved Robertsonovega romana se je skoraj
do potankosti uresničila.
• Kitajci se ponašajo s svojim slovitim zidom, ki ga je gradilo na
milijone pridnih rok. Kitajsko cesarstvo so nenehno ogrožali
Mongoli in Huni, zato se je cesar Če Huang Ti odločil leta
221 pr. n. št., da bi zavaroval meje cesarstva z mogočnim
zidom. Širok je deset metrov in visok do dvanajst metrov v
dolžini 2500 kilometrov. Skupno z odcepi pa kar šest tisoč kilometrov.

• Ljudski rek pravi, da nekdo gara kot črna živina. Po ljudskem
izročilu so gradili cerkev na hribu, ves gradbeni material pa
so iz doline na hrib zvozili z enim samim parom črnih volov,
ki so jih v ta namen posebej dobro hranili. Od tedaj bi se naj
ohranil ta rek.
• Včasih izredno pogumnemu človeku pripišejo, da se ta ne boji
ne biriča in ne hudiča ali pa ne smrti ne hudiča. Fraza pomeni,
da se ne boji nikogar in se ne da ustrahovati.
• Papeža so izvolili iz vrst kardinalov (papeževih svetovalcev)
šele v 10. stoletju. Odločilno vlogo pri volitvah papeža pa so
dobili kardinali leta 1059. Prej so imeli besedo izvolitve posvetni oblastniki v Rimu.
• Svobodni Rimljani so se ločili že po oblačenju. Moški so nosili
toge – bele volnene halje brez rokavov, ženske pa ustrezno
nadomestilo, imenovano pala, ki je bila speta s fibulo. Žene
dostojanstvenikov so namesto pale nosile stolo.

• Udba (uprava državne varnosti) je bila tajna državna policija, ki
je delovala vse do razpada Jugoslavije leta 1990. Ustanovljena je bila leta 1946. Njena predhodnica je bila OZNA (oddelek
za zaščito naroda), ustanovljena leta 1944.

• Nekoč so dejali, da so Nemci pošiljali naše fante na rusko
fronto za topovsko hrano. Danes fraza pomeni, da si v športu
ali na kakšnem drugem področju nemočen proti nasprotniku
in je tekmovanje z njim sicer nujno, a povsem nesmiselno.

• Vigilija pomeni dan pred velikim praznikom (velikonočna vigilija). Pomeni pa tudi nočno bedenje in molitev pri umrlem.
Pri Rimljanih je bila vigilija nočna straža. Po menjavah nočnih
straž so ponoči šteli čas – noč je bila razdeljena na štiri
vigilije.

• Včasih srečamo človeka, ki zna izredno veliko povedati o
kakšni stvari, predvsem starejši o minulih dogodkih. Tem pravimo, da so živa ali prava enciklopedija, kar pomeni, da so zelo
razgledani in da veliko vedo ali pa da imajo čudovit spomin
za dogodke.

ŠALE
Napačni vlak
Janez se ga je naložil čez mero in sedel na napačni vlak.
Pred odhodom sprevodnik opazi njegovo napako in ga napoti
na pravi vlak. Tu sede v kupe, kjer je že sedel župnik. Pijani
Janez začne pogovor z župnikom, ki pa mu takoj začne deliti
nauke:
»Veste, kam vas to pelje? Naravnost v pogubo!«
Janez pa se razjezi:
»No, ta je pa dobra. Sedaj se še na železničarje ne morem
več zanesti. Poslal me je na napačni vlak.«
Razočaranje
Avtobus tašč se pelje na izlet, zgodi se nesreča in vse umrejo.
Zeti nato naredijo veselico. Le eden v kotu sedi ves večer žalosten in joče. »Le kaj te muči?« ga vprašajo, ko jim je vsega
dovolj. »A ti
nisi vesel?« »Ne,« jim odvrne, »moja je izlet odpovedala.«
Zehanje
Babica uči vnuka, da mora pri zehanju usta vedno pokriti z
roko, kot to ona počne. Pa ji vnuk odgovori: »Babica, jaz imam
še vse zobe in se mi ni treba sramovati tako kot tebi, ko ti jih
polovica manjka.«
Sodnik obtoženki:
»In vi pravite, da vas je tale gospod udaril? Saj je invalid,
skorajda nepokreten!«
»Ko me je udaril, še ni bil invalid!«
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Poročni stres
Tone pripoveduje prijatelju: »Tvoja žena je moji pripovedovala, da je bila pri poroki v takšnem šoku, da sploh ne ve, kako
je minil obred.« Prijatelj pa mu odgovori: »Saj sem bil tudi jaz.
Po končanem obredu sem namesto neveste poljubil matičarko in dobil za nagrado klofuto!«
Dedna lenoba
Babica opominja svojo vnukinjo: »Če boš vedno tako lena za
pospravljanje, bodo tudi tvoje hčerke to podedovale.« Vnukinja pa ji odgovori: »Babica, sedaj si se pa izdala. Pa veš, da
imaš prav …!«
Dobro delo
Norec na sprehodu pade v ribnik. Njegov kolega iz psihiatrične bolnišnice ga zadnji hip reši. Potem ga ravnatelj vpričo
vseh pohvali za dobro dejanje, hkrati pa obžaluje, ker se je
nesrečnež potem na podstrešju obesil.
»Ne, to je moja zasluga!« reče rešitelj. »Jaz sem ga potem
obesil, da se revež posuši …«
Brez zveze
Deček stopi v spalnico svojih staršev in zaloti mamo, kako
jaha njegovega očeta. Ves zmeden se obrne in zbeži v svojo
sobo.
Mama, vsa zaskrbljena, ker ju je sin zalotil, se obleče in steče
za sinom v sobo. Deček takoj vpraša: »Mami, kaj si to delala
z očkom?«
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za dobro voljo
»No, sine, veš ... tvoj očka ima velik trebuh in mamica mu
vsak večer pomaga tako, da ga zajaha in mu pomaga spustiti
zrak iz trebuha.«
»Aja? Samo ... a ni to brez zveze?? Itak vsako jutro, ko greš ti
v službo, pride soseda, se spusti na kolena in mu ga napihne
nazaj!«
Slabo učenje
Oče ne preveč uspešnega sina je prišel v šolo na govorilne
ure.
Učiteljica mu pravi: »Dober dan, sedite, prosim.«
»Nimam časa, samo povejte mi, kako gre mojemu sinu.«
»Ni dobro. Enice iz matematike, slovenščine in angleščine.«
»No, dobro. Povejte mi raje, kakšen je pri športni vzgoji.«
»Dober, zelo dober.«
»In kakšen je po obnašanju?«
»V redu fant. Zelo priden.«
»No, vidite. Kar ga jaz naučim, je super, kar ga vi, je pa katastrofalno.«

Blondinec
Blondinec se prezgodaj vrne iz službe domov in iz spalnice
zasliši čudne zvoke. Steče po stopnicah in na postelji zagleda
golo, prepoteno in sopihajočo ženo.
»Kaj se dogaja?« vpraša.
»Srčni napad imam!« zasopiha žena.
Blondinec se zapodi do telefona in ko ravno vtipka 112, priteče k njemu njegov 4-letni sin: »Ati, ati! Stric Stane se skriva
popolnoma gol v tvoji omari!«
Blondinec jezno odloži slušalko, odkoraka v spalnico in odpre
omaro. Zagleda popolnoma golega brata, ki sedi v omari in z
rokami zakriva mednožje.
»Ti, prasec, ti,« reče blondinec, »moja žena ima srčni napad,
ti pa skačeš gol po bajti in strašiš otroka!«

ZGODBA ZA NOČNO IZMENO

Na pokopališču
Skupina je bila že več ur na pohodu. Ni bilo dolgčas, kajti
vsak je povedal svojo zanimivost, spomnil na lepote krajev,
skozi katere smo hodili, kakšen je povedal tudi šalo za dobro
voljo. Potem so postale noge že utrujene in nikomur se ni
več ljubilo govoriti. Večina je bila z mislijo o tem, kdaj bo
konec poti, ko bomo sedli v vozila in se ustavili nekje ob
krepčilni pijači. Tedaj se bo vsem odprlo in znova bo stekel
vesel pogovor.
Z nami je bila upokojena učiteljica Berta, ki se nikoli ni
izpostavljala. Večkrat je povedala kakšno štorijo, ponavadi
iz svojega življenja, ker je večkrat povedala še imena, da
je bila bolj prepričljiva. Otroška leta je preživela na vasi v
kraju, kjer se je vedno kaj dogajalo. V pripovedi se je rada
vračala v svoje otroštvo in podoživljala dogodke, ki so bili
vselej zanimivi.
Ustavili smo se pri izviru pitne vode, posedli na hlodovino, ki je bila naložena ob cesti, in si gasili žejo z mrzlo vodo.
Nihče izmed nas si ni upal priznati, da je utrujen, le Berta
je potarnala, da ima že dosti hoje in da nam bo za tolažbo
povedala eno iz njene rojstne Stare vasi.
V Stari vasi živijo pretežno kmečki ljudje in delavci, ki
se vozijo na delo v mesto. Sredi kraja stoji cerkev, blizu
nje pokopališče in vaška gostilna, kjer se ob večerih zbirajo predvsem starejši moški, ki si krajšajo čas s kartanjem.
Gostilna čez dan samuje, kajti le redki gredo čez teden na
'ves', kot rečejo središču kraja. Ta oživi v nedeljo, ko gredo
ljudje v cerkev, in zvečer, ko se zbere vesela druščina. Takrat
je živahno pozno v noč.
Lojze, upokojeni finančnik, je živel v mestu. Ko se je
upokojil, se je vrnil na dom svojih staršev in si že nekaj let
išče družbe s prijatelji. Mnogo jih je že odšlo v onostranstvo,
Lojze pa je v spominu še vedno njihov prijatelj. Med prvimi
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zapusti zvečer gostilno in se napoti na svoj nenavaden obisk
pokopališča. Tu obišče grobove svojih nekdanjih prijateljev
in se s kakšno besedo glasno poslovi od njih. Njegovi kvartopirski kolegi so za to vedeli in so nekoč, ko ni bil pri volji
'dati za rundo', sklenili, da si ga malce privoščijo.
Ko se je že v temi poslovil od družbe, so mu ti malomarno
odzdravili in se na videz zatopili v karte. Komaj je zapustil
lokal, so trije možje smuknili skozi zadnja vrata in po bližnjici odhiteli skozi noč na pokopališče. Tu so si ogrnili bele
rjuhe in se postavili za prvi nagrobnik, kjer se je ponavadi
ustavil Lojze. Stranska kolega sta na široko razprostrla roki,
da je bil pogled z odeto rjuho še bolj grozovit, srednji pa je
stopil na kamen, da je bil višji.
Lojze s palico v roki sproščeno prikoraka na pokopališče,
se ustavi pred grobom, pozdravi pokojnega prijatelja in se
ozre proti prikazni trojice ter spregovori:
»Če si duh, povej, kaj hočeš, če pa si živ, se ne norčuj iz
blagoslovljenega mesta!«
Možje v belem so bili nekoliko presenečeni, povrh se je
srednji še nekoliko zamajal na kamnu, loveč ravnotežje.
Tedaj Lojze s palico silovito zamahne po srednji prikazni,
ki se pod težo udarca zvrne s kamna, nato dobita svoje batine
še druga dva. Predstava se je končala s pobegom prikazni v
temno noč.
Pri naslednjem srečanju ob kartah je bila trojica precej
mirna, kajti udarci palice so pustili sledove, ki niso bili vidni,
so jih pa še vedno čutili. Lojze pa je igral v igri, kot da
ni nič opazil. Potem nihče več ni nikoli omenil dogodka s
pokopališča, Lojze pa je še vedno obiskoval svoje pokojne
prijatelje.
Piše Marjan Mally.
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OBVESTILA

Namenitev dela dohodnine za donacije
Vsak davčni zavezanec, rezident v Republiki Sloveniji,
lahko do 1 odstotka svoje dohodnine nameni nevladnim in
drugim organizacijam, med drugim tudi sindikatom.
Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 odstotka dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni med
drugim tudi za financiranje reprezentativnih sindikatov.
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu
nameni do odstotka dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati enega odstotka odmerjene dohodnine.
To pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 0,1 odstotka, 0,2 odstotka, 0,3 odstotka …
ali 1 odstotek dohodnine, seštevek vseh pa ne sme presegati
1 odstotka dohodnine.
Sindikat železniškega prometa Slovenije je prav tako na
seznamu upravičencev, kateremu lahko namenite odstotek

dohodnine, obenem pa s tem podprete naše sindikalno delovanje. Naš glavni namen je izboljšava delovnih pogojev ter
izboljšanje socialnega položaja vseh zaposlenih v skupini
SŽ.
Vljudno vabimo vse, ki spoštujejo in podpirajo naše delo,
da nam namenijo del dohodnine.
Donacijo lahko oddate elektronsko, in sicer prek aplikacije elektronskega poslovanja FURS, (eDavki), lahko pa tudi
natisnete predpisani obrazec, ga izpolnete in dostavite svoji
lokalni enoti FURS ali pa na sedež SŽPS in ga bomo na
FURS poslali mi.

OBVESTILO O PROSTIH TERMINIH ZA
LETOVANJE V POČITNIŠKI ENOTI SŽPS
V TERMAH OLIMIA
OD 26. 12. 2021 DO 25. 12. 2022

OBVESTILO O PROSTIH TERMINIH ZA
LETOVANJE V POČITNIŠKI ENOTI SŽPS
V TERMAH 3000
OD 26. 12. 2021 DO 25. 12. 2022

Terme Olimia

Terme Olimia

od

20. 11. 2022

28

20. 11. 2022

27. 11. 2022

49

27. 11. 2022

50

04. 12. 2022

do

03. 07. 2022

10. 07. 2022

46

06. 11. 2022

30. 10. 2022

31

24. 07. 2022

31. 07. 2022

47

13. 11. 2022

13. 11. 2022

04. 12. 2022

37

04. 09. 2022

11. 09. 2022

48

20. 11. 2022

27. 11. 2022

11. 12. 2022

38

11. 09. 2022

18. 09. 2022

49

27. 11. 2022

04. 12. 2022

41

02. 10. 2022

09. 10. 2022

50

04. 12. 2022

11. 12. 2022

42

09. 10. 2022

16. 10. 2022

51

11. 12. 2022

18. 12. 2022

43

16. 10. 2022

23. 10. 2022

52

18. 12. 2022

25. 12. 2022

44

23. 10. 2022

30. 10. 2022

25. 09. 2022

02. 10. 2022

47

13. 11. 2022

41

02. 10. 2022

09. 10. 2022

48

42

09. 10. 2022

16. 10. 2022

43

16. 10. 2022

23. 10. 2022

46

06. 11. 2022

13. 11. 2022

Tip

Terme Olimia,
kamp Natura

Hišica J 33,
TV, RA
KLIMA

Število
ležišč
5

Ostalo
–
–
–
–

dnevno 5 vstopnic za kopanje
dnevno 2 vstopnici za savno
parkirišče ob hišici
čiščenje apartmaja

Cena koriščenja počitniške enote v Termah Olimia na dan je:
– v sezoni od 5. 6. 2022 do 4. 9. 2022
– izven sezone od 26. 12. 2021 do 5. 6. 2022 in
od 4. 9. 2022 do 25. 12. 2022
Vsi zainteresirani lahko za proste termine pokličite na
telefonsko številko 01/29-13-382.
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od

do

Lokacija

Terme 3000

do

od

40

Terme 3000

Zap. št.
termina

do

od

SINDIKAT ŽELEZNIŠKEGA PROMETA SLOVENIJE
TRG OF 7, 1000 LJUBLJANA
Davčna številka: 71994734

Zap. št.
termina

Zap. št.
termina

Zap. št.
termina

Naši podatki:

50,00 EUR
45,00 EUR

Lokacija

Tip

Moravske
toplice,
Panonska vas

Hišica TWC,
SAT, RA in
terasa

Število
ležišč
4

Ostalo
– dnevno 4 vstopnice za KOPANJE
in 2 vstopnici za SAVNO v hotelu
Termal
– parkirišče ob vstopu v Panonsko
vas
– ob odhodu čiščenje apartmaja
– posteljnina in brisače

Cena koriščenja počitniške enote v Termah 3000 na dan je:
– v sezoni od 5. 6. 2022 do 4. 9. 2022
– izven sezone od 26. 12. 2021 do 5. 6. 2022 in
od 4. 9. 2022 do 25. 12. 2022

50,00 EUR
45,00 EUR

Vsi zainteresirani lahko za proste termine pokličite na
telefonsko številko 01/29-13-382.
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Fotozgo dba
Avtor fotografij: Robert L. Horvat

