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UVODNIK

kazalo
UVODNIK
(NAPISAN V SREDO,
28. 3. 2018)

Počasi se končuje letošnja
pozna zima, in ko boste dobili
glasilo v roke, upam, bo res že
prava pomlad. Beseda pomlad
ima večplasten pomen. Tako
smo imeli konec devetdesetih let prejšnjega stoletja slovensko pomlad, ki je prinesla
rojstvo samostojne države Slovenije. Težko je reči, ali imamo
trenutno sindikalno pomlad na SŽ. Veliko sprememb, ki jih doživljamo v tem času, premiki in ukrepi, na katere je naš sindikat že
davno in velikokrat opozarjal, da so potrebni, so danes del realnosti. Čas bo pokazal, kolikšni so v kakšni obliki. Verjamem in upam,
da bo naš sindikat tudi v tej novi situaciji znal ohraniti svoj pravi
in prvinski ter prepoznavni obraz. Obraz, ki nas je ohranil pri življenju v tistih časih, ki so bili res težki in zahtevni. In to so bili časi,
ko majhne, a čvrste barke, ki se je borila med valovi in so jo hotele
velike ladje na vsak način potopiti, niso zapustili le najbolj predani
in načelni. To ste vi, naše dolgoletne, zveste članice in člani SŽPS.
Verjamem, da tega ne bodo(mo) pozabili tudi v »novih« časih.
Sicer pa je na »medijski« sindikalni sceni v začetku leta ponovno zagledalo luč še eno sindikalno glasilo. Vsaka konkurenca je dobrodošla in jo pozdravljamo, saj pripomore k boljši in
večji objektivnost ter obveščenosti, ker vsako glasilo prikaže svoj
pogled na dogajanje.
Številka, ki je pred vami, je po številu člankov zopet zelo
bogata. Upam, da tudi v kvaliteti in zanimivosti ne bo zaostajala.
Poleg rednih dosedanjih rubrik smo dodali še eno novo. Pogovori
z našimi upokojenimi člani, ki so v preteklosti naredili veliko dobrega za naše vrste.
Tokrat smo si pogledali Rogaško progo, se pogovarjali s podpredsednikom našega sindikata in predstavljamo poklic čistilca.
Na ogled se postavlja OO Nova Gorica, pišemo o tem, kakšno
novo vozilo so dobili v EE Maribor.
Mesec marec je zaznamovan z dvema praznikoma, posvečenima materam in ženam. Naše članice smo popeljali na tradicionalni
izlet na Gorenjsko. Berite tudi o tem.
Na zgodovinskih straneh med drugim pišemo o začetkih železnic na naših tleh.
V drugem članku nadaljujemo tematiko železnic dveh koroških
dežel (avstrijske in naše). Pred več kot 170-imi leti se je južna
železnica gradila v skupni državi Avstro-Ogrski, danes žal vidimo,
kako velike razlike so med infrastrukturo železnic Avstrije in Slovenije. Nekaj spodbud in idej, da ulovimo zadnji vlak, smo slišali
na srečanju županov in naših dveh ministrov v Pliberku.
Upam, da je našteto v uvodniku (in še marsikateri članek, ki ni
omenjen), dovolj velik razlog, da boste tudi to številko Prometnika
z veseljem listali, prebirali in morda še komu ponudili v branje.
Miran Prnaver, glavni urednik

2

AKTUALNO
Odmor med delom
60 letnica prometne šole v Mariboru – 25. januar 2018
Prva psihosocialna pomoč delavcem ob travmatskih dogodkih in
drugih čustvenih stiskah
Nova splošna uredba Evropske Unije o varstvu osebnih podatkov
Nadgradnja sistema za obveščanje potnikov
Cestno-tirno vozilo: Tip V2R-830-C
Tudi modernizacija zahteva svoj davek
Obnova nadvoza nad železniško progo v Sevnici
Odpravljanje okvar na signalno-varnostnih napravah
Skala na progi Zidani Most–Ljubljana
Postopki obnove in popravila elektrorelejnih signalno-varnostnih
naprav
Začetek poglobljenega sodelovanja???
ŽAP Celje
Upokojili so se …

3
3
6
7
7
8
9
10
10
11
12
13
14
16
17

INTERVJU

17

Robert Zorman, predsednik SŽPS OO Maribor in
podpredsednik SŽPS
Intervju s člani Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura: Andrej Petrovič

17
19

NAŠE POSTAJE

20
20

Rogaška proga

PREDSTAVITEV

23
23
24

Delovno mesto: čistilec
OO SŽPS Nova Gorica

MALO ZGODOVINE
Prva železnica v Sloveniji
Laško – 60 obletnica postajnega poslopja
Naši upokojeni člani: Stanko Zebec

SREČANJA, IZLETI
Tradicionalno srečanje ob dnevu žena
Smučanje na Osojščici
Šahovski turnir za Pokal SŽ
12. šahovski cikel

POTOPIS

26
26
27
29
31
31
32
32
33

Švica

33
33

ZANIMIVOSTI

35

ZA KRATEK ČAS

35

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

Časopis PROMETNIK izdaja:
SINDIKAT ŽELEZNIŠKEGA PROMETA
SLOVENIJE.
Naslov uredništva: SŽPS Uredništvo časopisa,
Trg OF 7, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 29 12 146, (01) 29 12 147
Elektronska pošta: info@sindikat-szps.si,
sindikat.szps@slo-zeleznice.si,
Spletna stran: www.sindikat-szps.si
Predsednik sindikata: Milorad Šljivić: 031 758 555
Sekretar sindikata: Jože Skubic: 031 519 111
Glavni urednik: Miran Prnaver: 041 864 900
Odgovorni urednik: Milorad Šljivić
Urednik fotografije: Robert L. Horvat

Uredniški odbor: Miran Prnaver, Edvard Kostič,
Mitja Vaupotič, Robert L. Horvat, Marjan Mally in
Edvard Veber
Lektoriranje: Danica Prnaver, prof.
Oblikovanje in tisk: SŽ-Železniška tiskarna
Ljubljana, d. d.
Glasilo šteje med grafične izdelke informativnega
značaja iz 11. točke tarifne priloge 3. zakona o
DDV, po kateri se plačuje DDV po stopnji 9,5 %.
ISSN 2463-9818
Časopis izhaja občasno, v nakladi 650 izvodov.
Naslovnica
Foto: Robert L. Horvat

APRIL 2018

AKTUALNO
BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA
Spoštovani!
Pred kratkim sem v časopisu enega izmed sindikatov prebral, da se je končno zgodilo ...
Pa se je res zgodilo ...
Zgodba v glasilu je pozabljena oziroma se je končala tako,
kot se je začela – z novo zamenjavo, ampak končno se je
zgodilo tisto, kar že vrsto let pričakujemo in za kar smo pri
izvolitvi (zdaj že bivšega) delavskega direktorja glasovali
proti.
Po izvolitvi mi je delavski direktor povedal, da me bo
s svojim delovanjem prepričal, da sem se zmotil, ker mu
nisem dal glasa zaupanja.
Ni me prepričal …
Do izida Prometnika bomo imeli novega delavskega direktorja ali direktorico, ki bo sodelovala in zastopala vse
zaposlene na SŽ.
Naše članice so ob svojem dnevu uživale na Bledu in na
Jesenicah.
Na istem koncu nas 16. 6. 2018 čaka družabno srečanje.
Pričakujemo vas v čim večjem številu. Brez Vas ni srečanja,

brez Vas SŽPS ne obstaja. Kranjska Gora nas čaka, a do
takrat naj se nadaljuje tako, kot se je začelo.
Predsednik SŽPS Milorad Šljivić
Foto: Robert L. Horvat

Odmor med delom
Na sejo GO SŽPS v mesecu februarju je bil povabljen
odvetnik Jure Srhoij, ki se ukvarja z delovno-pravno zakonodajo in je dober poznavalec razmer na železnici, saj je
predsednik komisije za razlago KPDŽP na SŽ. Na seji je
predstavil možnosti reševanja problema odmora med delom,
kasneje pa je na to temo pripravil tudi pravno mnenje. Izvleček mnenja predstavljamo v nadaljevanju.
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s
spr.) v 154. členu določa, da ima delavec, ki dela polni delovni čas, pravico do odmora, ki traja 30 minut.
Za delavce na železnici delovni čas ureja tudi spremenjeni Zakon o varnosti železniškega prometa (Uradni list RS,
št. 41/17 ), in sicer v 85. členu na naslednji način: »Izvršilni
železniški delavci imajo pravico do odmora med delovnim
časom v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.«
Pred spremembo (objava v Uradnem listu RS, 853690/2016) je člen odmor med delom urejal na naslednji
način: »Delodajalec mora izvršilnim železniškim delavcem
določiti odmor med delom in zagotoviti njegovo izrabo v
skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, in kolektivno pogodbo. Delodajalec lahko določi odmor med delovnim časom le v enkratnem trajanju, razen v primerih, ko je
treba zaradi tehnološkega procesa dela ali dolžine trajanja
izmene določiti odmor v dveh delih, pri čemer en del ne sme
biti krajši od 30 minut.«
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4. odstavek 5. člena Uredbe o merilih za delo v izmenah izvršilnih železniških delavcev po spremembi v letu
2017 določa (Uradni list RS, št. 56/17): »Delodajalec
mora delavcu med trajanjem izmene zagotoviti odmor med
delom na način, ki ne ogroža varnosti železniškega prometa. Odmor se določi v skladu z zakonom, ki ureja delovna
razmerja.«
Pred spremembo pa je uredba (Uradni list RS,
73-3208/2008) določala odmor med delom na naslednji
način: »Delodajalec mora delavcu med trajanjem izmene
zagotoviti odmor med delom na način, ki ne ogroža varnosti
železniškega prometa. Odmor se določi v skladu z zakonom,
ki ureja delovna razmerja, praviloma v enkratnem trajanju,
razen v primerih, ko je treba zaradi tehnološkega procesa
ali dolžine trajanja izmene določiti odmor v dveh delih, pri
čemer en del ne sme biti krajši od 30 minut. V času odmora
delavec ni na razpolago delodajalcu.«
Poleg tega veljavna Kolektivna pogodba dejavnosti železniškega prometa (Uradni list RS, št. 95/07) v 106. členu
določa:
(1) Delodajalec je dolžan vsem delavcem določiti izrabo
plačanega odmora med delovnim časom z mesečnimi oziroma letnimi razporedi delovnega časa ter pri tem upoštevati,
da se izraba odmora lahko določi šele dve uri po začetku in
najkasneje dve ure pred koncem delovnega časa.
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(2) Delodajalec lahko določi odmor med delovnim časom
le v enkratnem trajanju, razen v primerih iz 4. alineje naslednjega odstavka tega člena, ko je mogoče zaradi tehnološkega procesa dela določiti odmor v dveh delih, pri čemer
en del ne sme biti krajši od 30 minut.
Odmor med delovnim časom določi na posamezen dan ali
izmeno v trajanju, kar je odvisno od razporeda delovnega
časa ter narave dela, in sicer:
– delavcem, ki delajo polni delovni čas: 30 minut,
– delavcem, ki delajo manj kot polni delovni čas (krajši delovni čas): za vsako uro dela po 5 minut, vendar ne več
kot 30 minut in ne manj kot 15 minut,
– delavcem, ki delajo več kot polni delovni čas (nadurno
delo): za vsako uro dela preko polnega delovnega časa
še po 5 minut,
– delavcem, ki delajo v izmenah: za vsako uro dela nad 8
ur še po 5 minut,
– vozniku, ki vozi tovorno motorno vozilo z največjo dovoljeno maso nad 3500 kg: 30 minut po 4-ih urah vožnje,
– delavkam, ki delajo ponoči: 50 minut oziroma za vsako
uro dela nad 8 ur še po 5 minut.
V kolikor delodajalec delavcu ne določi odmora med delovnim časom v skladu s prejšnjimi odstavki oziroma delavcu kljub določitvi odmora med delovnim časom njegova
izraba ni omogočena, ima delavec v skladu s prvim odstavkom pravico sam določiti čas izrabe odmora med delovnim
časom na način, ki ne ogroža varnosti železniškega prometa.
Poleg tega je poslovodstvo Slovenskih železniških družb
s svetom delavcev kapitalsko povezanih družb ter reprezentativnimi sindikati, podpisniki Kolektivne pogodbe dejavnosti železniškega prometa, dne 20. 12. 2017 podpisalo
dogovor, v katerem so zapisali, da so podpisniki dogovora
soglasni, da se spremeni 2. odstavek 106. člena Kolektivne
pogodbe dejavnosti železniškega prometa tako, da se glasi:
»Delodajalec lahko, ko je to potrebno zaradi tehnološkega
procesa dela, ki se nanaša na varnost in urejenost železniškega prometa, določi odmor med delovnim časom v enem ali
več delih.« S to spremembo pa se bo nadomestilo dosedanje
besedilo dosedanjega 2. odstavka 106. člena kolektivne pogodbe, v katerem je zapisano, da »delodajalec lahko določi
odmor v delovnem času le v enkratnem trajanju, razen v
primerih iz 4. alineje naslednjega odstavka tega člena (delavcem, ki delajo v izmenah za vsako uro dela nad 8 ur še
po 5 minut), ko je mogoče zaradi tehnološkega procesa dela
določiti odmor v dveh delih, pri čemer en del ne sme biti
krajši od 30 minut.«
Kljub vsem naporom sindikata in opisanim spremembam
problem v praksi ni rešen, saj navedena skupina delavcev,
predvsem na delovnih mestih prometnik in progovni prometnik, odmora med delom ne more koristiti. Tak dogovor
je v praksi neizvedljiv tudi v primerih, ko je odmor med
delom podrobneje predpisan. Na glavnem prometnem križu
ni možno »premikati voznega reda in delovnega časa«,
poleg tega pa si del delavcev tudi ne upa vzeti odmora zaradi
sankcij, s katerimi delodajalec posredno ali direktno grozi.
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Tako je, na primer, na seji sveta delavcev družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., julija 2017 direktor družbe med drugim
povedal, da lahko v primeru, če prometnik ali progovni
prometnik meni, da si dela ne more organizirati na način, da
bi lahko koristil odmor med delom in pri tem ne bi posegal
v izvajanje tehnološkega procesa dela, pri vodji službe za
vodenje prometa zaprosi za premestitev na manjšo postajo
na regionalni progi, kjer je koriščenje odmora laže določiti.
To izjavo so delavci doživeli kot neustrezno, neprimerno,
nekateri pa tudi kot grožnjo.
Glede na to, da gre med vsemi zaposlenimi na SŽ za relativno majhno število delavcev, ki odmora med delom ne
morejo izrabiti, so pri svoji legitimni želji, da se jim odmor
med delom ustrezno opredeli, predvsem pa omogoči dejansko izvajanje in uresničevanje te pravice, osamljeni in
preglasovani, z dosedanjim »reševanjem« ter obstoječim
stanjem pa izrazito nezadovoljni.
Iz opisa problematike in trenutnega stanja izhaja, da del
delavcev na delovnih mestih prometnik in progovni prometnik pravice do izrabe odmora med delom ne more izrabiti
oziroma realizirati kljub formalnim osnovam v zakonih,
uredbi in kolektivni pogodbi, in tako postajajo prikrajšani
za zakonsko pravico, ki lahko pomeni manjšo varnost, več
bolniških odsotnosti in invalidskih postopkov ter vpliva na
zadovoljstvo, izvajanje delovnih nalog in socialni mir.
Pri tem gre tako za potencialno veliko nevarnost za nezgode zaradi psihofizične nepripravljenosti oz. izčrpanosti
delavcev, nadalje za odgovornost delodajalca – med drugim
odškodninsko odgovornost, pa tudi za odgovornost delavcev
zaradi opustitve opozoril na nezmožnost kvalitetnega dela
vsled preutrujenosti.
Zagotavljanje odmora med delom je eden izmed poglavitnih ukrepov varovanja zdravja in varnosti delavcev pri delu.
Osnovni namen te zakonske določbe in pravice je obnova
ter vzdrževanje delavčevih psihofizičnih sposobnosti v času
dnevne delovne obveznosti, poleg tega pa tudi zagotavljanje
varnosti železniškega prometa, potnikov in sodelavcev.
Pravico do odmora med delom določa poleg navedenih predpisov tudi direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta Evrope, ki države članice zavezuje, da
morajo sprejeti ukrepe, s katerimi pravico do odmora zagotovijo vsakemu delavcu z delovnim časom, daljšim od
šestih ur. Podrobnejšo ureditev direktiva prelaga na države
članice.
V našem zakonu (ZDR-1) je odmor med delom določen
v trajanju 30 minut, vendar pa to ne preprečuje drugačne
ureditve in ne pomeni, da bi moral nujno trajati neprekinjeno 30 minut. Lahko je določen tudi v več delih, vendar je
bistveno, da mora biti pri tem uresničen namen pravice do
odmora med delom, to je povrnitev delavčevih psihofizičnih sposobnosti. Tako je iz sodbe Vrhovnega sodišča IV Ips
87/2009 jasno stališče sodišča, da mora biti pri odmoru v več
delih uresničen namen pravice do odmora med delom, to je
povrnitev psihofizičnih sposobnosti delavca. Pri odločanju o
režimu odmora, kot je v svoji obrazložitvi zapisalo sodišče
(ali je ta določen kot enoten odmor v trajanju 30 min ali pa
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je odmor sestavljen iz več delov ter kako dolgo traja posamezen del), je torej treba zasledovati namen te pravice ob upoštevanju potreb delovnega procesa in potreb delavcev, torej
regeneracije. Zato je mogoče, da bi bil režim uresničevanja
pravice do odmora urejen na način, ki bi predstavljal obid zakonske norme 154. člena ZDR-1, četudi bi bilo skupno trajanje odmora sicer ustrezno (npr. odmor, razdeljen na veliko
število kratkih delov v trajanju, ki delavcem ne omogočajo
realne možnosti koriščenja odmora – počitek, prehrana …),
kar pa je nedopustno in nezakonito.
Nekatere kolektivne pogodbe dejavnosti v Republiki Sloveniji, kot npr. Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti
Slovenije v 61. členu vsebujejo določbo, da se odmor med
delom lahko določi v več delih, pri tem pa mora en del trajati
najmanj 20 minut neprekinjeno, pri čemer odmor ne sme biti
ne na začetku in ne na koncu delovnega časa, kolektivna
pogodba dejavnosti trgovine pa v svojem 44. členu določa,
da se odmor med delom v primeru polnega delovnega časa
lahko določi v dveh ali več delih, v skladu s potrebami delovnega procesa in potrebami delavcev, pri čemer mora en
del odmora trajati neprekinjeno najmanj 15 minut. Odmor se
lahko določi šele po eni uri dela in najkasneje eno uro pred
koncem delovnega časa.
Nekatere kolektivne pogodbe dejavnosti v Republiki Sloveniji, kot npr. kolektivna pogodba za kovinsko industrijo
Slovenije, v svojem 20. členu določajo, da imajo delavci
poleg plačanih odmorov med delom v skladu z zakonom
pravico do tako imenovanih tehnoloških pavz, ki se ravno
tako vštevajo v delovni čas, namenjene pa so za počitek in
posebne potrebe, če so te predvidene glede na naravo delovnega procesa ter potrebne priprave na delo, in sicer v
trajanju, kot je določeno pri delodajalcu.
Iz doslej navedenega jasno izhaja, da mora biti odmor
med delom ne samo formalno opredeljen, temveč da mora
biti zagotovljena tudi dejanska možnost izrabe, vse z namenom ohranitve psihofizične sposobnosti, varnosti pri delu,
na področju železnice pa še posebej za varnost potnikov
železniškega prometa in delavcev.
Pri tem je potrebno opozoriti na pomembnost pravice do
zagotovitve odmora med delom, ki jo je prepoznal tudi zakonodajalec, tako da je v določbi 15. odstavka 217. a člena
ZDR-1 sankcioniral nezagotovitev odmora med delom. Po
tej določbi je delodajalec, ki delavcu ne zagotovi odmora
med delovnim časom, počitka med zaporednima delovnima
dnevoma in tedenskega počitka, odgovoren za kršitev, za
katero je zagrožena globa, in sicer za pravno osebo v višini
od 1500 do 4000 EUR ter za odgovorno osebo pravne osebe
v višini od 150 do 1000 EUR.
Glede na izčrpen opis resnosti problematike in zakonske
ureditve, je za realizacijo pravice do izrabe odmora med
delom, poleg že izvedenih postopkov, možno, da sindikat,
posamezni delavec ali skupina delavcev, z namenom zagotovitve te pravice, sproži še naslednje postopke oziroma
aktivnosti:
1. Prijavo inšpektoratu za delo z natančnim opisom dejanskega stanja in kršitev delodajalca, ki se kažejo v dejstvu,
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da skupina delavcev objektivno ne more izrabiti pravice do
plačanega odmora med delom kljub formalni ureditvi v zakonih, izvršilnih predpisih, kolektivni pogodbi in dogovorih.
Po določbi 217. a člena ZDR-1 je zagrožena globa v višini
od 1500 do 4000 eurov za delodajalca – pravno osebo, če
delavcu ne zagotovi odmora med delovnim časom, z globo
od 150 do 1000 eurov se kaznuje tudi odgovorno osebo delodajalca pravne osebe.
Pri tem lahko ob soglasju obeh strank (delodajalca in
delavca/cev ali naročnika) predlagatelj postopka inšpekcijskega nadzora predlaga na podlagi 216. člena ZDR-1 tudi
posredovanje inšpektorja za delo v sporu z namenom iskanja
ustrezne sporazumne rešitve.
2. Ponovno utemeljeno in pisno zahtevo delodajalcu, naj
z organizacijskimi ukrepi zagotovi izvajanje odmora med
delom, in sicer tako, da usposobljene delavce ali delavce, ki
jih bo usposobil, nameni izključno ali dodatno nadomeščanju odmora med delom, ki so lahko tako imenovani mobilni
»od postaje do postaje« ali obstoječi sodelavci, ki so usposobljeni za to delo.
3. Zahtevo delodajalcu, da zaposli določeno število
novih delavcev, ki bi omogočili normalno izrabo odmora
med delom. Predlagam, da sindikat ob tem pripravi zelo natančen in utemeljen predlog s svojim videnjem potrebnih
novih zaposlitev in okvirnih stroškov.
4. Možnost sprožitve individualnih delovnih sporov s
tožbenim zahtevkom za zagotovitev dejanske možnosti
izrabe ustreznega odmora med delom, pri tem lahko tožnik/
tožniki predlaga/jo izvedbo t. i. vzorčnega postopka, ki je
prednosten, sindikat pa, v primeru ene pozitivne odločitve
sodišča, od delodajalca nadalje zahteva, da sodbo realizira
za vse prizadete delavce.
5. Možnost sprožitve kolektivnega delovnega spora
(skupina delavcev ali naročnik) zaradi kršitve pravice – nespoštovanja dogovora med delodajalcem in sindikati glede
ureditve možnosti izrabe odmora med delom oziroma kot
zahtevo za realizacijo pravice odmora med delom.
6. Stopnjevanje sindikalnega pritiska z oblikovanjem
konkretnih stavkovnih zahtev, organizacijo stavkovnega
odbora in izvedbo drugih oblik sindikalnega pritiska za uspešno realizacijo upravičenih zahtev.
Glede na opisano dejansko stanje, zakonske določbe,
določbe izvršilnih predpisov in kolektivne pogodbe, je pri
naročniku še vedno prisoten problem dejanske nezmožnosti
skupine delavcev realizirati pravico do odmora med delom.
Glede na delovna mesta in pomembnost dela teh delavcev za
varnost železniškega prometa, življenja potnikov in zdravje
vseh sodelujočih, so nadaljnje aktivnosti za ureditev tega
vprašanja po oceni odvetnika Srhoija pomembne in nujne.
Povzetek je pripravil Miran Prnaver.
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60 letnica prometne šole v Mariboru –
25. januar 2018
Prometne poti puščajo sledi … ima na svoji spletni strani
zapisano Prometna šola Maribor, ki je ob svoji 60 letnici ta
teden pripravila slavnostno akademijo v Kadetnici Rudolfa
Maistra. Slavnostni nagovor na prireditvi je imel predsednik
republike Borut Pahor, ki je spregovoril o pomenu znanja, o
prihodnosti poklicnega izobraževanja, izpostavil, da prihodnost ustvarja nove priložnosti za razvoj in rast in da bodo
stari poklici izginjali, a bodo nastajali novi.
Prometna šola Maribor je šola z dolgo tradicijo. Ustanovljena je bila že leta 1958. Najprej je šola izobraževala
predvsem železničarje. V vsem tem času se je šola razvijala, spreminjala svoja imena in organiziranost ter pridobivala nove izobraževalne programe. Danes se na enoti srednje
prometne šole z dijaškim domom izobražujejo in vzgajajo
dijaki na področju logistike in varovanja. Mladim posredujejo znanje za strokovni in osebnostni razvoj, jih pripravljajo
za zaposlitev pri delodajalcih ali nadaljevanje študija ter razvijajo poslovnost in podjetniško kompetentnost. Pred 16-imi

Predsednik države v družbi z Mihaelom Bučarjem in
Jožico Kristan Filič

Zanimiv program

leti smo v Mariboru dobili tudi višjo prometno šolo, ki danes
izobražuje bodoče inženirje logistike, ekonomiste in inženirje varstva okolja in komunale.
Ravnateljica Prometne šole Maribor Mira Jug Skledar je
prepričana, da sta obe področji njihovega srednješolskega
vzgojno-izobraževalnega programa, logistika in varovanje,
med najperspektivnejšimi področji v prihodnosti Slovenije in tudi Evrope. Šola svojim dijakom in študentom poleg
izobraževanja ponuja še možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu in preko programa Erasmus+.si pridobivanje izobraževalnih izkušenj in opravljanje praktičnega dela
v tujini.
Slavnostno akademijo je popestril kulturni program in
spomini bivših dijakov o šoli in njihovih dosežkih.
Pripravil Miran Prnaver
(povzeto po e-maribor – mariborski spletni portal)
Foto: Arhiv SŽPS

Gostje na slavnostni akademiji
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Prva psihosocialna pomoč delavcem ob
travmatskih dogodkih in drugih čustvenih stiskah
Pravilnik o postopkih preverjanja duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev (Ur. l. RS. št. 79/2009,
12/2016) v 25. členu določa, da mora delodajalec zagotoviti
primerno pomoč in svetovanje ustreznih strokovnjakov za
izvršilne železniške delavce, ki so med opravljanjem dela
doživeli travmatične dogodke.
V lanskem letu, natančno maja 2017, smo uradno pričeli
z izvajanjem prve psihosocialne pomoči (PPP) zaposlenim,
ki doživijo izredni dogodek na tirih. Leto pred tem smo pričeli z aktivnostmi stournega usposabljanja prostovoljcev
– pooblaščenih delavcev za izvajanje prve psihosocialne
pomoči, katere namen je zlasti nudenje psihološke podpore
v obliki razbremenilnega pogovora.
Poslovodstvo Slovenskih železnic, d. o. o., je dne 25. 1.
2017 pod št. 5424 sprejelo informacijo o poteku aktivnosti
projekta in naložilo pripravo operativnega navodila za izvajanje zagotavljanja prve psihosocialne pomoči delavcem, ki
doživijo čustveno – duševno stisko ob travmatičnem – stresnem izrednem dogodku pri svojem delu.
Cilji hitre in učinkovite PPP so zlasti:
– zmanjšati čas krizne situacije (ko je strojevodja oz. udeleženi delavec v šok fazi – takoj po dogodku, da na kraju
dogodka ne ostane sam),
– z razbremenilnim pogovorom lajšati čustveno – duševno
stisko ob ID,
– na ta način olajšati normalen proces okrevanja po ID in
s tem
– preprečiti razvoj hujših posledic, zlasti razvoj posttravmatske stresne motnje,
– s tem pa preprečiti ali vsaj skrajšati tudi čas odsotnosti
zaradi bolniškega staleža.
Seznam pooblaščenih delavcev za izvajanje PPP je objavljen na intranetni strani (zavihek na levi strani – Psihosocialna pomoč).

Pooblaščeni delavci se udeležujejo tudi mesečnih supervizij, kjer imajo možnost lastne razbremenitve po izvajanju PPP. Supervizija pa je namenjena tudi nadaljnjemu
usposabljanju in osebni rasti – delu na sebi, ki je nujno za
kakovostno izvajanje potrebne pomoči sodelavcem.
Naše delo izvajanja PPP temelji na naslednjih temeljnih
načelih:
– kolegialnost: vzpostavljanje zaupnega in iskrenega odnosa do sodelavca ter spoštovanje človekove osebnosti,
kar zagotavlja občutek varnosti
– prostovoljnost: delo ni osnovano na želji po plačilu
pomoči
– hitra pomoč: prizadevamo si, da se odzovemo in nudimo
pomoč v najkrajšem možnem času
– zaupnost: je še posebej pomembna. Spoštujemo zasebnost in ohranjamo zaupnost posameznikove pripovedi. To
nas po drugi strani tudi ščiti, da ne more nihče (nadrejeni)
zahtevati od nas nobene informacije (opravljenega pogovora).
– nepristranskost: pri izvajanju PPP ne delamo nobenih
razlik med sodelavci, glede na njihovo narodnost, versko
ali politično pripadnost.
Obstaja pa še druga vrsta strokovne psihološke pomoči
za vse zaposlene, kamor se lahko delavci obrnejo po pomoč
v stiskah in težavah, bodisi zaradi težav na delovnem mestu
(konfliktni zapleti z nadrejenimi in sodelavci, v primeru
mobinga ali druge vrste nadlegovanja na delovnem mestu),
lahko pa se obrnejo po pomoč tudi v primeru težav v privatnem življenju. Strokovna pomoč je lahko enkratna (pogovor, svetovanje) ali dlje časa trajajoča, odvisno od želje in
pripravljenosti delavca, ki išče in potrebuje pomoč. Tel. št.:
051-691-668 ali 01-29-14-175.
Besedilo: dr. Zdravko Lavrič

Nova splošna uredba Evropske Unije o varstvu
osebnih podatkov
Maja 2016 je stopila v veljavo nova Splošna uredba EU
o varstvu podatkov, ki bo postala zavezujoča neposredno in
hkrati za vse države članice 25. maja 2018. S poenotenjem
zahtev po vseh državah bo zagotovljen prost pretok podatkov znotraj in izven EU. Uredba vnaša dodatne obveznosti
za organizacije in dodatne pravice za posameznike.
Slovenija prenaša zahteve uredbe GDPR v lokalno zakonodajo s prenovljenim Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-2).
APRIL 2018

Zadnje leto je bilo leto kršitev varstva podatkov, tako
po resnostih kot po vrstah kršitev. Raziskava je pokazala, da je svetovni splet – internet v zadnjih 12-ih mesecih
uporabljalo 97 odstotkov ljudi, starih med 16 in 24 let.
Od teh jih je kar 68 odstotkov po spletu sporočalo svoje
podatke za stik, 56 odstotkov jih je sporočalo osebne podatke, tudi številko osebne izkaznice, 25 odstotkov jih je
delilo svojo fotografijo ali trenutno lokacijo, zdravstvene
informacije ter zaposlitveni status, 24 odstotkov pa tudi
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številko kreditne ali debetne kartice, številko bančnega
računa ipd.
V nadaljevanju članka predstavljam najpomembnejše novosti Splošne uredbe o varovanju osebnih podatkov.
Privolitev za obdelavo osebnih podatkov ostaja tudi v
novi uredbi, so se pa nekoliko zaostrile zahteve glede privolitve zaradi še večje transparentnosti. Še vedno mora biti
privolitev prostovoljna, specifična in ozaveščena, vendar
pa mora biti sedaj še dana z jasnim pritrdilnim dejanjem in
mora nedvoumno izražati soglasje k obdelavi osebnih podatkov. Poleg tega mora biti namen zbiranja ali obdelovanja
določen, izrecen in zakonit.
Upravljalci morajo posamezniku omogočiti enostaven
dostop do preglednih evidenc o obdelavi njegovih podatkov
ter zagotoviti izbris na zahtevo posameznika. Zaradi tega sta
bili v uredbo vključeni dve novi pravici, pravica do pozabe
oz. izbrisa (člen 17) in pravica do prenosljivosti podatkov
(člen 20). Posameznik je upravičen pridobiti podatke, za
katere zaprosi, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in ima pravico, da te podatke posreduje
drugemu upravljalcu, ne da bi ga upravljalec, ki so mu bili
osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.
Javni organi, podjetja, ki opravljajo tvegane postopke obdelave podatkov, in podjetja, ki obdelujejo posebne vrste
osebnih podatkov (npr. zdravstvene podatke), morajo imenovati uradno osebo za varstvo podatkov. Ta oseba mora
biti strokovnjak s področja varnosti osebnih podatkov, ki
bo odgovarjal na zahteve po dostopu do podatkov, zbiral
soglasja, sprožal postopke v primeru incidentov in o njih
obveščal vse vpletene, oškodovance, sodelavce, organe ipd.,
in sicer najkasneje v 72-ih urah od zaznane kršitve.
Uredba uvaja precejšnje povečanje kazni. Višina kazni bo
seveda odvisna od narave kršitev, vendar pa bo možno poseči
vse do 20 milijonov evrov ali do 4 odstotke skupnega letnega prometa kršitelja. Ob tako visokih kaznih pa bo skladnost z zakonodajo o varstvu podatkov!

Evropski parlament

Podjetja z več kot 250-imi zaposlenimi bodo morala imeti
in vzdrževati točne podatke o dejavnosti obdelovanja podatkov.
Vsi, ki se ukvarjajo z obdelovanjem osebnih podatkov,
bodo morali pregledati in po potrebi dopolniti pravilnike,
pogoje poslovanja ipd. (politika organizacije), tako da bo
zagotovljena hitra in enostavna identifikacija, zamejitev in
odprava kršitve.
Nova uredba pa je še posebej stroga na področju obdelovanja podatkov otrok in mladoletnih oseb. Če jih podjetje
obdeluje, mora s 25. majem zagotoviti jasne mehanizme, s
katerimi se bo dalo preveriti posameznikovo starost. V primeru, da gre za osebe, mlajše od 15 let, pa bo potrebno za
obdelavo podatkov posebej pridobiti še soglasje staršev ali
skrbnikov.
Pred veljavnostjo uredbe je tako najprej potrebno ugotoviti, katere podatke je potrebno, glede na določbe v uredbi,
zaščititi, kje vse so ta hip shranjeni in kdo ima do njih omogočen dostop.
Besedilo in foto pripravil: Edvard Veber

Nadgradnja sistema za obveščanje potnikov
LANCom PIS© je sistem
za obveščanje potnikov javnega potniškega prometa o
aktualnem stanju voznega reda
vlakov. Namenjen je avtomatskemu zvočnemu obveščanju
potnikov o prihodih in odhodih
vlakov (zvočniki) in obveščanju
potnikov s pomočjo napisnih
informacijskih prikazovalnikov
(LCD prikazovalniki).
V sklopu nadgradnje potniškega informacijskega sistema se
je na postaji Postojna zamenjal
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obstoječi LED prikazovalnik z
novimi LCD monitorji, dodatno
pa se je namestil LCD monitor v
prostorih potniške blagajne, kjer
informacije vidijo potniki, ki na
vlak čakajo v čakalnici.
Postopoma bodo na vseh postajah na progi Ljubljana–Sežana
obstoječe LED prikazovalnike
zamenjali s sodobnejšimi LCD
monitorji.
Nova pridobitev

Besedilo in foto: Vera Opatić
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Cestno-tirno vozilo: Tip V2R-830-C
Nova pridobitev SŽ-Infrastrukture, službe za elektroenergetiko, je vozilo V2R-830-C, gre za cestno-tirno vozilo,
posebej izdelano za vzdrževanje električne vozne mreže,
opremljeno z osebnim hidravličnim členastim dvigalom.
Vozi lahko po obeh prometnih sistemih, po cesti in po železniških tirih, kar omogoča zelo hitro pripravo na delo na
samem delovišču.

Poskusna vožnja vozila po tirih, foto: Boštjan Kavšek

Cestno-tirno vozilo v proizvodni hali, foto: Boštjan Kavšek

povezuje vozno mrežo s tirom, da se tako izogne nevarnosti
električnega udara, ki ga povzročijo preostali tokovi v napeljavi. Dvižna ploščad je namenjena le za dvigovanje ljudi
in orodja do največje obremenitve 320 kg ali 3 osebe in
orodje. Dvižno ploščad je možno uporabljati tako na cesti
kot na tiru.
Cestno-tirno vozilo V2R-830-C bo tako omogočilo boljše
delovne razmere vzdrževalcev vozne mreže in možnost
hitrejšega dostopa do mesta napake ali poškodbe vozne
mreže.

Vozilo je izdelek podjetja L. GEISMAR iz Francije, izdelano je bilo leta 2017 pod serijsko številko 15157 17 12.
Največja masa vozila je 17 780 kg in moč 285 KW. Vozilo
je dolgo 8,09 m, široko 3,20 m in visoko 4,28 m. Maksimalna hitrost vožnje vozila po
cesti je 90 km/h in maksimalna hitrost za vožnjo po tiru je:
upravljanje iz kabine 40 km/h,
upravljanje s ploščadi, ki je v
osi vozila, 7 km/h, upravljanje s ploščadi, ki je bočno zamaknjena manj kot 4 metre,
5 km/h. Vožnja je prepovedana, ko je upravljanje s ploščadi v bočnem pomiku daljše od
4 metrov. Vozilo sme voziti
na tiru s tirno širino 1435 mm
z maksimalnim radijem krivine 100 m pri maksimalnem
nadvišanju tira 170 mm – 6.8°
in pri maksimalnem nagibu
proge 25 ‰. Na vozilu se nahajajo specifične naprave, kot
so tirna kolesa, dvižna ploščad
in pantograf. Posebnost vozila
je pantograf, ki je opremljen
s sistemom za merjenje
odmika vozne mreže od osi
(poligonacija) in višine vozne
Sestavni deli cestno-tirnega vozila
mreže nad GRT. Pantograf

APRIL 2018

Avtor: Mitja Vaupotič
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Tudi modernizacija zahteva svoj davek
Končno je prišel čas za dokončanje posodobitve poljčanske postaje, ko ne bo več nedograjen peron v dveh delih. Pri
modernizaciji domačini še posebej pozdravljajo podvoz, ki
jih bo rešil neljubega čakanja pred zapornicami na postaji.
Toda gradnja podvoza zahteva tudi svoj davek. Podreti so
morali zadnje zgodovinske pomnike iz časa prihoda železnice, ki je pospešila razvoj kraja. Podreti so morali platano
in topole, ki so bili posajeni v času gradnje postaje. Potem
je tu še problem parkirišča.
Poljčanska postaja je znana po močni frekvenci potnikov
in prav ti morajo parkirati svoje jeklene konjičke ob postaji.
Do sedaj to ni bil problem, saj je bilo dovolj prostora. Tu je
še neodgovorna poteza železnice, ki je dovolila parkiranje

Podvoz bo nadomestil parkirišče.

le za potnike. Potem se je pojavil stanovalec, ki je pridno
prostovoljno dežural in pošiljal podatke v Ljubljano, od
koder so pošiljali račune za nepravilno parkiranje, domačini
pa so se jezili na dežurne prometnike, ki pa za to še vedeli
niso. V času gradnje pa se prav ti sprašujejo, ali bo lastnik
gostišča poslal kakšen račun železnici, ker potniki zasedajo njegova parkirišča. Toda ta je strpnejši. Bo pa ob koncu
gradnje poskrbljeno za parkirišče, ki pa bo znatno manjše od
sedanjega. Toda poljčanska postaja bo še vedno ena najbolj
frekventnih v potniškem prometu, potniki pa pozdravljajo
modernizacijo.
Besedilo in foto: Marjan Mally

Preko tedna je težko najti parkirišče.

Obnova nadvoza nad železniško progo v Sevnici
»Nadvožnjak«, kot objekt povečini poimenujejo domačini, je bil zgrajen leta 1938, 76 let po izgradnji železnice
Zidani Most–Sisak. Zgrajen je bil ob zaključevanju gradnje

Montažni jekleni objekt je omogočal prevoz v času obnove.
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13 kilometrskega odseka železniške proge med Tržiščem
in Sevnico oziroma istega leta, kot je bilo zaradi priključka te novozgrajene Dolenjske proge potrebno obnoviti in

Lepo obnovljen nadvoz
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povečati sevniško železniško postajo. V sklopu del je bila
v Šmarju zgrajena cestna obvoznica z železobetonskim

nadvozom čez progo, ki bo sedaj, po 80-ih letih uporabe,
dobil novo in predvsem varno podobo.
Gradbena dela so ob rekonstrukciji samega nadvoza vključevala tudi rekonstrukcijo regionalne ceste pred in za nadvozom ter lokalne priključke, ki jih gradnja zadeva. V času
gradnje promet poteka izmenično enosmerno po začasnem
montažnem jeklenem objektu »Mabey«, ki je nameščen ob
nadvozu. Gradbena dela v vrednosti okrog 714.500 evrov v
celoti financira Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Projekt, ki se je začel septembra 2017, bo skladno s
terminskim planom zaključen spomladi 2018.
V času obnove nadvoza je bil seveda precej moten železniški promet. Zapore enega tira med postajama Breg in
Sevnica so bile večtedenske.
Besedilo in foto: Miran Prnaver
(del podatkov povzet po virih Občine
Sevnica, posavje.info in e-posavje)

»Nadvožnjak«

Odpravljanje okvar na signalno-varnostnih
napravah
Signalno-varnostne (SV) naprave so tehnična sredstva, s
katerimi zavarujemo kritična mesta (kretniška področja oz.
postaje, odprto progo med postajami, križanja železniških
prog s cestami v istem nivoju (NPr) ipd.) in s tem zagotavljamo varnost prometa, poleg tega pa omogočajo centralno
in s tem optimalno vodenje železniškega prometa na večjih
področjih.
Kakor vse naprave, se tudi SV naprave občasno kvarijo.
Na teh napravah se lahko pojavijo razne napake ali pa občasne motnje.
Napaka je takšna pomanjkljivost v delovanju signalno-varnostnih naprav, ki vpliva na njeno funkcionalnost
in bi zaradi tega lahko bila ogrožena varnost in urejenost
železniškega prometa ter deloma ovirano ali v celoti onemogočeno opravljanje prometnih ali poslovnih dejavnosti.
Motnja pa pomeni pomanjkljivost v delovanju SV naprave, ki bistveno ne vpliva na njeno funkcionalnost in zato ni
ogrožena varnost in urejenost železniškega prometa ter ni
ovirano opravljanje prometnih ali poslovnih dejavnosti.
SV služba je organizirana tako, da zagotavlja izvajanje
vzdrževalnih del, odpravo napak in posledic izrednih dogodkov tako v rednem delovnem času kot tudi izven rednega delovnega časa. Tako se naloge službe opravljajo tudi
v njenih izpostavah, kot so pisarne, lokacije vzdrževanja in
delovišča.
Da se napaka odpravi v najkrajšem možnem času, je zelo
pomembno sodelovanje med vzdrževalci SV naprav in prometniki ali progovnimi prometniki.
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Nivojski prehod

Ko prometnik ali progovni prometnik ugotovi kakršnokoli izrednost v delovanju postajnih ali progovnih SV naprav,
o napaki obvesti pristojno lokacijo vzdrževanja SV naprav
ter sprejme vse ukrepe za zavarovanje železniškega prometa. Nepravilnost na signalno-varnostni napravi prometnik ali
progovni prometnik evidentira v računalniški aplikaciji GES
(Generalni evidenčni sistem). Vanj vnese sledeče podatke:
– lokacijo napake
– kdo je napako javil
– čas nastanka napake
– opis napake ali motnje.
Vzdrževalec SV naprav odpravi napako v času, ki je določen v Pravilniku o železniških signalno-varnostnih napravah.
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Čas odprave napake se lahko poveča, če so napake posledica
naravnih nesreč, izrednih dogodkov, atmosferskih praznjenj
ali drugih izrednih situacij, na čas odprave napake pa vpliva
tudi vrsta napake na SV napravi, dostopnost do terena, na
katerem se nahaja okvarjena SV naprava, vremenske razmere itd.
V primeru, da traja napaka na NPr dalj časa, mora prometnik ali progovni prometnik zahtevati zavarovanje nivojskega
prehoda s čuvajem nivojskega prehoda. Čuvaja nivojskega
prehoda zagotovi Služba za gradbeno dejavnost. O tem, da
je naprava za avtomatsko zavarovanje na nivojskem prehodu pokvarjena, obvešča strojevodjo vlaka postaja, ki leži
pred takšnim nivojskim prehodom v smeri vožnje vlaka.
Strojevodjo se o okvari naprave za avtomatsko zavarovanje
nivojskega prehoda obvešča s Splošnim nalogom ali fonogramom. Če z avtomatskimi napravami za zavarovanje prometa na nivojskem prehodu z daljinsko kontrolo ravna čuvaj
nivojskega prehoda na kraju samem, o okvari ni potrebno
obveščati strojevodje.
Podoben postopek je pri okvari na progovnem delu avtostop naprave. V primeru, da vzdrževalec SV naprav v predpisanem času okvare ne odpravi, mora tirni magnet avtostop
naprave postaviti v tako stanje, da je le-ta trajno aktiven in

o tem obvestiti prometnika oz. progovnega prometnika. Ta
o okvari na progovnem delu avtostop naprave obvešča strojevodje vlakov, ki vozijo na tem delu proge.
Na osnovi Priročnika za načrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira in izključitve EE in SV in TK naprav
je vzdrževalec SV naprav dolžan vpisovati začetek in konec
del v prometni dnevnik na postajnih in progovnih napravah
v primeru napak ali kakršnihkoli posegov v delovanje SV
naprav.
Ko je napaka na SV napravi odpravljena, vzdrževalec SV
naprav obvesti prometnika ali progovnega prometnika, da
je naprava sposobna za varno obratovanje ali pa predpiše
delovanje naprave z omejitvami.
Po odpravljeni napaki ali nepravilnosti je vzdrževalec SV
dolžan izpolniti še ostale manjkajoče rubrike v računalniški
aplikaciji GES:
– časovni podatek za začetek in zaključek odprave napake,
– vzrok napake in strokovno poročilo,
– stroškovni nosilec – konto,
– element naprave, na katerem je napaka nastala,
– podatke o delavcu, ki je napako odpravil.
Besedilo in foto pripravil: Edvard Veber

Skala na progi Zidani Most–Ljubljana

Velikanska skala poškodovala progo

Poškodovana vozna mreža
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V soboto, 10. marca, ob 17.03 je na progo med postajama
Zagorje–Sava v km 522 padla velika skala. Na levem tiru
je poškodovala tir, na desnem pa vozno mrežo. Tako je bila
proga zaprta za ves promet. Za potnike je bil prevoz organiziran z avtobusi.
Desni tir je bil odprt naslednjega dne ob 4.55, levi pa ob
11.46. K sreči v času padca skale v neposredni bližini ni bilo
vlakov. Eurocity vlak Emona na relaciji Ljubljana–Dunaj je
malo pred padcem skale prepeljal to mesto.
Odsek med postajama Zagorje in Sava je zelo zahteven,
saj se železnica vije tik ob reki Savi in na drugi strani ob
strmem pobočju, kjer so v preteklosti že večkrat skale in
kamenje padali na progo. Prav zaradi tega je na tem delu
vse od pozne jeseni vpeljana počasna vožnja 50 km/h. Do
sedaj že precej let ni prišlo do resne nesreče zaradi padca
skal na progo. Hvala Bogu. Vendar se bo morala železnica in
predvsem njen lastnik država resno lotiti reševanja tega sicer
res zahtevnega dela proge. Zidani Most–Ljubljana je najbolj
frekventna proga na SŽ. In da preprečimo najhujše, kar bi se
lahko zgodilo tudi 10. marca popoldne, seveda denar ne sme
biti vprašanje. Dokler je k sreči tako, je še čas ukrepati. Če
bi se kdaj zgodilo kaj hudega (bolje, da ne pomislimo, kaj
vse bi se lahko), bo za vse prepozno.
Besedilo: Miran Prnaver
Foto: Arhiv SŽPS
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Postopki obnove in popravila elektrorelejnih
signalno-varnostnih naprav
Kljub temu da se v sistemu Slovenskih železnic vse bolj
uveljavljajo nove tehnologije, je potrebno starejšo tehnologijo, ki je še vedno v obratovanju, ohranjati v brezhibnem stanju. Pod pojmom »starejšo tehnologijo« predvsem
mislim na relejne SV naprave, katerih starost presega že
krepko 40 let. Te je potrebno zaradi varnosti v železniškem
prometu in brezhibnega potekanja železniškega prometa popravljati, sprotno vzdrževati in obnavljati. Popravila v večini
zajemajo menjavo relejev, ožičenja, elektronskih elementov
in konektorjev. Obnova pa včasih zajema tudi predelavo relejne skupine ali vstavka v zadnjo izvedbo.
Že od leta 1985 za obnovo in popravila skrbi Enota za
meritve in popravila v Celju (MP Celje), katere predstavnik
Boris Gorišek nam bo v tem članku predstavil postopke.
Se lahko bralcem na kratko predstaviš?
Na železnici sem se zaposlil 1987 leta z opravljanjem dela
elektroinženirja v Nadzorništvu za meritve in popravila SV
naprav. Nato sem dve leti delal v nadzorništvu SV Celje kot
pomočnik nadzornika, zatem pa do leta 1998 v projektu za
izdelavo predpisov v Mariboru (PIP). Po končanju tega projekta sem se vrnil v nadzorništvo MP Celje, kjer sem kasneje
prevzel mesto vodje nadzorništva. To delo opravljam tudi
sedaj, čeprav so nas z novo reorganizacijo preimenovali v
delovišče in sedaj na koncu pripojili lokaciji vzdrževanja SV
Celje. Tako sem z reorganizacijo »napredoval« z delovnega mesta vodje nadzorništva na delovno mesto strokovnega
sodelavca III, zavedajoč se, da delo na področju vodenja
popravil SV naprav in kalibracij elektronskih instrumentov
mora potekati nemoteno v dobrobit železnice in vzdrževalcev SV naprav na terenu.
Katere delovne naloge se izvajajo v enoti MP Celje?
V naši enoti izvajamo izredno sprotno vzdrževanje, popravilo in predelave signalno-varnostnih naprav, po kontrolno-tehničnih predpisih proizvajalca (KTP meritve)
preverjamo vse tokokroge pred ponovno vgradnjo, razvijamo in izdelujemo nadomestne sklope za SV naprave, načrtujemo in izdelujemo nove preizkusne naprave relejnih skupin
in vstavkov ter izvajamo čiščenje kontaktov in konektorjev
relejnih skupin in vstavkov. Poleg tega pa skrbimo še za
vzdrževanje in odpravo napak na računalniškem delu TRIS
v sodelovanju z LV SV Celje.
V enoti ste razvili že kar nekaj sklopov in merilnih
naprav, katere so to?
Pri nas je bilo razvitih že več inovacij, ki so bile na železnici potrjene s strani komisije za razvoj.
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V enoti smo razvili in izdelali elektronsko kontrolirani
utripač in elektronski rele, ki nadomešča polariziran rele.
Poleg tega smo izvedli veliko rešitev z izdelavo raznih
vmesnih relejnih skupin in vstavkov za nivojske prehode.
Za lažje in kvalitetnejše popravilo smo razvili preizkusno
stojalo za vstavke glavnih signalov, pult za preizkušanje
podprtih relejev in računalniško podprti pult za kontrolno
tehnični preizkus, kjer se preverijo vsi tokokrogi v posamezni elektrorelejni skupini ali vstavku.
Opiši nam, kako poteka popravilo relejne skupine od
sprejema v popravilo pa vse do vključitve le-te v ponovno delovanje, prosim.
Ko se relejna skupina na terenu pokvari, jo vzdrževalec
SV naprav izloči iz obratovanja in nam jo dostavi v MP
Celje.
Relejna skupina, ki jo sprejmemo v popravilo, mora biti
ustrezno zapakirana in opremljena s spremnim dokumentom, na katerem so sledeči podatki: tovarniška številka, številka izdaje, leto izdaje, koda proizvajalca in seveda čim
natančnejši opis napake.
Podatke vnesemo v računalniško bazo in natisnemo tehnično poročilo, katero poleg prejšnjih podatkov vsebuje še
zaporedno število tehničnega poročila in zgodovino morebitnih prejšnjih popravil.
Nato se relejna skupina vizualno preveri ter vidne napake
vpiše v tehnično poročilo (poškodovano ohišje varovalke,
kontrolne lučke, zamik kontaktov relejev, manjkajoči napisi
relejev, poškodovani konektorji …).
Glede na vsebino tako pripravljenega tehničnega poročila, delavci v MP Celje pristopijo k odpravi napake.
Preden se lahko izvede poseg na relejni skupini, se ta odpečati, z nje se snamejo sprednji in zadnji pokrov ter stranice.
Da se odkrijejo morebitni hladni spoji, se pregledajo priključki na konektorjih, relejih, varovalkah, kontrolnih lučkah
in drugih elektronskih elementih, na koncu pa se pregleda še
celotno notranje ožičenje.
Za odkrivanje napake se uporabljajo univerzalni merilni
inštrumenti, meritve pa opravljamo tako dolgo, dokler niso
odpravljene vse napake. Po odkritju napak se pristopi k zamenjavi okvarjenih elementov. Vsi posegi, porabljen material in čas popravila posameznega okvarjenega elementa se
vpišejo na list tehničnega poročila.
Kretniške skupine vpnemo v merilni pult MEREL, na katerem se izvajajo meritve delovanja podprtih relejev.
Da zagotovimo boljšo kontaktno prevodnost relejev, se
le-ti čistijo ročno z uporabo palčk steklenih vlaken. V ta
namen se ohišje sklopa razstavi do tiste mere, da je omogočeno ustrezno čiščenje kontaktne blazinice vsakega kontakta relejev. Po končanem čiščenju se z izpihovanjem iz
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notranjosti sklopa temeljito odstranijo prah, ostanki steklenih vlaken in vsa ostala umazanija. Poseg se vpiše v tehnično poročilo in relejna skupina je pripravljena za meritve po
KTP listih na preizkusnem pultu.
Na preizkusnem pultu se, na osnovi merilnih listov kontrolno-tehničnih predpisov proizvajalca, opravijo meritve in
preizkusi. V primeru brezhibno opravljenih meritev se upošteva, da je relejna skupina popravljena. Nekatere relejne skupine imajo s strani proizvajalca predpisane še funkcionalne
preizkuse.
Pred pečatenjem se relejna skupina pregleda in preveri,
ali so iz nje odstranjeni vsi pripomočki za opravljanje meritev in preizkusov, nato se pritrdijo vse stranice in pokrovi.
Relejna skupina se zapečati na za to predvidenih mestih s
pečatnim voskom, na katerega se naredi odtis s štampiljko z
odtisom enote MP Celje.
Zaključeno relejno skupino vstavimo v PVC vrečko, zaščitimo s sredstvom proti vlagi ter vstavimo v originalno
embalažo.
Popravljena relejna skupina se vrne skrbniku, pri tem pa
se natisneta dva dokumenta, in sicer izdajnica v dveh izvodih
ter kopija tehničnega poročila. Izvod izdajnice se arhivira v
dokumentaciji MP Celje.
Vsi posegi se vpišejo tudi v računalniško bazo podatkov
popravila.
Od česa je odvisen skupni čas popravila?
Čas odprave napake, vzdrževanje ali obnova relejnih
skupin ali vstavkov, vse je v prvi vrsti odvisno od vrste
napake. Pri nekaterih relejnih skupinah je na spremni dokumentaciji natančno definirana napaka že s strani SV vzdrževalca, pri drugih relejnih skupinah se napaka pojavlja
občasno ali pa celo napaka na spremnem listu ni napisana.
Potem je čas odprave napake odvisen od nabave materiala. Nekaj materiala imamo v MP skladišču, ostalo je
potrebno naročiti.
Na koncu je čas popravila odvisen tudi od same velikosti
in pa dotrajanosti relejne skupine.
Katera je največja težava pri vseh teh postopkih?
Do sedaj predvsem v pomanjkanju delavcev, ki bi bili
za takšno nagrajevanje in za potrebno strokovno usposobljenost pripravljeni delati v naših prostorih. Trenutno smo
dobili v pomoč enega delavca za delo v merilnici in enega

Preizkušanje signalnih relejnih vstavkov

za delo na področju popravil SV sklopov, tako da še nekaj
časa ne bomo mogli rešiti vseh zaostankov pri popravilih
relejnih skupin zaradi vključevanja naših delavcev pri testiranju TRIS-a v Celju v zadnjih dveh letih. Ker smo do sedaj
že dobro dodelali vse faze popravila Relejnih Skupin (RS),
smo čas popravila RS skrajšali na minimum, s tem da je
končna kontrola in varnost zagotovljena. Ukvarjamo pa se
predvsem s povečanjem števila nujnih popravil, posledično
zaradi pomanjkanja rezerv na terenu in nastalih zaostankov.
Za konec še zaključna misel!
Moje razmišljanje je predvsem v želji, da bi na železnici
lahko sami obvladovali nove tehnologije na področju SV
naprav in jih znali ustrezno vzdrževati. Do sedaj nam je do
neke mere to uspevalo, kljub monopolnim firmam, ki so nam
svojo tehnologijo prodale v zadnjem času na strokovno nepreverjen način. Z uvajanje elektronike v varnostne naprave
pa postajamo vse bolj odvisni od proizvajalcev. Vzdrževalci
SV naprav postajajo s tem le serviserji pri menjavanju (pregrešno dragih) elektronskih kartic brez možnosti popravila.
Zato pa je potreben dodatno usposobljen mlad kader, saj
obstoječi večinoma že štejemo leta do upokojitve.
Za predstavitev se ti zahvaljujem in ti želim še veliko
delovnih uspehov.
Pripravil in foto: Edvard Veber

Začetek poglobljenega sodelovanja???
V prejšnji številki smo pisali o temeljiti obnovi železniške proge na meji z avstrijsko Koroško. Navedli smo, da
upamo, da bo to pozitivna motivacija za posodobitve tudi
na naši strani meje. In nekaj malega od teh besed je med
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tem časom že »meso postalo«. Upamo, da bo od vsega tega
le nastalo kako dobro in okusno kosilo.
Župani slovenske in avstrijske Koroške so se v petek,
9. februarja, v sejni sobi občine Pliberk srečali na prvi
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skupni seji, na kateri so se dogovorili za pospešeno sodelovanje na področju izgradnje in koriščenja čezmejne
prometne infrastrukture. Navzoča sta bila tudi dva slovenska ministra, minister za infrastrukturo Peter Gašperšič
in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd
Žmavc.
Še prej sta se v Celovcu srečala s koroškim deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem. Med drugim so se pogovarjali o
tretji razvojni osi v Sloveniji, o modernizaciji železniškega
predora Karavanke, dejavnostih pri drugi cevi avtocestnega predora Karavanke, nadgradnji železniške proge Maribor–Šentilj in o železniški progi Pliberk–Prevalje.
Avstrijska stran, predvsem župani, pa so sogovornikom
iz Slovenije predstavili prizadevanja, da bi v okviru potekajoče gradnje hitre železnice na odseku Gradec–Celovec, ki
je del baltsko-jadranskega koridorja, v Sinči vasi na avstrijskem Koroškem ohranili pretovorno postajo. Ta bi namreč
s pretovornim potencialom vplivala na gospodarstvo v polmeru 70 kilometrov, kar pomeni, da bi vključevala tudi gospodarstvo v Sloveniji.
Slovenska stran je prizadevanja za pretovorno postajo v
Sinči vasi podprla. Predstavnik upravne skupnosti okraja
Velikovec in župan občine Žitara vas Jakob Strauss je ob
tem poudaril, da se bo gospodarstvo lahko razvijalo samo
tam, kjer bo dobra infrastruktura, in da si prizadevajo, da bi
od te velike naložbe v regiji dobili čim več.

Postaja Ravne na Koroškem kliče po obnovi.

Visoka mednarodna delegacija

Sodobna celovška postaja

Postaja Celovec (Klagenfurt)
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Z izgradnjo infrastrukture nastajajo velike priložnosti
tudi za »trajnostni čezmejni razvoj« na območju avstrijske
in slovenske Koroške. S sodobno železniško progo »Koralmbahn« se v Sinči vasi v Podjuni odpirajo regiji z okoli
115 000 prebivalci odlične možnosti. Seveda pa nas čaka še
veliko dela, saj na naši strani trenutna železniška infrastruktura ne ustreza potrebam sodobnega transporta.
Koroška proga, ki že desetletja žalostno propada, ima
poleg skromnega voznega reda tudi najmanjše dovoljene
omejitve hitrosti vlakov. Te namreč na relaciji od Prevalj
do Maribora ne presežejo 70 kilometrov na uro, vlaki pa
ustavljajo na postajah, ki so že v prejšnjem stoletju kričale
po obnovi.
Medtem ko se nekaj kilometrov čez koroško mejo odvija
prava železniška revolucija, ostaja slovenska stran Koroške
izjemno infrastrukturno podhranjena. Ob običajnem delovnem dnevu vlak iz Maribora na Prevalje pripelje komaj štirikrat, ob nedeljah pa to relacijo prepelje zgolj en vlak. Prav
tako so nesprejemljivi tudi potovalni časi, ki jih vlak porabi
za pot od Maribora do Prevalj. Zaenkrat je povprečna
hitrost na Koroški progi 42 kilometrov na uro, kar pomeni,
da iz Prevalj v Maribor potujemo približno dve uri. Povsem
neprivlačno prevozno sredstvo, saj z avtom to razdaljo premagamo v polovičnem času.
Na spletni strani Slovenskih železnic sta objavljena dokumenta, ki prikazujeta stanje železniških prog in postaj po
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Sloveniji. Iz tabel je razvidno, da so na Koroškem najpočasnejše proge v Sloveniji, potniki pa na vlake in z njih stopajo na zastarelih železniških postajah.
Na Koroškem izstopata tudi dotrajanost in zastarelost
železniških postaj. Skoraj vse slovenske železniške postaje
so opremljene z elektrorelejno signalno-varnostno napravo,
na Koroškem pa večina postaj, z izjemo Dravograda, uporablja zastarelo tehnologijo.
Tako so, na primer, postajo Ravne na Koroškem Slovenske železnice že leta 2014 označile kot neprimerno in
dotrajano, a spremembe do danes še niso vidne. Postaja
je tarča vandalizma, do nje vodi makadamska pot, v bližini ni primernega parkirišča, in še bi lahko naštevali. Za

primerjavo in dokaz vzemimo železniško postajo v prvi
avstrijski občini za mejnim prehodom Holmec. Pliberška
postaja je opremljena s parkiriščem, podhodom za prečkanje ceste, prihode in odhode vlakov prikazujejo digitalni zasloni, na peron pa se pripeljemo z dvigalom.
Razlika je ogromna, čeprav je pliberška postaja le streljaj
oddaljena od ravenske. Ravno dovolj, da se obrobno železnico, kraj in regijo obravnava nekoliko manj mačehovsko kot
do sedaj. Kar nekaj tega je bilo 9. februarja obljubljenega.
Besedilo: Miran Prnaver
(del podatkov in informacij povzet po spletnih straneh)
Foto: Arhiv SŽPS

ŽAP Celje
Železniški avtoprevoz ali ŽAP Celje se nahaja v neposredni bližini tovorne postaje Celje Čret. Zraven se nahaja
še kontejnerski terminal, tako da sta tu dve enoti, obe pa
spadata pod SŽ-tovorni promet, d. o. o.
Njegovo glavno delo je pretovor blaga in kontejnerjev ter
razvoz od in do prejemnikov železniških storitev.
Pogovarjal sem se z našim članom Vinkom Osetom. V
kontejnerskem terminalu so zaposleni trije, v ŽAP-u jih je
šest, to so vozniki, viličaristi in ostali delavci. Pokrivajo tudi
delo na postajah Slovenska Bistrica, Hoče, Tezno in Maribor, tako da je ŽAP Celje združen z nekdanjim mariborskim
ŽAP-om. Ko je potrebno, gre del zaposlenih na mariborski
konec. Pove mi, da imajo težave, ker je prostor, delovišče v
Celju precej neurejeno, cestišče je močno poškodovano, kar
se lepo vidi tudi na fotografiji. Pričakovalo se je, da bodo
v sklopu remonta na postaji vsaj malo urejene tudi njihove
delovne površine, a zaenkrat temu ni tako. Dela in tovora je
dovolj. Večino tovora dovažajo in odvažajo sami, je pa tudi
nekaj ostalih privatnih prevoznikov, ki pomagajo pri tem
delu. Glavna stranka je Cinkarna Celje, veliko se preloži
tudi hlodovine. Težava se pojavlja tudi z dostavo kontejnerjev v tovarno Gorenje v Velenju. Ker na železnici zamujajo
z dostavami, kar nekaj tega tovora izgubimo in gre na ceste.
In tako direktno iz Luke Koper odhaja po cesti namesto po
železnici do Celja. Sami zaposleni žal tudi, če bi imeli kako
boljšo rešitev, niso dovolj slišani. Število zaposlenih se je
bistveno zmanjšalo, saj je včasih številka zaposlenih v terminalu in ŽAP-u dosegla skoraj 40. Ko pride do upokojitev,
pač novih zaposlitev ni.
Vinko v ŽAP-u dela že trinajst let, prej je bil na premiku.
Doma je v bližnjih Štorah. Delovni čas je dopoldan (od 6. do
14. ure), če pa je delo, je potrebno podaljšati. Avtopark je po
Vinkovih besedah dober in posodobljen. So pa pred časom
imeli idejo, da bi to celjsko enoto ukinili in jo prestavili
v Ljubljano ali Maribor, ker je bilo v nekem obdobju tam
pomanjkanje dela. Vendar je ta nespametna in neposlovna
ideja kasneje zamrla. Med pogovorom sem izvedel tudi kako
zanimivost, ki je prej nesmisel in problem. Kot na primer,
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Ne toliko denarja, kot dobre volje bi bilo potrebno za obnovo …

Vinko Oset pred svojim »delovnim orodjem«

da tovor za tovarno Radeče papir nova vozijo iz Ljubljane, namesto iz Celja. Čeprav je razdalja med Radečami in
Ljubljano več kot dvakrat daljša kot do Celja! Pa še cesta
med prestolnico in Radečami ni ravno idealna. Prej obratno!
V filmu Moj ata, socialistični kulak je bila izrečena misel:
»Včasih laže živimo, če česa ne razumemo.« Pa še danes je
na žalost tako.
Besedilo in foto: Miran Prnaver
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Upokojili so se …
Upokojil se je Stane Jevnišek. Zadnjo soboto iztekajočega leta 2017 je svojo zadnjo službo na železnici končal
naš član in prijatelj Stane Jevnišek, član OO Novo mesto.
Na železnici se je zaposlil zdaj že davnega 1. 6. 1982 kot
vlakovni odpravnik na postaji Črnomelj. Nato je kar nekaj
let opravljal različne službe, kot so komercialist, blagajnik
in carinski skladiščnik na tovorni postaji Revoz v Novem
mestu. Kot prometnik se je ponovno aktiviral leta 1994 na

Vesela družba

postaji Mirna Peč, kjer je tudi končal svojo delovno dobo in
dokončno stopil v upokojenski staž.
Stane nas je povabil na slovo ob odhodu v zasluženi »penzijon« v Mirno Peč, od koder so tudi utrinki s tega srečanja.
Povedal je, da to ni slovo in da bo še naprej z veseljem ostal
član SŽPS-a kot upokojenec.
Besedilo in foto: Jure Buzar

Stane Jevnišek in predsednik OO SŽPS Novo mesto

INTERVJU

Robert Zorman, predsednik SŽPS OO Maribor in
podpredsednik SŽPS
Od kdaj si predsednik SŽPS OO Maribor?
Predsednik OO Maribor sem od začetka leta 2016, potem ko se je
prejšnji predsednik odločil, da ne bo ponovno kandidiral. Že pred
tem sem bil osem let podpredsednik v našem OO. Tako sem kar
dobro poznal situacijo, ki je bila v našem sindikatu.

Področje, ki ga obsega naš OO, zajema vse postaje Koroške proge,
torej postaje Maribor Studenci, Ruše, Ruta, Podvelka, Vuhred, Vuzenica, Dravograd in Prevalje ter postaje na glavni progi – postaje
Šentilj, Pesnica, Maribor, Maribor Tezno, Hoče in Rače.
Članstvo v našem OO je precej pestro, saj obsega prometnike,
kretnike, tukaj so tudi delavci in delavke, ki so zaposleni v SŽ ŽIP,
Potniškem prometu, Tovornem prometu in tudi delavci iz SVTK so
z nami.

S katerimi vprašanji si se najprej srečal, ko si postal
predsednik OO Maribor?

Na delovnem mestu
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Delo na terenu je stalno pestro, saj se problemi porajajo praktično
vsak dan. Večina jih je manjših in hitro rešljivih. So pa tudi problemi,
ki vzamejo kar nekaj časa in volje, da se rešijo v obojestransko
korist.
Med večjimi in tudi daljnosežnimi problemi je vsekakor težnja SŽ po
ukinitvi prometa in postaj na Koroški progi. Prav vsako voznoredno
obdobje prihajajo zahteve po ukinitvah vlakov, prav tako pa so na
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udaru postaje. Tako so v jeseni hoteli popolnoma ukiniti delovno
mesto prometnika na postaji Vuhred. Sedaj tam dela prometnik
vsak dan po 8 ur.
Naslednji tak problem pa je vsekakor odmor, ki ga nekateri na
delovnem mestu prometnika na glavni progi težko ali pa celo ne
morejo koristiti. Sedaj je stanje takšno, da je odmor sicer predpisan, koristil pa se naj ne bi takrat, ko vozijo vlaki, torej na škodo
železnice. Upam, da se bo stanje v bližnji prihodnosti rešilo.

Kakšna je bila tvoja poklicna pot?
Končal sem Srednjo železniško šolo v Mariboru leta 1988 in kot
pripravnik za vlakovnega odpravnika pričel septembra 1988 delati
na postaji Ruše. Potem sem 1989 odšel v vojsko. Po vojski sem ponovno pričel na postaji Ruše, leta 1991 so me premestili na postajo
Pesnica, od tam pa leta 1993 na postajo Šentilj, kjer sem delal 18
let. V tem času sem nadomeščal tudi na postaji Slovenska Bistrica, nekaj malega sem delal na postaji Maribor Studenci. V času
remontov prog Laško–Rimske Toplice in Rače–Pragersko pa sem
delal tudi tam na odjavnicah. Leta 2011 so me premestili na postajo
Maribor, kjer opravljam delo prometnika.

S katerimi težavami se srečuješ na delovnem mestu?
Delo prometnika na postaji Maribor je zelo zanimivo in dinamično.
Praktično ni dneva ali noči, da bi lahko rekel, da sta bila vsaj podobna prejšnjima. Stalno se nekaj dogaja. Je pa res, da vsi pričakujejo, da bo prometnik rekel kaj in kako, tudi če so to delavci izven
Infrastrukture in Vodenja prometa. Torej eni še vedno ne poznajo
razmejitve del, kaj je v pristojnosti prevoznika in kaj upravljalca.
Tudi komunikacija s prometniki v Špilju je zanimiva, saj pri tem
spoznaš njihov način dela. Pri vsem tem pa moraš planirati, kako
boš vozil tovorne vlake in kje jih boš »parkiral«, saj sta postaji Maribor in Špilje za sprejem in odpravo tovornih vlakov »mali« postaji,
torej postaji z malo tirov, na katere lahko sprejmeš tovorne vlake.
Vemo, da je pri nas ogromno zamud v tovornem prometu, Avstrijci pa imajo točno določeno, kdaj oziroma do kdaj lahko vzamejo
določen vlak, saj ko ta čas preteče, enostavno pošljejo strojevodjo
naprej po svojih delih.
Pričeli so se tudi remonti, še posebej je sedaj pereč problem remont
proge Slovenska Bistrica–Poljčane, kjer prihaja do večjih zamud v
prometu potniških vlakov, ko pri svojem delu komaj še slediš, kateri
vlak je koliko zamujen, kako je z obrti garnitur, kako je s čakalnimi
dobami za potniške vlake, o zamudah pa je potrebno obveščati še
potnike in ostalo osebje na postaji, kar pa je z zastarelim sistemom
obveščanja potnikov zelo težavno. Upam, da se bo z remontom
postaje to spremenilo, vendar ga pričakujemo z mešanimi občutki,
saj bo, po informacijah, ki jih imamo, postaja Maribor kar precej
spremenila svoj videz, mislim v smislu tirne situacije, za katero pa
mislim, da ni ravno najbolj posrečena. Bomo videli, kaj bo prinesel
čas.

Kaj meniš o trenutnem stanju delavskih pravic?
Mislim, da se povsod teži k zmanjševanju že pridobljenih delavskih pravic, da bi lastniki s tem povečevali svoj dobiček na najbolj
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Mirko Brod, Renato Krumpak in Robert Zorman

enostaven način. To je popolnoma zgrešeno, saj se pri nas, mislim
na Slovenijo, hoče vse pogosteje priti do dobička na ramenih
nekoga drugega. Koliko je firm, ki res delajo tako, da je delavec
njihova prava dobrina? V vsej Sloveniji samo nekaj. Kdaj bodo
delodajalci spoznali, da je zadovoljen delavec tudi dober delavec?
Nekatere države so to že spoznale in njihov standard je zelo visok.
Pri nas pa vsak dela na način: Iztisni iz delavca vse, kar lahko, nato
pa naj sam poskrbi zase.

Na katerih področjih bi sindikat moral narediti več?
Sindikati so nastali ravno zaradi tega, da so se delavci organizirano zoperstavili izkoriščanju. S tem v mislih bi morali delovati
tudi naprej. Zdi se mi, da se nekateri sindikati vedno bolj politično
barvajo in delujejo skoraj že kot stranke v parlamentu, ni važno,
kakšen je predlog, če je prišel iz nasprotnega tabora, ga zavrnimo.
Takšno razmišljanje je samo voda na mlin delodajalski strani, ki
ponavadi deluje v smeri Deli in vladaj. Pri nas pa to počnejo že
nekateri sindikati. Vsekakor je prva naloga sindikata še vedno skrb
za delavčeve pravice in mislim, da bi morali delovati v tej smeri, ne
glede na probleme in na polena, ki ti jih mečejo pod noge.

Kateri so trenutni izzivi, s katerimi se spopadate v OO-ju?
Kot vsako leto, se že pripravljamo na predloge delodajalske strani
glede zmanjšanja števila vlakov in zapiranja ali vsaj zmanjševanja
dela na postajah, le-to bi radi vpeljali z novim voznorednim obdobjem. Sicer pa rešujemo probleme, ki jih pač člani izpostavijo,
recimo neurejena delovna mesta, probleme z opremo, ki je dana v
uporabo, pač vsakodnevne probleme ...

Čemu namenjaš prosti čas, kaj te sprošča?
Prosti čas preživim z družino. Starejši sin sedaj študira v Ljubljani,
mlajši pa je v nogometu, kamor sem aktivno vključen tudi sam,
sicer ne kot igralec, ampak kot funkcionar v klubu in tudi na Medobčinski nogometni zvezi Maribor. Sicer pa najdem svoj mir v naravi,
ki me obdaja, saj stanujemo na lepi legi sredi Slovenskih goric.
Pogovarjal se je Edvard Kostić.
Foto: Arhiv Roberta Zormana
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Intervju s člani Sveta delavcev
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.: Andrej Petrovič
Se lahko našim bralcem na kratko predstaviš?
Pozdravljeni, rojen sem leta 1972 v Kranju, zaključil sem šolo za
inženirja elektroenergetike, rad hodim v hribe in spoznavam nove
države, mesta ter njihovo kulturo.

Kako se je začela tvoja železničarska pot?
Leta 1991 sem prišel na Slovenske železnice. Kot progovni delavec sem začel delati v Kranju, kasneje sem dobil delo na vozni
mreži Logatec kot vzdrževalec VM. Leta 1993 so me premestili v
nadzorništvo VM Ljubljana in sem delal kot vzdrževalec, kasneje
kot skupinovodja, delovodja in za kratek čas kot pomočnik nadzornika. Po bolezni sem zaradi makroklimatskih pogojev bil premeščen v elektronapajalno postajo kot stikalničar, leta 2010 pa se je
odprl center vodenja stabilnih naprav električne vleke (CV SNEV),
kjer sem kot prvi naredil daljinski izklop. Delo v CV SNEV je zelo
razgibano, pokrivamo območje od Jesenic do Dobove (3 KV), sodelujemo z vzdrževalci vozne mreže, vzdrževalci elektronapajalnih
postaj, vzdrževalci elektro instalacij, prometniki, dispečerji in strojevodji in pa z distributerji električne energije (elektro Gorenjske,
Trbovlje, Ljubljana, Krško), tako da nam dvanajsturni delavnik zelo
hitro mine, s sodelavci pa imamo zelo dober, pozitiven odnos in vsi
z veseljem opravljamo delo dispečerja SNEV.

Kako je prišlo do odločitve, da si kandidiral za člana SD-I?
Za člana SD-I so me predlagali v sindikatu SDŽDS in kandidaturo
sem z veseljem sprejel, da lahko zastopam probleme delavcev
elektroenergetike, prav tako pa tudi drugih služb, ki jih srečujem v
vsakdanjem delavniku.

Kako bi ocenil uspešnost delovanja SD-I od začetka
tvojega članstva v SD-I pa do danes? Misliš, da SD-I
opravičuje svoje poslanstvo in pričakovanja zaposlenih?
To funkcijo opravljam prvi mandat in vsak začetek je težak. Ker
nisem imel izkušenj na tem področju, sem bil na prvih sejah kar
malo »zbegan«, sedaj sem se že navadil in je vse skupaj veliko
lažje. SD-I zagotovo opravičuje poslanstvo, na sejah se dotaknemo
vseh mogočih perečih vprašanj zaposlenih na področju SŽ in vem,
da vsi skupaj delamo v dobro vseh zaposlenih.

Na sejah SD-I postavljaš razna vprašanja predstavnikom
družbe SŽ-Infrastruktura, d. o. o., ali si z odgovori tudi
zadovoljen?
Vprašanj za predstavnike družbe SŽ-Infrastruktura imamo na sejah
res veliko in z vseh možnih področij. Za veliko vprašanj dobimo
odgovore, kar vidimo v zapisnikih sej. Če pa odgovora zaradi problematike ne dobimo takoj, nam predstavniki družbe SŽ-I pošljejo
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Andrej Petrovič

odgovore v najkrajšem času. Skupaj z njimi poskušamo reševati
probleme zaposlenih redno, pereča vprašanja pa so lahko tudi stalnica na sejah SD-I, recimo odmor med delom in podobno.

Letos imata naša dva sindikata skupno družabno srečanje
v Kranjski Gori. Kako ocenjuješ sodelovanje med tema
dvema sindikatoma in nasploh med sindikati na železnici?
Sodelovanje obeh sindikatov z veseljem pozdravljam, ker smo
skupaj močnejši in modrejši za zaposlene, tako na strokovnem
kot delovnem področju. Glede sodelovanja z drugimi sindikati sam
osebno mislim, da je potrebna skupna beseda in sodelovanje, ker
imamo kar nekaj skupnih problemov, ki bi jih skupaj tudi laže rešili.
Srečanje v Kranjski Gori pa je dobrodošlo, da skupaj ob plesu in
športnih aktivnostih vsaj za en dan pozabiš na delovne obveznosti.

Ali ti poleg službenih obveznosti in članstva v svetu
delavcev ostane še kaj prostega časa, imaš kaj hobijev?
Rad rečem, da imam v življenju tri stvari, prva je seveda družina ter
železnica in taborništvo. Pri tabornikih sem inštruktor prve stopnje
in se ukvarjam z vzgojo nerazvajenih (ha, ha ha) srednješolcev,
sicer pa imamo taborniški dom na Joštu in grče (starejši člani)
imamo kar nekaj dela pri vzdrževanju doma. Vedno se udeležim
tudi evropskega prvenstva v košarki, lansko leto je bila na sporedu
Finska, sicer pa me dobite na pohodih po hribih, ampak bolj po neobiskanih poteh, da se v miru naužijem narave in duhovnega miru.

Andrej, imaš za konec intervjuja še kakšno misel,
spodbudo za naše bralce?
V življenju bodite veseli in pošteni, pomagajte drugim in s tem boste
največ pomagali samemu sebi.
Pogovor je pripravil Miran Prnaver.
Foto: Arhiv Andreja Petroviča
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Rogaška proga

Stranje

Uvod
Železniška proga Grobelno-Rogatec d. m. je ena izmed
železniških prog, ki sestavljajo železniško omrežje v Sloveniji. Železniška proga je neelektrizirana. Odsek med Grobelnim in Rogatcem je bil zgrajen leta 1903. Leta 1930, po
združitvi v Kraljevino SHS, so jo podaljšali do Krapine na
Hrvaškem in jo tako povezali z leta 1886 zgrajeno lokalno
progo iz Zaboka. Po razpadu Jugoslavije so Hrvati opustili
promet na odseku med Đurmancem in državno mejo. Pred
leti je bil potniški promet med državama spet vzpostavljen.
Dolžina te proge je 36,3 km.
Začetna železniška postaja je Grobelno, medtem ko je
končna Rogatec. Uradno in po kilometrski legi pa je začetek proge na državni meji in proga poteka od hrvaškega
Zaboka proti koncu v smeri Grobelnega. Iz Rogatca se proga
nadaljuje ob desnem bregu Sotle do mosta pri Dobovcu, kjer
dokončno zapusti ozemlje Slovenije. Že pred tem kar šestkrat na kratkih odsekih prečka državno mejo, ki ne poteka
natančno po strugi Sotle.
Železniška proga Stranje–Imeno d.m. ima dve postaji in
meri 14,3 km. Proga šestkrat seka slovensko-hrvaško mejo,
kar pomeni, da trikrat stopi na hrvaško ozemlje. Skupna dolžina poti po njem znaša 383 metrov.
Hrvaški del proge med Savskim Marofom in Kumrovcem
je bil dograjen leta 1956. Med letoma 1957 in 1960 so ga
podaljšali na ozemlje Slovenije. Ker predstavlja najkrajšo
povezavo med Zagrebom in Mariborom, so v preteklosti
imeli z njo velike načrte, v Grobelnem so celo že položili
spodnji ustroj loka, ki bi omogočal promet proti Mariboru
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brez menjave smeri. Po razpadu Jugoslavije je promet na
progi močno upadel. Mednarodni promet je bil popolnoma
prekinjen. Junija 2001 je bil hrvaški del proge zaprt (v načrtu
je obnova odseka do Vukovega Sela, ki bi bil del zagrebškega primestnega prometa), medtem ko se je na slovenski
strani do Imena ohranil lokalni promet.
Grobelno
Prvi postanek moje poti je bil na postaji Grobelno, kjer se
malo pred postajno zgradbo od proge Zidani Most–Maribor
odcepi Rogaška proga. Zanimivost te postaje je, da na vsaki
strani postajne zgradbe poteka ena proga, »spredaj« Mariborska in za postajo Rogaška. Po Rogaški progi voznoredno
vozi 22 potniških vlakov. Tovorna pa sta predvidoma dva.
Potniški vlaki vozijo vsi iz Celja do Rogatca, Đurmanca ali

Grobelno
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Prometnik Peter Očko

Imenega in nazaj. Postaja Grobelno ima pet tirov. Sosednja
postaja na Rogaški progi je Stranje, vmes sta postajališči
Šentvid pri Grobelnem in Šmarje pri Jelšah, ki je v bistvu nezasedena postaja. Pogovarjal sem se s prometnikom Petrom
Očkom, delajo v tako imenovanem ruskem turnusu in prodajajo tudi vozovnice potniškega prometa. Pove mi, da se
število potnikov v zadnjem času manjša, kar je posledica
velikih zamud vlakov v času remontov, ki potekajo na štajerskem koncu. Peter je prometnik na postaji Grobelno leto
in pol, prej je delal na postaji Rogatec. Lokacija vodenja prometa je Šentjur, dejansko pa ima samostojna strokovna sodelavka sedež na postaji Grobelno. Pokriva postaje Šentjur,
Grobelno, Ponikva, Stranje, Rogatec in celotno Velenjsko
progo. Prometna situacija in delo se je bistveno zboljšalo,
ko je bil pred leti zgrajen cestni nadvoz. Postaja ima nov
podhod, dve dvigali. Lahko imajo sočasne uvoze potniških
vlakov. Po izgradnji nadvoza so veliko boljši pogoji tudi za
cestne udeležence.

delo in zaklenejo kretnico, o tem obvestijo postajo Stranje in
povedo, da nadaljujejo vožnjo v smeri Stranja. Prometnik v
Stranju prevzame ključ kretnic in ga z nalogom pošlje nazaj
v Grobelno.
Šmarje je postaja, ki nima signalov. Nekoč je bilo zasedena postaja. Najprej so zaprli postajo Šmarje in nato še
Rogaško Slatino.
Če povzamemo: na tej progi so postaje Rogatec (zasedeno), Rogaška Slatina (nezasedeno), transportno odpravništvo
Mestinje, Stranje (zasedeno), Šmarje pri Jelšah (nezasedeno), Grobelno in po potrebi zasedena postaja Imeno (za potrebe tovornega prometa in v času, ko vozi muzejski vlak).
Vse ostalo so postajališča.

Križanje vlakov na postaji Stranje

Postajo Imeno po potrebi zasedejo prometniki iz Stranja.
Vlaki vozijo v razmiku medpostajne odvisnosti. Vlaki, ki
vozijo do Imenega, po prihodu na postajo zamenjajo kabino
in strojevodja se 5 minut pred odhodom javi, da je pripravljen
za vožnjo nazaj. Od prometnika dobi dovoljenje za vožnjo
z odprte proge (ker je postaja nezasedena). Po prejetem dovoljenju odpelje z Imenega po voznem redu.
Postaja Stranje ima štiri tire, uvozne, izvozne signale,
premikalce, električno gretje kretnic … Prometniki delajo
v tako imenovanem kratkem turnusu s prekinitvijo v nočni
(22-02). V petek delajo nočno do ene ure zjutraj. V soboto
delajo dnevno izmeno za potrebe kopalnega vlaka. Nato
zopet zasedejo postajo v nedeljo ob 13. uri in delajo do
21. ure ter zopet prekinejo delo do 23. ure, ko pride prometnik v nočno izmeno.

Šmarje pri Jelšah

Stranje
Je vmesna postaja na Rogaški progi, istočasno tudi cepna
postaja za smer Imeno. Tega dne (dan žena) je bila v dnevni
izmeni na postaji Stranje Branka Krsnik, ki uvaja v delo
pripravnika za prometnika. Uvodoma mi pove, kako poteka
delo na nezasedeni postaji Šmarje pri Jelšah, ki je obenem
tudi nakladališče. Kadar je tovor za dostavo oziroma odpravo, dobi tovorni promet ključ kretnice na postaji Grobelno.
Dela – premika se lahko le iz smeri Rogatec. Ko končajo
APRIL 2018
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NAŠE POSTAJE
Tovorni vlak v smeri Rogatca navadno zaradi preteže vozi
od Stranja do Rogatca v dveh delih. Del tovora odpne in ga
nato ponovno pride iskat. Kadar je pa tovor v Imenem, vozi
direktni vlak za oziroma iz Celja Čret. V Imenem nalagajo
le les za Italijo.
Branka je začela delo prometnice 13. maja leta 1988 v
Rogaški Slatini. Tam je delala 12 let, nadomeščala je tudi v
Imenem in Šmarju. Od začetka tega tisočletja opravlja dela
in naloge prometnice na postaji Stranje. Doma je v Rogaški
Slatini.

Sodna vas

Rogaška Slatina

Rogatec
Imeno

Je mejna postaja na progi Zabok–Rogatec–Grobelno.
Trije pari vlakov peljejo čez mejo do Đurmanca. To so slovenske garniture. Vlaki sicer niso najbolj zasedeni, saj se
zelo pozna, da vmes 20 let ni bilo prometa in težko ter počasi
se potniki sedaj pridobivajo nazaj.

Zaključek
Rogaška proga z odcepom za Podčetrtek in Imeno bi
morala biti predvsem v turističnem delu zanimiva in perspektivna za SŽ. Pomembni zdravilišči Podčetrtek in Rogaška Slatina bi v tujini tudi železnici pritegnila pozornost
za vlaganje in razvoj. Nekaj se je v preteklosti naredilo predvsem glede voznega reda (kopalni in muzejski vlaki). So pa
seveda še številne priložnosti in izzivi pred nami. Pri tem
ne bi smeli zanemariti tudi tovornega prometa in tovora, ki
bi ga bilo mogoče še v večji količini prepeljati po tej progi,
saj tovorni promet prinaša pomemben prihodek za naše
podjetje.
Besedilo in foto: Miran Prnaver

Rogatec

Tovorni promet je močan zaradi tovarne steklarna Straža.
Sama tovarna je v neposredni bližini postaje, a je na hrvaški
strani. Do nje je speljan industrijski tir. Vsak drugi dan pripeljejo 20 vagonov peska iz Češke. Nalagajo pa steklenice
za izvoz v smeri Celje in naprej. Postaja je signalno-varnostno varovana v kombinaciji s postavljalno mizo in ključevno
odvisnostjo. Prometnik tega dne na postaji Rogatec je bil
Jani Božak.
Postaja Rogatec je bila pred leti v glasilu Prometnik že
predstavljena.
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Delovno mesto: čistilec
O delu in poklicu čissi med seboj pomagajo
tilca sem se pogovarjal z
in se dopolnjujejo. Sedež
našim članom Slavkom
njegove delovne enote je v
Žuličem. Srečala sva se na
Zidanem Mostu in obsega
postaji Krško.
progo od Litije do Dobove.
Zaposlen je v družbi
Tako je njihovo delo veliŽIP. Njegovo osnovno
kokrat na različnih postadelo je čiščenje in urejanje
jah. Če ne dela v Zidanem
službenih prostorov ter žeMostu, dobi za delo na
lezniških vozil. Svoje delo
terenu terenski dodatek.
je doslej opravljal na posV nadaljevanju mi pove,
tajah od Dobove do Litije
da je seveda v zimskem
pa v Celju. Poklicno pot
času čiščenje bolj zahtevno
je začel kot ključavničar v
oziroma ga je zaradi vredelavnicah v Dobovi. Od
menskih razmer več. ČisSlavko Žulič
Pri delu
leta 2001, ko je v delavnitijo tudi zunanje površine
ci postal »višek«, pa opravlja sedanje delo. Delo čistilca se (perone …). Kar zadeva čiščenje potniških garnitur, pravi,
opravlja v različnih delovnih izmenah. Ali po osem ur ali da je skoraj laže čistiti klasične garniture (ki so v osnovi
dopoldne in popoldne ali 12 ur ali pa v turnusu z nočnimi precej starejše) kot novejše garniture Siemens. Pozimi pa je
(tega sicer ni v njihovi delovni enoti). V Dobovi delajo po čiščenje, predvsem zaradi soli, ki z obutvijo pride v vagone,
dvanajst ur vsak drugi dan, na ostalih postajah pa po osem precej neprijetno. Čistijo za vse družbe (potniški, tovorni
ur med tednom. Na vseh postajah dela po eden, le v Zida- promet, infrastruktura), vendar on v tem ne vidi nobenega
nem Mostu jih je v eni izmeni več (dva ali trije), delajo po problema, saj smo vsi železničarji. Odmor med delom imajo
osem ur. Delo samo se mu sicer ne zdi naporno, je pa precej zagotovljen, za prehrano pa morajo poskrbeti sami.
zahtevno v smislu, da se veliko »seliš s postaje na postajo«,
Slavko prihaja iz okolice Cerkelj ob Krki, doma je na
in to seveda v eni izmeni. Tako ima, na primer, ta teden, ko Stojanskem Vrhu. Prosti čas, predvsem poletje, rad preživi
dela v Krškem, poleg le-tega še: ob ponedeljkih, sredah in v naravi. Kot član našega sindikata je zelo zadovoljen, saj
petkih čiščenje na Blanci in v Brestanici, ob torkih in četrtkih čuti, da ima sindikat do njega odnos, kar za prejšnji sindikat,
pa še čiščenje v Brestanici.
v katerem je bil, nikakor ne more reči.
Vožnje pride kar nekaj. Je kar precej terenskega dela,
Po pogovoru z našim članom Slavkom sem videl, kako
vendar Slavku to odgovarja, saj tako čas hitreje teče in mine. je lahko človek, četudi dela tista dela, ki velikokrat niso
Tudi to stalno prestavljanje s postaje na postajo ga ne moti. najbolj prijetna in so odvisna predvsem od drugih udeleNa postaji Dobova čistijo tudi potniške garniture. To delo žencev in uporabnikov na železnici, zadovoljen in rad
rad opravlja, zato se mu morda v primerjavi z drugimi zapos- opravlja svoje delo. In to tudi v primeru, ko je to delo relalenimi ne zdi naporno. Nadvse pomemben je odnos do dela. tivno slabo plačano. Slavko je zadovoljen delavec in
In ta odnos je pri Slavku nadvse pozitiven. Kar pa zadeva človek. Res lep zgled za tiste, ki si hočejo dopovedati, kako
odnos do železniških objektov in uporabe le-teh, pravi, da je hudo na železnici in kako slabo so plačani. Morda pa pri
imajo zaposleni primeren
tistih ni problem železniodnos, to pa žal velikokrat ne
ca in plača, ampak se provelja za potnike, ki marsikje
blem skriva nekje drugje.
povsem nepotrebno in morda
To bodo morali žal odcelo nalašč umažejo in unikriti sami in si pomagati
čujejo železniški inventar.
sami. Hvala Bogu je čistiŽal se mu zdi, da se zadeve
lec Slavko Žulič človek in
celo slabšajo. Z vsemi zaposželezničar ravno nasprotnih
lenimi ima lepe odnose, to
stališč in načina življenja.
velja tudi za njegove predIn verjetno se sploh ne zapostavljene, ki dobro poskrvedamo, kako veliko bogasbijo, da ima urejene pogoje
tvo za železnico in našo
in opremo (čistilna sredstva)
družbo so taki ljudje in deza delo.
lavci.
So pretežno ženski kolekBesedilo in foto:
tiv, saj sta v njihovi delovni
Peron na postaji Krško bo čist in lep!
Miran Prnaver
enoti le dva moška, vendar
APRIL 2018
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OO SŽPS Nova Gorica

Postaja Nova Gorica, zadaj Sabotin in Sveta gora

OO SŽPS Nova Gorica je med našimi večjimi odbori, saj
ima v svojih vrstah skoraj 15 % našega članstva. Teritorialno obsega območje postaj od Podbrda do Sežane, torej del
Goriške proge in progo Nova Gorica–Sežana. V svoji sestavi
ima poleg prometnikov in kretnikov tudi precej progovnih

Iz Hudejužne se skozi Stržišče pride na Črno prst in Rodico.
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delavcev, prodajalk v potniškem prometu in sprevodnike ter
delavce v ŽIP-u. Članstvo prihaja večinoma iz njihovega
domačega goriškega območja. Na področju, ki ga pokriva
OO, so zasedene naslednje postaje: Nova Gorica, od koder
prihaja največ članstva, v dnevnem času so zasedene postaje Anhovo, Grahovo, Podbrdo in Vrtojba, v dnevnem in
nočnem času (s prekinitvijo) so zasedene postaje Most na
Soči, Bohinjska Bistrica, Prvačina in Štanjel.
Predsednik OO je že drugi mandat, to je osem let, Bojan
Drole, ki je bil moj sogovornik na postaji Nova Gorica.
Zanima me, kakšno je sodelovanje z vodstvom sindikata,
glede na to, da so relativno precej oddaljeni od Ljubljane.
Pove mi, da je sodelovanje zelo dobro, večinoma preko telefonov in elektronskega komuniciranja ter preko udeležbe
na vseh sejah odborov in drugih organov, v katerih so zastopani njihovi člani. Predsednik Bojan dela na matični postaji
Anhovo, od lanskega februarja ima vlogo za postajo Nova
Gorica. Trenutno dela na postaji Nova Gorica, a v praksi
nadomešča po vsej progi.
OO nudi svojemu članstvu številne aktivnosti: dvakrat
letno izlet (en krajši in drugi nekoliko daljši), martinovanje,
srečanje ob zaključku leta. Občasno imajo tudi piknike,
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Predsednik OO Bojan Drole

Osrednja problematika, ki jo čutijo pri svojem delu, je
zagotovo pomanjkanje števila zaposlenih in oddaljenost,
vožnja v času nadomeščanja. Tu so relativno slabe cestne
povezave. Med Podbrdom in Novo Gorico je, na primer,
najhitrejša povezava z vlakom, pa še ti ne vozijo v času, ko
je smena osebja. Predvsem v nočnem času ni dovolj prometa, zato imajo tudi prekinjeno službo. Specifika je tudi delo
na mejni postaji Nova Gorica, kjer je potrebno obvladati
sosednji italijanski jezik. V prihodnje naj bi zopet opravljali
izpite iz predpisov sosednjih železnic. Do sedaj je bila z
opravljenim izpitom za prometnika v Novi Gorici pridobljena licenca za delo z italijanskimi železnicami. Z novostmi so
pa sprotno seznanjeni.
Članstvo izhaja iz različnih profilov, vendar je sodelovanje dobro, lahko rečemo zgledno. To velja tudi za odnose
z delavci, ki prihajajo iz drugih sindikalnih vrst. Eden drugega potrebujejo pri delu, in tega se dobro zavedajo. Morda je
to posledica precejšnje oddaljenosti od centra in od glavnih
»sindikalnih zgodb«.
V osnovi imajo na vsaki postaji sindikalnega zaupnika,
glavno dela po opravi predsednik skupaj z dvema podpredsednikoma. Ker so geografsko malo bolj zase, tudi ni večjega
sodelovanja s sosednjimi OO iz tako imenovane Primorske
regije. Razen morda ob organizaciji skupnega druženja (npr.
Barkolana).

Prometnik Milivoje Cvijanović

kakšen pohod, kolesarjenje. Vse te občasne aktivnosti so
odvisne od predlogov članstva.
OO ima svojo pisarno na postaji Anhovo, ki sicer ni dovolj
velika za sestanke, je pa primerna za delo, ki ga opravljajo
predsednik OO in ožje vodstvo. Ta prostor je bil pridobljen
v času njegovega predhodnika Rista Djurića.

Prvačina

Sicer pa Bojan pove, da poskušajo kar v največji meri
slediti in se udeleževati vseh dogodkov, srečanj, ki jih organizira sindikat na državnem nivoju, in tako so aktiven in sestavni del našega sindikata. Sam se o tem, na osnovi obiska v
Novi Gorici, slišanega in videnega, zagotovo lahko strinjam
s predsednikom Bojanom. Naj tako ostane še naprej.
Besedilo in foto: Miran Prnaver
Postajna zgradba z »italijanske strani«

APRIL 2018

25

MALO ZGODOVINE

Prva železnica v Sloveniji
Prve železnice so se na evropski celini začele graditi že
zelo kmalu za prvo javno železniško progo Liverpool-Manchester v Angliji. Prva lokomotivska železnica v stari
Avstriji, kamor je sodilo tudi takratno slovensko ozemlje,
je bila leta 1838 odprta Severna železnica (Kaiser Ferdinands-Nordbahn). Ker pa je bilo glavno pristanišče stare
Avstrije v mestu Trst južno od Dunaja, so sklenili izgraditi
povezavo Dunaj–Trst, ki jo poznamo pod imenom Južna
železnica (Südbahn SB). Južna železnica je dobršen del potekala tudi po ozemlju današnje Slovenije.
Gradnja Južne železnice je trajala od leta 1839 do 1857, in
to v šestih etapah, pri najzahtevnejšem delu čez gorski prelaz
Semmering so gradnjo odložili in jo začeli šele leta 1848
ter dokončali leta 1854 (tri leta pred dokončanjem celotne
proge). Celoten projekt gradnje Južne železnice je vodil ing.
Carl Ritter von Ghega. Proga je bila do Graza zgrajena že
v letu 1844. Naslednje tri etape pa so nato potekale preko
ozemlja današnje Slovenije.
Prva etapa na relaciji Graz–Celje je bila za javnost odprta
2. 6. 1846. Potek trase teče po ravninskem in gričevnatem
svetu. Na sami trasi je bilo potrebno zgraditi tudi predore,
mostove in viadukte, ki so ponekod bili svojevrstni podvig.
Posebnost so bili vsi predori na tej trasi, saj so bili grajeni iz opeke in ker je opeka kot material zelo občutljiva na
vlago in dim, so imeli predori na tej trasi zgrajene posebne
zračnike. Po progi je še v času gradnje dne 1. 11. 1845 iz
Graza do gradbišča pesniškega viadukta pripeljala lokomotiva Weixelburg (Višnja Gora) – to je bila prva lokomotiva na slovenskih tleh. Pesniški viadukt je premoščal
zahteven močvirnati teren v dolini Pesnice. Še preden je
na viaduktu stekel redni promet, je testno vožnjo opravila

Spominski srebrnik, izdan ob otvoritvi Južne železnice leta
1857, replika Foto: Mitja Vaupotič

lokomotiva Strassengel. Posebno težavo je predstavljala
reka Drava, kjer je bil narejen lesen most tipa Howe (ameriški tip konstrukcije), po katerem je dne 27. 4. 1846 prvič
peljala lokomotiva Ocean, ki velja za prvo lokomotivo
v Mariboru.
Drug premostitveni objekt pa je bil pesniški viadukt, ki
je premoščal močvirnati teren v dolini Pesnice. Še preden je
na tem viaduktu stekel redni promet, je dne 2. 5. 1846 testno
vožnjo opravila lokomotiva Strassengel. Nenavaden je tudi
viadukt Zbelovo, ki ni bil zgrajen do višine trase, temveč je
to višino dosegel nasip nad zidanim delom viadukta. Tako
je proga premagala največje ovire do Celja. 16. 9. 1949 so
končali drugo etapo Celje–Ljubljana, kjer je bil največji problem progo speljati v ozki dolini Save. Posebnost sta most v
Zidanem Mostu z radijem 189 m, predor Ringo, ki je edini
železniški predor v Sloveniji, vklesan v živo skalo, in most
Pogonik, tipa Howe, ki je pa za razliko od mariborskega
mostu dopuščal promet v sami leseni konstrukciji in je zato

Lokomotiva Ocean, avtor risbe Sepp Tezak
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Zračnik predora Počehova
Foto: Mitja Vaupotič

lahko bil pokrit. Etapa se je zaključila v Ljubljani, kjer je
bila zgrajena tipska postaja Južne železnice, podobna postaji
v Mariboru in Zidanem Mostu. Na postaji sta bila tudi kurilnica in pokrit peron. Slavje ob prihodu železnice je bilo
izredno veliko, slavnostni vlak sta peljali lokomotivi Laibach in Terglou.
Zadnja etapa trase Južne železnice in tretja na današnjem
slovenskem ozemlju je bila na relaciji Ljubljana-Trst, kjer
je redni promet stekel 28. 7. 1857, ta trasa je bila zaradi
kraškega terena izredno zahtevna. Še preden so pa prišli
do kraškega terena, so premostili še eno težjo oviro, to so
bila močvirna barjanska tla. Težavo so rešili z nasipom, za
katerega so uporabili 610 000 kubičnih metrov kamnitega
materiala. Proga se je nato vzpenjala in prečkala dolino
Borovnice z največjim objektom na celotni trasi – Borovniškim viaduktom. Borovniški viadukt je bil dolg 561 m in
visok 38 m, za gradnjo je bilo uporabljenega veliko kamnitega materiala, med drugim 5 milijonov opek. Poleg borovniškega viadukta sta na tem delu trase bila zgrajena še
dva večja premostitvena objekta, to sta Jelenov viadukt in
Štampetov most. Proga nato poteka mimo Postojne, Divače,
Sežane, Nabrežine vse do Trsta. Omembe vredne posebnosti
na tej trasi so oskrba z vodo za potrebe lokomotiv, ki jo je na
krasu primanjkovalo, nabrežinski viadukt, viadukt Lazaret

Železniški most Pogonik pri Litiji, 3. 6. 1898, signatura Bierbach
Fotodokumentacija Železniškega muzeja SŽ, št. 1586

ter čelna postaja v Trstu. Posebno mesto tukaj zaseda oskrba
z vodo. Večinoma so postaje vse do Pivke imele svoja zajetja
vode in vodne postaje. Od postaje Pivka naprej pa so med
gradnjo proge skozi predore odkrili vodne vire, ki so jih
izkoristili za vodovod Gornje Ležeče–Nabrežina, saj vodne
postaje na tej trasi niso imele lastnega vodnega vira. Tako
je nastal 40,2 km dolg železniški vodovod, ki je še danes
osnova za vodno oskrbo teh krajev.
Infrastrukturni projekt, kot je bila Južna železnica, je v
naše kraje prinesel veliko novosti. Južna železnica je olajšala
potovanje med kraji, omogočila potovanje ljudi in prevoza
tovora ter razvoj krajev, ob katerih je potekala. Večinski del
trase Južne železnice je še danes glavna transportna žila v
Sloveniji.
Avtor: Mitja Vaupotič

Viri:
Bogić, Košir: Železniška proga Šentilj-Zidani Most. Maribor: Pro-Andy, 2013.
Bogić, Košir, Rustja: Železniška proga Zidani Most-Sežana (Trst, Koper).
Maribor: Pro-Andy, 2016.
Bogić Mladen: Tiri in čas, 10: Pregled razvoja železniškega omrežja v Sloveniji in okolici. Ljubljana: Slovenske železnice, 1998.

Laško – 60 obletnica postajnega poslopja
Laško, kraj in občina ob reki Savinji z več kot štiri tisoč
prebivalci, je znano že iz časa Celjskih grofov, ki so imeli
pod bližnjim hribom Hum gradič, ki danes obnovljen služi
kot gostinski in turistični objekt. Sredi 19. stoletja, ko je
skozi stekla železnica, pa je kraj pridobil na svojem pomenu.
V tem času se je razvilo termalno zdravilišče, še prej pa znamenita pivovarna. Prav železnica je še posebej pripomogla k
razvoju kraja, danes pa je povsem v senci, saj ni skoraj nikjer
omenjena, pa čeprav je še vedno pomemben dejavnik kraja,
tako v gospodarskem kot prometnem smislu.
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Železniška postaja Laško je bila nekoč ena najpomembnejših postaj v tovornem in potniškem prometu. Doživela je
več posodobitev, prav letos pa se končuje obnova peronov.
Na tej postaji, ki je bila nekoč ena zahtevnejših postaj, smo
mnogi opravljali prometno službo in imamo na tiste čase
lepe spomine. Med nami je tudi sedanji kustos železniškega
muzeja Mihael Bučar, ki je začel svojo prometno kariero
prav na tej postaji. Prav Bučar je izrazil željo, da ob obletnici
postaje namenimo nekaj vrstic zgodovini te postaje, ki je
njemu še posebej pri srcu.
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Ko so gradili železniško progo Dunaj–Trst, so leta 1849,
pred več kot 170-imi leti, zgradili v Laškem postajno poslopje. Grajeno je bilo tipsko z nadstropjem, kjer so bila
stanovanja uslužbencev, spodaj pa prostori za upravljanje
službe. Postaja in službeni objekti so bili ravno pravšnji za
takratne potrebe. Kraj je bil že takrat v razvoju zdraviliškega
turizma.
Druga svetovna vojna je pustila sledove tudi v Laškem.
2. 12. 1944 je poškodovala postajo osemkilogramska mina,
mesec dni pozneje, 5. 1. 1945, so bile odvržene štiri avionske bombe, ki so porušile postajo in poškodovale skladišče. Novo postajno poslopje so začeli graditi šele septembra 1954, a so jo morali prekiniti, ker revizijska komisija ni
odobrila načrtov – zgodovina se ponavlja! Z deli so nadaljevali šele leta 1955. Potem so objekt zgradili do tretje faze in
dela zaradi pomanjkanja denarja ustavili. Poleti leta 1957 je
celjsko gradbeno podjetje nadaljevalo z deli.
Pred 60-imi leti je bilo postajno poslopje 1. februarja 1958
predano svojemu namenu. Slovesnosti so poleg domačinov
prisostvovali še predstavniki oblasti in direktor ŽTP iz Ljubljane, Alfonz Dobovišek, ki je pojasnjeval vzroke počasne
gradnje, ki pa so bili v resnici s političnim ozadjem. Stroški
gradnje so znašali 49 milijonov tedanjih dinarjev.
Dobro desetletje pozneje si je kot odličen učenec ljubljanske železniške prometne šole izbral Laško za svoje prvo delovno mesto Mihael Bučar, ki ima nepozabne spomine na to
postajo. Še posebej na svojega prvega šefa postaje Ladislava
Štubelja, do katerega ima še danes posebno spoštovanje in
pravi, da je bil to zares šef z veliko začetnico, kakršnih ni

Takrat sodobna postajna zgradba

Postaja je bila brez peronov.

Šef Ladislav Štubelj
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srečal na železnici prav veliko in vsako leto obišče njegov
grob v Laškem. Ob prihodu je bil kot prometnik daleč najmlajši na postaji, saj bi mu lahko bili skoraj vsi kretniki
in prometniki očetje. Prav v tem kolektivu so se uresničile
življenjske želje tedanjemu mlademu vlakovnemu odpravniku, kot so se na JŽ imenovali prometniki, da postane to,
kar si je želel kot osnovnošolec.
Postaja Laško je bila v tistih časih zelo pomembna. Premogla je sedem tirov, od tega dva industrijska. Dnevno se je
nakladalo po 20 vagonov premoga, dostavljali so v pivovarno, ki je imela svoj industrijski tir za dostavo. Nakladala in
razkladala so tudi druga podjetja in na postaji je bilo do 40
vagonov dnevno. Še posebej težavno delo je bilo za prometnika ob zaporah, saj je imel na skrbi še zelo močno potniško
blagajno. Takrat te nihče ni vprašal, ali delo zmoreš. Podobno je bilo tudi na drugih postajah, kjer še za malico ni bilo
časa. Sicer pa je bilo v Laškem vedno dobro poskrbljeno za
topel obrok hrane, saj so bile na razpolago kar tri restavracije. Osebje je poznalo le turnus 12/24. Na postaji so bili takrat
v službi vlakovni odpravniki: Franc Kačič, Karel Omrzel in
Avgust Cepuš, poznejši šef postaje. Kretniki blokarji so bili:
Jože Pušnik, Jože Deželak, Pavel Deželak, Alojz Ožek, Jože
Pirnat, Avgust Krajnc, Franc Pintar, Mirko Privšek in Jože
Klenovšek. Blagovna blagajničarka je bila Silva Korun, z
močno potniško blagajno so opravljali kar prometniki. Skladiščniki so bili: Anton Pušnik, Ivan Knez in Alojz Žurman.
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V Tremarju je bila odjavnica, ki so jo posluževali odjavniki Stanko Krašovec, Stanko Kamplet, Anton Skutnik in
Anton Mlakar. Pomemben člen pri opravljanju prometne
službe so bili progovni čuvaji pri pivovarni: Požlep, Zajc,
Hohkraut, Kramarič in Fajfer.
Šefa Ladislava Štubelja je nasledil Jože Pavlovič, za njim
sta bila Avgust Cepuš in Milorad Uljarević, ki je bil zadnji
šef.
Podatke o jubileju postajnega poslopja nam je z veseljem
prispeval Mihael Bučar, ki se z nostalgijo spominja svojega prvega delovnega mesta. Danes si je težko predstavljati
nekdanje pogoje dela, ko je bil prometnik odvisen od celotne
skupine sodelavcev, ki je bila v njegovi turi. Sodelovanje
celotne ekipe pa je delovalo kot družina in potem ni čudno,
da Bučar kar na pamet našteje vse osebje te postaje. Veliko
priimkov je poznanih tudi nam, ki smo občasno nadomeščali

na tej postaji. Še bolj zanimivo pa je, da so mnogi potomci
teh imen danes železničarji.
Tudi Bučar rad obuja spomine, ko je kot četrtošolec opazoval železničarje in si želel, da bi tudi on kdaj stopil v to
uniformirano službo in bi lahko celo nosil rdečo kapo. Želja
se mu je uresničila. Toda ko se najbolj zasanja o svojih mladostniških sanjah in usodi, ki ga je pripeljala na železnico
– celo do šefa postaje, nenadoma prekine in vzklikne: »Pa
saj tudi to je že del zgodovine, ki spada v muzej …« Prav
šentjurski muzej pa hrani mnoge spomine na preteklost železnice, ki bo vedno bolj zanimiva. Morda bo tudi njemu
nekoč kdo zapisal v knjigo spominov: »Slava njemu, ki nam
je ohranil dediščino železnice na Štajerskem«.
Besedilo in foto: Marjan Mally

Naši upokojeni člani: Stanko Zebec
Stanko, bova pogovor začela na koncu. Kdaj si zaključil svojo pot na železnici?
Moja delovna pot se je končala 31. decembra 2016.
Kako si osebno preživljal prehod med upokojence?
Hm, kaj jaz vem. Veš, več faktorjev je tu. V penzijo sem
si zelo želel priti. Pa ne samo sedaj, ko se je pokazala prilika
z vmesnim prehodom preko borze, ampak že prej. Ko so odhajali v penzijo moji kolegi, je bila moja naloga, da sem jim
napisal poslovilni govor. Takrat sem si vedno želel dočakati
čas, da tudi jaz odidem v penzijo. Sem še tiste generacije,
ki smo bili takrat ponosni, da smo delali na železnici. Zame
služba ni bila samo služba, ampak tudi pripadnost železnici. Železnica mi je dajala kruh, jaz pa njej svoje zdravje in
življenje. Takrat sem bil ponosen, da delam na železnici,
zadnja leta pa me je bilo dostikrat sram. To zadnje mi je tudi
olajšalo prehod med upokojence oziroma slovo od železnice. Dosti laže mi je, ko ne poslušam več raznoraznih razprtij
in kreganj ter lastnega in stanovskega dokazovanja.

Pot do tega trenutka pa je bila dolga. Kje in kaj vse si
počel na železnici?
Na železnici sem začel in končal. Začel sem 10. avgusta
1979 na postaji Ormož kot neke vrste čakajoč na prometno
šolo, ki se je pričela 1. septembra. Po šoli, leta 1980, sem
vežbal na postaji Ptuj in tam delal do odhoda v vojsko. Po
odsluženju sem delal slabo leto na Ptuju, potem pol leta v
Ormožu. Nato sem dobrih šest let delal na Pragerskem. V
začetku leta 1990 sem bil premeščen na postajo Ormož, kjer
sem ostal do njenega zaprtja junija 2015. Zadnje leto in pol
pa sem delal na postaji Središče.
Na katero delo imaš najlepše spomine in na katero
malo manj?
Od začetka do konca moje delovne dobe sem bil prometnik. Moj osnovni poklic je električar, vendar ga nisem
opravljal niti en dan. Ker je bilo moje delo samo prometnik,
bi ti lahko na to vprašanje odgovoril drugače. Več različnih
dob opravljanja mojega poklica je bilo. Na začetku je bilo
zelo težko, sploh privajanje na delo postaje, kamor sem bil
premeščen. Takrat ni bilo delo na nobeni od prej naštetih
postaj, kjer sem delal, lahko. Naš poklic pa je bil spoštovan.
Kar si naredil, je nekaj veljalo. Tako je bilo približno dobro
polovico moje delovne dobe, potem pa je šlo to vse v neko
smer, ki mi je bila in mi je še vedno tuja in na nek način
ponižujoča. Pa ne gledam samo poklic prometnika, pač pa
na vse delavce na železnici, pa naj bo to kdorkoli.
Veliko si prispeval za časa svojega dela tudi našemu
sindikatu. Lahko poveš kaj več o tem?

Pred postajo
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Ja, res sem začel že čisto na začetku. Nikdar nisem bil v
ospredju. Sem bolj tehničen tip, zato sem raje pomagal tam,
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kjer sem vedel, da bo od mene kakšna korist. Organizacija
kakšne prireditve je bila zame izziv. Se spomnim športnih
iger v Ljutomeru. Takrat smo bili res dobra ekipa. S ponosom lahko povem, da smo takrat naredili prelomnico v
izvedbi športnih iger.
Dolga leta si urejal našo spletno stran. Kdo te je povabil v ta izziv in kako je potekalo?
Ja, spletna stran sindikata sega v leto 1999. Takrat je
bila to moja in Zdravkova ideja. Midva sva takrat naredila
spletno stran OO Pragersko. Fotografirali smo vse postaje,
naredili cel kup raznih fotografij. Za vsako postajo in mesto,
v katerem je postaja, smo poiskali zgodovino mesta ter razne
podatke, povezane s tem mestom in postajo. Vse skupaj smo,
kot čisti začetek, kot OO Pragersko dali na splet. Spletno
stran smo predstavili glavni pisarni, vendar takrat ni bilo
posluha za to. Midva z Zdravkom sva bila takrat za nekaj
let prehitra. Še sedaj imam doma ves fascikel tega materiala.
Leta 2012 sem pomagal pri nastajanju videza spletne
strani, ki obstaja še danes, in nato prevzel tudi urejanje le-te.
Seveda se je v času od leta 1999 do 2012 tehnično marsikaj
spremenilo. Jaz sem bil samo tisti, ki sem dajal na stran tisto,
kar ste mi poslali. Sem pa vedno pogrešal sveže informacije
o sprotnem delu sindikata ter sveže informacije za člane.
Spominjam se te tudi, da si večkrat sedel v delovnem
predsedstvu na naših skupščinah. Očitno smo ti sodelavci
zaupali.
Ja, res sem bil v zadnjih letih večkrat v delovnem predsedstvu. Kaj pa vem, zakaj je to bilo tako. Bi predlagatelj bolj
vedel povedati. Sem pa res vedno držal besedo, pa tudi čas
je bil zame pomemben. Nepisana obljuba zame več pomeni
kot pisana.
Kako pa gledaš na tvoje delo v Svetu delavcev, kamor
si bil izvoljen?
Takrat je bil to še skupni svet delavcev. Moje delo je bilo
takrat dvigovanje roke za sprejemanje sklepov. Pa kakšno
vprašanje sem lahko postavil. Nobene zadolžitve ni bilo.
Mogoče je zdaj kaj drugače. Je pa res, da sem imel dosti
informacij, katere smo v OO kdaj s pridom uporabili.
Veliko časa si posvetil tudi delu v tvojem OO Pragersko. Kaj vse si počel?
Vsa leta sem bil sindikalni zaupnik postaje Ormož. Kolegi
na postaji Ormož bodo potrdili, da smo skupaj v teh letih
naredili marsikaj za tam zaposlene. Tako v smislu počutja
kot tudi delovnih pogojev. Res je, da ni šlo zmeraj tekoče,
vendar smo zmeraj našli rešitev, ki nam je vsem odgovarjala.
Pa sam ne moreš narediti nič. Kot zaupnik sem imel podporo
kolegov na postaji.
Leta 1997 sem prevzel delo blagajnika. Dostikrat sem
pisal zapisnik. Moja naloga je bila organizacija občnega
zbora in športnih aktivnosti v zimskem času. Seveda so mi
tu pomagali tudi drugi kolegi, ko je bilo treba organizirati kaj
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Na delovnem mestu

v bolj oddaljenem kraju. Pa še bi se kaj našlo. Moram reči,
da smo bili dober tim v OO, delo smo si razdelili, nikdar ni
delal eden sam.
Katero stvar, ki si jo počel v sindikatu, bi danes morda
naredil drugače?
Vedno sem bil bolj glasen kot ne. Bi pa bil še bolj glasen.
Poskušal bi vplivati na vodilne v sindikatu, da bi manj popuščali, kot so.
Sedaj imaš več prostega časa. S čim ga zapolnjuješ in
kje polniš svoje »baterije«?
Zdaj imam toliko več časa, kolikor sem bil prej v službi
in v sindikalnih aktivnostih. Seveda največ časa porabim
za delo doma. Za tisto delo, za katero prej nisem imel časa.
Doma imam, vsaj jaz tako pravim, hobi kmetijo, nekaj
malega zemlje, na kateri rad delam. Tisti, ki me poznate tudi
sicer, veste, da se ukvarjam z marsičim. Sem gasilec, trenutno blagajnik v PGD, sem predsednik odbora za upravljanje
z domom kulture v Obrežu, član uredniškega odbora občinskega glasila in član v nekaj društvih. Se pravi, da nimam
nič časa. Ne vem, kako bi zdaj sploh lahko še hodil v službo.
Kaj bi želel zaupati, morda svetovati nam, ki smo še
zaposleni in aktivni v sindikatu?
Kaj pa vem. Ta čas tako hitro leti. Stvari se spreminjajo s prehitrim tempom, da bi mu lahko normalno sledili.
Včasih ne vem več, ali je sploh kaka stvar prav ali ne. Ko
smo včasih kakšno stvar naredili, so nam vsi ploskali. Za isto
stvar bi nas danes ljudje izžvižgali. Mladi gledajo danes na
vse drugače. Mogoče pa imajo prav, glede na današnji čas.
Kdo bi vedel. Res je, da napredek naredi svoje. Vendar bi
moralo biti vodilo: »Tehnika naj bo v pomoč delavcu, ne pa
namesto njega.«
Ne se dati prepričati v nekaj, če veš, da imaš prav. Ne
smemo biti preveč prilagodljivi kapitalistom, prepohlepnim
delodajalcem in mnogim drugim, ki bi iz nas radi naredili
pohlevne delavce.
Pogovarjal se je Miran Prnaver.
Foto: Miran Prnaver in arhiv Stanka Zebca
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Tradicionalno srečanje ob dnevu žena
Kot vsako leto, je tudi letos naš sindikat organiziral tradicionalno srečanje članic ob dnevu žena. Organizacijo srečanja je prevzel OO Jesenice. Po naporni in dolgi poti z vseh
koncev Slovenije je naprej sledila zaslužena malica v Radovljici. Po konkretnem okrepčilu smo si panoramsko ogledali Bled, se povzpeli na blejski grad ter seveda poskusili
tradicionalno blejsko kremšnito. Prijeten dan smo zaključile
v gostilni nekdanje uspešne smučarke Alenke Dovžan na

Jesenicah, kjer se je družba ob zvokih glasbe tudi zavrtela.
Preživele smo lep dan, odmaknjene od vsakdanjih skrbi in
v dobri družbi naših spremljevalcev ter gostiteljev. Vsem,
ki ste kakorkoli sodelovali pri organizaciji srečanja, gre vsa
pohvala. Se vidimo naslednje leto na Dolenjskem!
Besedilo: Albina Novak
Foto: Andrej Srebot

Skupinska na Blejskem gradu

Nagovor Alenke Dovžan

Predsednik OO Jesenice čestita našim članicam.

Veselo druženje

Skupinska »pod Blejskim gradom«
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Smučanje na Osojščici
Tretjo soboto v februarju smo si za cilj zadali avstrijsko
smučišče Osojščico.
Za smučanje v oddaljenejše kraje je potrebno zgodnje
vstajanje, tudi kar nekaj kilometrov poti je potrebno prevoziti. Vendar je to vse poplačano z urejenim smučiščem,
lepim vremenom, tokrat ne premrzlim.
Po napornem smučanju se prileže dobra malica, za kar je
poskrbel Sandi. Kot običajno, je bilo v povratku na avtobusu razposajeno vzdušje. Žal smo bili letos brez žive glasbe,
vendar nas to pri razpoloženju ni motilo.
Na poti domov je bila priložnost za razmišljanje kam in
kdaj naslednje leto.
Besedilo: Edvard Kostić
Foto: Benjamin Bohorč

Skoraj vsi udeleženci

Bele strmine

Kuhar Sandi

Šahovski turnir za Pokal SŽ
V letu 2017 je Šahovsko društvo Železničar organiziralo
že 11. cikel desetih turnirjev za Pokal Slovenskih železnic,
ki se je odvijal od januarja do decembra. Turnirji so potekali v Stekleni dvorani na Kolodvorski 11. To je bil najbolj
obiskan šahovski cikel v Sloveniji že enajsto leto zapored. Udeležilo se ga je 172 igralcev iz sedmih držav. Med

Milorad Šljivić predaja nagrado Nenadu Djekanoviću.
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njimi so bili tako šahisti brez kategorij kot tudi šahisti z nazivom mednarodnega mojstra. Za končno uvrstitev je štelo
sedem najboljših rezultatov. Zmagal je mednarodni mojster Leon Mazi pred Piotrom Timaginom Fide, mojstrom
iz Rusije, ter mojstrskim kandidatom Dušanom Čeponom.
Na zaključnem turnirju je vsak udeleženec prejel praktično nagrado. Le-te so prispevali sponzorji, ki jih je bilo
več kot 80. Najprestižnejšo in najbolj zaželjeno nagrado, ki
smo jo podarili najboljšemu železničarju, je prispeval Sindikat železniškega prometa Slovenije. Bon za sedemdnevni
najem hišice je Milorad Šljivić na zaključnem turnirju predal
Nenadu Djekanoviću, zaposlenem v SŽ-VIT-u.
Kot se spodobi za tako prireditev, je bila tudi medijsko
podprta. Prispevek o njej je bil 3. decembra predvajan na
Val-u 202 v oddaji Nedeljsko športno popoldne.
Ob koncu prispevka bi se v imenu Šahovskega društva
Železničar zahvalil Sindikatu železniškega prometa Slovenije za podeljeno nagrado in povabil vse njegove člane, da
se cikla v letu 2018 udeležijo v še večjem številu kot doslej.
Več o ciklu lahko preberete na www.sah-zeleznicar.com.
Besedilo in foto: Vladimir Djurdjević
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12. šahovski cikel
V letu 2018 poteka že 12. šahovski cikel Slovenskih železnic. Tako kot vsa leta do sedaj, bo odigranih deset turnirjev.
Za končno uvrstitev pa bo štelo sedem najboljših rezultatov.

Milorad Šljivić in slovenski velemojster Marko Tratar

Vsi turnirji se odvijajo v stekleni dvorani na Kolodvorski
ulici 11. Na ciklu bomo tudi letos podelili 1050 € in za več
kot 6000 € praktičnih nagrad.
Prvih treh turnirjev se je udeležilo 121 igralcev iz vse
Slovenije in tudi iz tujine. Najbolj zveneče ime med njimi je
velemojster Marko Tratar, ki je med drugim tudi slovenski
reprezentant.
O moči turnirja priča podatek, da se mu kljub renomejuin
odličnemu šahovskemu znanju ni uspelo uvrstiti na stopničke.
Cikla se udeležuje tudi lepo število železničarjev, ki se
potegujejo za lepo nagrado, ki jo podeljuje Sindikat železniškega prometa, in sicer bon za sedemdnevni najem hišice.
Trenutno najbolje kaže Miloradu Šljiviću, takoj za njim
pa je Miroslav Babič.
Besedilo in foto: Vladimir Djurdjević

potopis

Švica
Jeseni 2017 smo se odpravili na popotovanje v Švico. Potovanje je temeljilo na odkrivanju železniških prog in ostalih
zanimivosti, povezanih z železnico. Za prevozno sredstvo
smo izbrali avtodom, kar se je izkazalo za zelo priročno
zadevo, glede na to, da je bila pot po Švici krožna.
Potovanje do Švice je potekalo preko Avstrije in Nemčije.
Za prvi postanek v Švici smo naključno izbrali postajo Sargans. Nato smo nadaljevali vse do jezera Sarnersee, kjer smo
se ustavili v kampu Ewil, ki je tik ob železniški progi, le-ta
poteka po obrežju jezera. Naslednjega jutra smo na najbližjem postajališču Ewil Maxon stopili na lokalni vlak (S-bahn)
Najstarejša lokomotiva v Švici – GENF

Vhod železniškega kolodvora v Luzernu
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tirne širine 1000 mm, z njim smo se peljali do glavne postaje
v Luzernu, kjer je sledil obisk transportnega muzeja, ki je
razdeljen na več oddelkov (cestni, pomorski, zračni in železniški promet). Seveda smo se najdlje zadržali na oddelku
železniškega prometa. V tem muzeju je na ogled lokomotiva
GENF iz leta 1858, ki je najstarejša ohranjena lokomotiva v
Švici. Na ogled je veliko število raznovrstnih lokomotiv in
vagonov za različne tirne širine. Posebno pozornost v Švici
pritegnejo tudi gorske zobate železnice. Ker gre za strme
naklone prog, so v uporabi zobate železnice ali proge, ki delujejo s pomočjo jeklenice. V muzeju je na ogled lokomotiva
št. 7 z gorske železniške proge Rigi, ki sodi med najstarejše
zobate železnice v Evropi.
Popoldne je sledila vožnja na eni najbolj strmih prog na
svetu Gelmerbahn, ki doseže vzpon tudi do 106 % naklona.
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Tovrstne strme železnice so gradili zaradi gradenj jezov za
umetna jezera v visokogorju, danes pa služijo za turistične
namene. Ker smo ravno ujeli zadnjo vožnjo proti vrhu, nas
je gospa na blagajni posebej opozorila, da se vračamo takoj,
ko poberemo potnike na vrhu. Seveda smo ji odvrnili, da nas
ne zanima jezero, temveč železnica in se je samo prijazno
nasmejala. Pri povratni vožnji, ki zna biti precej adrenalinska, smo srečali ljudi tam, kjer bi jih najmanj pričakovali,
tik ob tirih.
Naslednjega dne smo se odpravili na dve železniški lokaciji: Vertic Alp in Swiss Vapeur Parc. Vertic Alp je potoAlbula predor in gradbišče novega predora

Landwasserviadukt – Albula bahn

Vertic Alp – pogled na Mont Blanc v oblakih

vanje z nadmorske višine 1125 m do višine 1930 m s tremi
različnimi tipi železniških sistemov. Prvi sistem ob vznožju
je tirna vzpenjača, ki jo vleče jeklenica. Drug sistem je navadna adhezijska ozkotirna železnica in tretji, s katerim je
vožnja najkrajša, je mini vzpenjača. In tako smo prispeli
na vrh jezu jezera Emosson Dam, od koder je razgled na
pogorje in goro Mont Blanc (4810 m), najvišji vrh v Alpah,
ki ga zaradi oblačnosti žal nismo uspeli videti. Popoldne je
sledil ogled in vožnja z vrtno železnico v Swiss Vapeur Parc,
kjer so vlaki vozili po voznem redu, kot na pravi železnici.
Vožnje so zanimive za staro in mlado.
Tretji dan je sledil ogled minimundusa Swissminiatur
v kraju Luganu, kjer je v pomanjšanem merilu prikazanih
ogromno švicarskih znamenitosti, tudi železniških. Popoldan
smo preživeli ob vožnji z vlakom in raziskovanju železnice
Albula bahn (Rhätische bahn), tirne širine 1000 mm, ki je na
seznamu svetovne kulturne dediščine UNESCO. Ogledali
smo si enega izmed najbolj znanih železniških viaduktov v
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Infoarena na gradbišču novega Albula predora

Švici – Landwasserviadukt.
Nato smo na bližnji postaji
Filisur stopili na vlak in se
peljali do postaje Predo, kjer
je znameniti Albulatunnel,
dolg 5864 m, zraven starega
predora pa gradbišče novega
Albulatunnel II, ki bo dolg
5860 m. Tu je zelo zanimiva infoarena, ki na zabaven
in poučen način predstavi
Vertic Alp – prestopna
gradnjo novega predora.
postaja
Zadnjega dne smo se z
avtodomom odpravili proti domu preko Italije, Avstrije vse
do Karavank in tako smo, polni novih vtisov, zaključili naše
krožno potovanje po Švici.
Besedilo in foto: Mitja Vaupotič

Minimundus Swissminiatur
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zanimivosti
ZGODBI ZA DUŠO

Zgodba z naukom:
Vsak ima svojo zgodbo

Zgodba o obsojanju

24-letnik je na vlaku gledal skozi okno in vpil: »Oče, poglej!
Drevesa ostajajo za nami!«

Novoporočeni par se je vselil v novo stanovanje. Prvi dan,
ko sta se vselila v novo sosesko, žena skozi okno opazi
sosedo, ki obeša umazano perilo. Možu zakliče: »Poglej
jo, kako lahko obeša umazano perilo! Morda si ne more
privoščiti pralnega praška? Morda bi jo morala jaz naučiti,
kako se pravilno pere!«

Oče se je nasmehnil. Mlad par, ki je sedel blizu, je posmehljivo pogledoval proti 24-letniku, ki se je po njunem mnenju
obnašal tako otročje ...
Nato fant zavpije: »Oče, poglej! Oblaki tečejo z nami!«
Par si ni mogel pomagati, starejšemu gospodu, fantovemu
očetu, sta dejala: »Kaj je z vašim sinom? Zakaj ga ne peljete
h kakšnemu dobremu zdravniku?«
Gospod se je nasmehnil. »Saj smo ga, ravnokar se vračamo
iz bolnišnice ... Moj sin je bil slep od rojstva, danes je po
operaciji prvič spregledal.«
Ta preprosta zgodba nas uči, da ima čisto vsak na tem planetu svojo zgodbo. Zato nikar ne sodimo ljudi, preden jih
zares poznamo. Resnica nas lahko preseneti.

Mož jo je poslušal, a ni rekel ničesar. Dan za dnem je poslušal, kako žena ogorčeno opazuje sosedo, ki obeša umazano
perilo. Čez kakšen mesec je žena presenečena, saj opazi,
da soseda končno obeša čisto perilo. »Končno je nekdo
sosedi pokazal, kako se pravilno pere,« zakliče možu.
Mož odvrne: »Ne, danes sem zgodaj vstal in počistil naša
okna.«
Tako je v življenju: preden sodimo druge, najprej poskrbimo,
da so naše oči in srca čista. Nato pa namesto obsojanja raje
izberimo ljubezen.

za kratek čas

Ali ste vedeli,
… da so prvo podzemno železnico odprli leta 1863 v Londonu? Parna lokomotiva je vozila vse do leta 1905, ko jo je
zamenjala električna. Prva leta so dnevno prepeljali dnevno
26 tisoč potnikov, danes tri milijone. Na celinski Evropi je prva
dobila podzemno železnico leta 1896 Budimpešta.
… da je bila do nedavnega najvišja stavba v Sloveniji ljubljanska Kristalna palača z dvanajstimi nadstropji in višino 89
metrov? Nebotičnik je bil na tretjem mestu s 70-imi metri, mariborska stolpnica UKC pa na sedmem z višino 56,5 metra.
… da je bil blagoslov zakoncev ob sklepanju zakona uveden
v 4. stoletju in je bil povezan z obredi, ki so bili dediščina poganskih običajev? V Rimu so npr. zakoncema glavi pokrili s tančico.
… da je fraza, da nekdo vedri na nekem delovnem mestu,
zelo pogosta? Delavci pogosto za takega rečejo, da v firmi luft
meša. To je ščitena oseba, ki čaka na boljše delovno mesto.
Včasih pa rečemo, da nekdo pri kom vedri. Torej je pretirano
pri njem na obisku (rečemo tudi kuhan in pečen).
… da so bili ledeni možje resnične osebnosti? Pankracij je
bil obglavljen kot rimski mučenik za časa Dioklecijana. Servacij
je bil škof v današnji Belgiji in je umrl leta 384 v Maastrichtu,
Bonifacij je prav tako umrl kot mučenik v Dioklecijanovem času.
… da izhaja domače ime za krsto – truga iz nemščine Truhe?
Nekoč so kar doma napravili zaboj za umrlega. Potem so to
delo prevzeli mizarji, ki so prišli po mero pokojnika. Krsto so
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nato smeli zabiti le z lesenimi klini. Kasneje so zabijali z žeblji
in če se je ta ukrivil, je pomenilo, da bo hiša imela kmalu spet
mrliča.
… da pomeni beseda postiljon poštarja na konju ali s kočijo?
Pošto so poznali že Rimljani. Sprva so jo prenašali sli, potem
postiljoni, danes pa poštarji. Pri nas je bila prva poštna zveza
Gradec–Ljubljana–Benetke leta 1573.
… da so začeli cerkve poimenovati po svetnikih v 4. stoletju?
Takrat se je začela razvijati tudi literatura legend, to so zgodbe
o življenju svetnikov.
… da je gozdna meja, do katere še raste gozd, pri nas od
1500 do 1900 metrov nadmorske višine? Ta meja pa je v Tibetu
kar za tisoč metrov višja, torej do višine 2500 metrov. Vir: M.
Ogrin
… da se najvišja gora na svetu Mount Everest (8848 m)
imenuje po britanskem geodetu Georgu Everestu? To mejno
goro med Nepalom in Kitajsko sta prva osvojila leta 1953 novozelandski alpinist Edmund Hillary in šerpa Tensing Norgay,
od Slovencev pa Nejc Zaplotnik in Andrej Štremfelj leta 1979.
… da so najnižjo temperaturo na Zemlji izmerili 21. julija
1983? Minus 89,2 stopinje Celzija so izmerili na Antarktiki. V
Sloveniji pa minus 34,5 stopinje februarja 1956 in januarja 1968
na Babnem polju. Tam so izmerili tudi najnižjo poletno temperaturo v Sloveniji, in to minus dve stopinji.
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PROSTI TERMINI ZA LETOVANJE V POČITNIŠKIH ENOTAH SŽPS
V ATOMSKIH IN MORAVSKIH TOPLICAH DO 23. 12. 2018
ATOMSKE TOPLICE
Številka termina
20
25
38
39
40
41
43
44

Termin (od–do)
06. 05. 2018–13. 05. 2018
10. 06. 2018–17. 06. 2018
09. 09. 2018–16. 09. 2018
16. 09. 2018–23. 09. 2018
23. 09. 2018–30. 09. 2018
30. 09. 2018–07. 10. 2018
14. 10. 2018–21. 10. 2018
21. 10. 2018–28. 10. 2018

Številka termina
46
47
48
49
50
51
52

Termin (od–do)
04. 11. 2018–11. 11. 2018
11. 11. 2018–18. 11. 2018
18. 11. 2018–25. 11. 2018
25. 11. 2018–02. 12. 2018
02. 12. 2018–09. 12. 2018
09. 12. 2018–16. 12. 2018
16. 12. 2018–23. 12. 2018

 dnevno 5 vstopnic za kopanje 
 dnevno 2 vstopnici za savno (razen v času od 22. 4. 2018 do 07. 10. 2018) 
 parkirišče ob hišici 
Cena koriščenja počitniške enote v Atomskih toplicah na dan je:
za člane SŽPS, SVSŽ, SVŽI, SUŽ IN SDŽDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,00 evrov
za ostale od 26. 11. 2017 do 22. 4. 2018 in od 2. 9. 2018 do 23. 12. 2018 . . . . 43,00 evrov
za ostale od 22. 4. 2018 do 2. 9. 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,00 evrov

MORAVSKE TOPLICE
Številka termina
21
23
24
25
26
29
31
35
39

Termin (od–do)
13. 05. 2018–20. 05. 2018
27. 05. 2018–03. 06. 2018
03. 06. 2018–10. 06. 2018
10. 06. 2018–17. 06. 2018
17. 06. 2018–24. 06. 2018
08. 07. 2018–15. 07. 2018
22. 07. 2018–29. 07. 2018
19. 08. 2018–26. 08. 2018
16. 09. 2018–23. 09. 2018

Številka termina
40
41
43
46
48
49
50
51
52

Termin (od–do)
23. 09. 2018–30. 09. 2018
30. 09. 2018–07. 10. 2018
14. 10. 2018–21. 10. 2018
04. 11. 2018–11. 11. 2018
18. 11. 2018–25. 11. 2018
25. 11. 2018–02. 12. 2018
02. 12. 2018–09. 12. 2018
09. 12. 2018–16. 12. 2018
16. 12. 2018–23. 12. 2018

 dnevno 4 vstopnice za kopanje in savno v hotelu Termal in Termah 3000 
Cena koriščenja počitniške enote v Moravskih toplicah na dan je:
za člane SŽPS, SVSŽ, SVŽI, SUŽ in SDŽDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,00 evrov
za ostale od 26. 11. 2016 do 22. 4. 2018 in ob 2. 9. 2018 do 23. 12. 2018 . . . . 44,00 evrov
za ostale od 22. 4. 2018 do 2. 9. 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,00 evrov

Vsi zainteresirani za proste termine, pokličite na telefonsko številko 01/29-12-147.

