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Pred vami je 121.
številka vašega in našega glasila Prometnik. V mesecu januarju je ob 30-letnici ustanovitve sindikata izšel
prvi zbornik našega
SŽPS-ja. Prva redna številka glasila je bila predvidena za mesec
april, a prihaja pred vas s skoraj trimesečno zamudo. Zakaj?
Zaradi koronavirusa, ki je letošnjo pomlad zamajal in spremenil
naša življenja, naš vsakodnevni ritem. Vse, kar je bilo do sedaj
normalno in samoumevno, se je hipoma spremenilo. Kar nekaj
člankov in vsebine je povezano s to tematiko. Kljub vsemu pa
je pred vami številka z bogato in, upam, zanimivo vsebino.
Pa poglejmo malo v notranjost.
Po uvodnih besedah glavnega in odgovornega urednika ter
sekretarja sindikata preberite poročilo z dveh skupščin: naše
in našega partnerskega sindikata SVSŽ. Sledi malo daljše razmišljanje o koronavirusu in časih, v katerih živimo, pa nekaj
pogledov na naš že omenjeni zbornik.
Poročamo o tem, kje sveti delavcev dobijo sredstva za svoje
delovanje. V sliki in besedi smo bili na trenutno največjem remontu na SŽ. Prihajajo nove uniforme. Prestavljamo študentsko delo na železnicah. Pišemo o nekaterih naših sodelavcih,
ki so se upokojili, in tudi o tistih, ki so nas žal v letošnjem letu
za vedno zapustili.
V intervjuju se nam predstavi stari/novi predsednik SŽPS ter
naša tajnica v glavni pisarni.
V lanskem letu smo predstavili postaje naših treh največjih
mest (Ljubljana, Maribor in Celje). Letos začenjamo ciklus
mejnih postaj s postajo Jesenice.
Opisujemo redko delovno mesto na železnici – kurir. Od
naših OO je tokrat na vrsti OO PO Ljubljana. Na kratko se nam
predstavi tudi na novo ustanovljeni OO PO Postojna.
Na zgodovinskih straneh nadaljujemo ciklus zgodb neke generacije prometnikov. Z nami je upokojeni sindikalist z bogato
kariero na železnici. Mineva 75 let od hude eksplozije in uničenja postaje Sevnica; če vas zanima zgodovina, preberite članek.
V rubriki zanimivosti predstavljamo našega člana, ki je vinogradnik. Družabnih srečanj zaradi epidemije skoraj ni bilo.
O dveh v juniju pa pišemo, in sicer o planinskem pohodu in
izletu OO PO Ljubljana.
To je povzetek nekaterih člankov, ne pa vseh.
Radi pravimo, da čas hitro teče. Še posebej, če so razmere kolikor toliko urejene in naša življenja niso obremenjena s
kakimi posebnimi preizkušnjami. Slednje ne velja za zadnje
mesece, velja pa več ali manj za pretekla leta in desetletja. Zdi
se nam, da je hitro minilo trideset let delovanja našega sindikata. Pa tudi Prometnik že ima častitljivo »delovno dobo«. V
četrtini stoletja se je zamenjalo pet urednikov, sam pa sem z letošnjim letom stopil v sedmo leto urednikovanja in tako dosegel
najdaljši staž med uredniki. Hvala za vso pomoč in podporo, z
željo po dobrem sodelovanju še naprej.
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BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA

Spoštovani!
Dne 4. marca smo v Sloveniji zabeležili prvo okužbo s
koronavirusom. V manj kot v treh tednih je število okuženih naraslo na več kot šeststo, zato so bili sprejeti ukrepi za
zajezitev te okužbe.
Posledice teh ukrepov smo občutili tudi zaposleni na Slovenskih železnicah. Nekateri so morali delati od doma, drugi

so bili na čakanju, tretji pa so enostavno morali v službo. Res
je, da so za to dobili krizni dodatek, drugim pa se je plača
zmanjšala. Najhujši je bil seveda občutek nemoči.
Konec maja je bilo videti, da je z epidemijo konec, čeprav
smo se zavedali, da se lahko kadarkoli vrne. In res! Število
okuženih spet narašča, vendar upajmo, da se bo situacija v
prihodnje umirila.
Konec junija smo prejeli zasluženi regres. S prvim julijem
se bo, v skladu z dogovorom, plača povečala za en odstotek.
Zaradi vladnih ukrepov je skupščina SŽPS dne 3. julija
sprejela sklep, da se letošnja proslava za 30 let obstoja SŽPS
ne izvede.
Letošnja skupščina je bila volilna in izbrano je bilo novo
(staro) vodstvo sindikata. Več o tem v tej številki Prometnika.
Spoštovane članice in člani, počitnice so pred nami. Po
vsem, kar smo doživeli, izkoristimo vsak dan za sprostitev
in oddih (seveda v skladu z navodili vlade in ljudi, ki skrbijo
za naše zdravje).
Srečno!
Milorad Šljivić, predsednik SŽPS
Foto: Robert L. Horvat

BESEDA SEKRETARJA SINDIKATA

Pred kakšnim tednom sem zasledil napovednik oddaje o
Covidu-19, v njem naj bi se govorilo o tem, da je bil virus
(tak ali drugačen) napovedan, naj bi nas nekaj takega prej
ali slej doletelo. Žal nisem uspel gledati te vsekakor zelo zanimive oddaje, ampak, napovedano ali ne, danes ga imamo
in v teh dneh je zopet na pohodu, ko smo že mislili, da smo
se ga začasno rešili in da bo spet vse »po starem«, da gremo
na poletni dopust in da si po pandemiji nekako opomoremo.
Sedaj kaže, da od vsega tega ne bo kaj dosti, nekateri že preklicani preventivni ukrepi se vračajo, skratka, osebno sploh
ne vem, kaj nas čaka.
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No, trenutno vem, da je čakanje na delo zopet podaljšano
še za julij, pa morda še za kakšen mesec, sam sem na čakanju
od sredine marca. Po malem me že skrbi, kako se bo vse to
izteklo in kdaj bomo prišli v normalno situacijo, se pa zavedam, da nam kaj drugega niti ne preostane. Na seji Sveta
delavcev SŽ, d. o. o., je generalni direktor v svojem poročilu
pojasnil, da prihajajoči časi niso ravno rožnati, da napovedi
v transportu kažejo bolj slabe čase tudi za naslednje leto.
Sicer smo slabe čase kakšnih deset let nazaj že dali skozi in
preživeli bomo tudi to krizo, da bi le bili zdravi, saj si nihče
izmed nas niti najmanj ne želi dogodkov, kakršne smo po
televiziji videvali v Italiji, Španiji in drugje.
Leto 2020 je bilo za SŽPS napovedano kot slavnostno
leto, saj praznujemo svojih 30 let življenja in dela. Skoraj
vse smo že imeli pripravljeno za praznovanje v Ljubljani,
planirano za 23. maj. Zaradi Covida-19 smo ga morali odpovedati in ga prestaviti na 24. oktober, zaradi trenutnega
stanja s povečevanjem okuženih pa je tudi ta datum in organizacija nasploh pod velikim vprašajem.
Vseeno bom ostal optimist in verjamem, da bo vse v redu,
taki ostanite tudi vi, kjerkoli boste na dopustu, se imejte lepo
in uživajte in seveda, pazite nase in na svoje bližnje.
Besedilo: Jože Skubic, sekretar SŽPS
Foto: Miran Prnaver
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Volilna skupščina SŽPS
Najvišji organ sindikata SŽPS je skupščina, ki jo sestavljajo izvoljeni in imenovani delegati območnih organizacij
sindikata ter delegati pridruženih sindikalnih organizacij.
Vsaka območna organizacija je upravičena do enega delegata na vsakih začetih 30 članov sindikata, najmanj pa
enega.
Letošnja volilna skupščina je v petek, 3. julija, potekala v
Ljubljani v City hotelu na Dalmatinovi 15. Udeležilo se je
je vseh 38 povabljenih delegatov. Po otvoritvi skupščine in
imenovanju delovnega predsedstva ter potrditvi dnevnega
reda je poročilo o delu za obdobje med dvema skupščinama
podal predsednik sindikata Milorad Šljivić.
Poudarjeno je bilo, da je sodelovanje z drugimi sindikati
dobro in da prinaša pozitivne rezultate. Od zadnje skupščine
se je naše članstvo povečalo. Ustanovljena sta bila dva nova
Območna odbora, OO SUŽ in OO PO Postojna, za administrativno pomoč smo ponovno pridobili tajnico. Podpisana sta bila dva dogovora, prvi v letu 2019 o povišanju plač
in drugi o kriznem dodatku.
V preteklem letu so bile volitve za svete delavcev, ki so
bile za naš sindikat zelo uspešne. Poslovanje in zasedenost
počitniških zmogljivosti se je, glede na pretekla leta, izboljšalo, trend se je nadaljeval tudi v letu 2020, ko so bili termini zasedeni vse do meseca septembra. Žal je prišlo do

epidemije COVID-19 in terme so bile zaprte tri mesece.
Epidemija je bistveno zaznamovala spomladansko obdobje
delovanja celotne družbe, kot tudi sindikata.
Ob koncu svoje točke je predsednik Šljivić podelil posebna darila in zahvale Sakibu Galiću (za dolgoletno delo
v sindikatu), Draganu Malinoviću (za delo v novo ustanovljenem OO PO Postojna) in Miranu Prnaverju (za delo v
OO Zidani Most). V razpravi so bila obravnavana vprašanja
o izkoriščenosti letnega dopusta in plačilu le-tega, podpisovanju pogodb ob odhodu v pokoj, nadurnem delu, pomanjkanju delavcev na določenih delovnih mestih.
Sledilo je še poročilo predsednika nadzornega odbora, ki
ga je predstavil Stanko Jezovšek. Poslovanje OO je bistveno
boljše, kot je bilo. SŽPS izkazuje negativni poslovni izid, ki
je posledica nakupa daril za člane ob 30-letnici sindikata.
NO predlaga ločitev novoletnega in jubilejnega darila. Pri
počitniških kapacitetah so tudi boljši rezultati. Predvsem je
bila v letu 2019 zelo dobra zasedenost počitniških zmogljivosti. Po razpravi sta bili obe poročili potrjeni.
Pri finančnem poročilu za leto 2019 je bilo pojasnjeno,
zakaj je prišlo do primanjkljaja pri tekočem poslovanju. Za
finančni plan je bilo sprejeto povečanje sredstev za novoletna darila članov. Sledil je še sprejem finančnega plana za letošnje leto. Na tokratni skupščini so bile izvedene volitve za

Zadnje priprave na začetek skupščine

Delovno predsedstvo

Delegati so prisluhnili poročilu predsednika.

Delegati
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predsednika SŽPS in predsednika nadzornega odbora SŽPS.
Za predsednika SŽPS je bil za štiriletno obdobje izvoljen
Milorad Šljivić. Za predsednika nadzornega odbora SŽPS
pa je bil izvoljen Boštjan Povše.

Dvorana z delegati skupščine

Tako je tudi letošnja skupščina pregledala delo v preteklem letu in si zadala načrte za delo vnaprej. Upamo, da
bomo s skupnimi močmi pri tem karseda uspešni.
Besedilo: Edvard Kostić
Foto: Robi L. Horvat

Potrebna so bila zaščitna sredstva.

Skupščina sindikata SVSŽ
Sindikat vzdrževalcev slovenskih železnic je prostovoljna
interesna organizacija, preko katere člani SVSŽ na ustrezen
način uveljavljajo svoje pravice do ustreznega družbenega,
gmotnega in socialnega položaja v družbi. Sindikat deluje
neodvisno od političnih strank in organov oblasti. Organi
SVSŽ so: skupščina, predsedstvo in nadzorni odbor.
Najvišji organ SVSŽ je skupščina. Skupščina se praviloma sklicuje enkrat letno oziroma po potrebi. Zahtevo za
sklic skupščine ali uvrstitev določene točke na dnevni red
zasedanja lahko poleg predsedstva SVSŽ posreduje še nadzorni odbor SVSŽ ali člani, ki skupno predstavljajo najmanj
10 % članstva Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic.
Skupščino sestavljajo izvoljeni člani SVSŽ iz posameznih
območnih odborov, ki delujejo v okviru vzdrževanja slovenskih železnic na ozemlju Republike Slovenije. V vsakem
območnem odboru volijo sindikalni predstavniki delegate
skupščine, glede na število članov v posameznem regijskem
odboru. Vsakemu območnemu odboru pripada po en delegat skupščine za vsakih 30 članov sindikata. V območnih
odborih z manj kot 30-imi člani se v skupščino volita dva
delegata. V vsakem območnem odboru izvoljeni sindikalni
predstavniki volijo ali imenujejo tudi predsednika in namestnika območnega odbora. Člani Sindikata vzdrževalcev
slovenskih železnic izvolijo svoje sindikalne predstavnike v
območne odbore SVSŽ za dobo 1 mandata (4 leta).
Na vsaki seji skupščine sta prisotna tudi blagajnik in
sekretar sindikata. Izvoljeni sindikalni predstavniki v območnih odborih volijo delegate v skupščino SVSŽ za dobo
1 mandata (4 leta).
Skupščina Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic
ima naslednje naloge in pristojnosti:
– sprejema statut SVSŽ oziroma njegove spremembe in
dopolnitve,
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

sprejema usmeritve, programe in plane sindikata,
ustanavlja sklade SVSŽ,
sprejema letna poročila o delu organov sindikata,
sprejema letni plan prihodkov in odhodkov ter zaključni
račun,
sprejema porabo sredstev stavkovnega sklada,
sprejema stavkovna pravila SVSŽ oziroma njihove spremembe in dopolnitve,
sprejema volilna pravila za volitve v organe SVSŽ,
razpiše volitve v organe SVSŽ,
voli in razreši predsednika SVSŽ,
na predlog predsednika potrjuje in razreši sekretarja
SVSŽ,
voli in razreši predsedstvo SVSŽ,
voli in razreši nadzorni odbor,
voli in razreši predsednika nadzornega odbora,
imenuje in razreši sindikalne zaupnike.

Delo skupščine se natančneje opredeli v Poslovniku o
delu skupščine SVSŽ.
Sejo skupščine prične predsednik SVSŽ in jo vodi do
izvolitve delovnega predsedstva. Na predlog predsednika
SVSŽ skupščina izvoli delovno predsedstvo, verifikacijsko
komisijo in overovatelje zapisnika. Delovno predsedstvo
predlaga dnevni red skupščine, ki ga da v razpravo in sprejem skupščini. Po sprejemu dnevnega reda prične skupščina obravnavati posamezna vprašanja po vrstnem redu, ki je
bil določen z dnevnim redom. Obravnavanje vsake točke
dnevnega reda je tako dolgo, dokler se člani prijavljajo k
razpravi. Delovno predsedstvo vodi razpravo, jo usmerja ter
sklene, ko ugotovi, da je o zadevi mogoče sklepati. Skupščine praviloma ni mogoče zaključiti, dokler niso izčrpane
vse točke dnevnega reda. Skupščina sklepa veljavno, če je
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na njej prisotnih več kot polovica delegatov, razen v primeru, ko je s statutom določeno drugače. Sklep je veljaven, če
zanj glasuje več kot polovica vseh prisotnih delegatov, razen
v primerih, ko je s statutom določeno drugače. V primeru,
da se sprejema statut SVSŽ oziroma njegove spremembe in
dopolnitve, skupščina sklepa veljavno, če sta na seji prisotni
najmanj dve tretjini delegatov. Statut oziroma spremembe
in dopolnitve statuta se sprejemajo z dvotretjinsko večino
delegatov skupščine.
Glede na to, da je bilo letošnje leto volilno leto (volili so se
novi predstavniki lokacij vzdrževanj, predsedniki območnih
odborov in predsednik sindikata), je skupščina potekala v
dveh delih. Prva seja skupščine je potekala v mesecu marcu
2020, ko so se člani skupščine seznanili s poročilom predsednika sindikata, finančnim poročilom, poročilom nadzornega odbora in sprejel se je zaključni račun za leto 2019.
Poleg tega so se delegati skupščine seznanili z razpisom
volitev ter imenovali volilno komisijo. Predsednik odbora
za letovanje je podal poročilo o zasedenosti počitniške kapacitete v Zrečah. Na sami seji skupščine pa so se delegati
seznanili tudi s problematiko članstva.
Na seji skupščine je bil prisoten tudi predsednik Sindikata
železniškega prometa Slovenije Milorad Šljivić, ki je izjavil,
da je sodelovanje med sindikatoma na zelo visokem nivoju
in da se takšno sodelovanje pričakuje tudi v prihodnosti. V
prihodnosti je naloga obeh sindikatov povečanje članstva.
Pod točko razno je krajše poročilo podal tudi predsednik
Železniške ribiške lige druženja. Sezona v letu 2019 je bila
uspešno zaključena, naš sindikat je zasedel 3. mesto. Ob
zaključku ribiške lige 2019 so se razdelile nagrade vsem
udeležencem ribiške lige, predstavniki sindikatov pa so na
zaključku prijeli tudi praktično darilo.
Druga seja skupščine je potekala v mesecu juniju, po zaključku volitev v organe sindikata SVSŽ. Tako so bili na seji
prisotni stari ter novi delegati skupščine. Dosedanji predsednik sindikata Bojan Gajšek je bil izvoljen za naslednje
mandatno obdobje, prav tako so bili izvoljeni podpredsednik

5. seja skupščine SVSŽ

sindikata, sekretar sindikata in člani nadzornega organa. Delegati skupščine so sprejeli predlog plana dela in finančnega
plana za leto 2020. Pod točko razno so se podali predlogi
glede družabnega srečanja članov sindikata ter predlog za
povračilo sindikalne članarine za čas, ko so bili člani doma
na čakanju na delo.
Pripravil in foto: Edvard Veber

O koronavirusu COVID-19 in še o čem
(Članek je bil napisan v sredini maja 2020.)
Leto 2020 je prestopno leto. Nekateri pravijo, da je prestopno leto posebno, nič kaj prijazno. Sam tega občutka nisem
nikoli imel. Je pa prestopno leto tudi, med drugim, olimpijsko leto in že zaradi tega nekaj posebnega – lepega.
A leto 2020, prestopno ali ne, je tako posebno, čeprav
še nismo vsega preživeli. Konec lanskega leta smo lahko v
medijih slišali, da se je v daljnji Kitajski pojavil nov virus, da
ljudje obolevajo, tudi umirajo. A Kitajska je daleč, daleč …
V februarju je se baje novi virus, imenovan koronavirus
COVID-19, pojavil v Italiji. Italija pa ni daleč, ampak zelo
blizu in Slovenci veliko hodimo v Italijo, pozimi predvsem
smučat. Torej je bilo samo vprašanje časa, kdaj bo virus,
ki ne pozna državnih meja, prestopil in stopil v Slovenijo.
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4. marca je bila uradno zabeležena prva okužba v Sloveniji. In svet, Evropa, Italija in Slovenija so se začeli močno
spreminjati. Tako močno, da tega ne pomnijo niti najstarejši.
Razglašena je bila epidemija, pandemija. Začeli so se drastični ukrepi in povsem se je spremenil način življenja.
Pri nas smo za piko na i imeli še vladno krizo in menjavo
vlade v sredini marca. Ustavilo se je javno življenje, zaprli
smo letališča, zaprli šole, univerze in vrtce. Zaprli so se lokali,
zaprle so se cerkve, domovi … gibanje nas državljanov je
bilo omejeno le na lastno občino. In nenazadnje so se 16.
marca ustavili tudi potniški vlaki. Krajše bi bilo pisati, kaj
se ni ustavilo, zaprlo in spremenilo. Takih sprememb niso
povzročile niti svetovne vojne niti nobene druge katastrofe.
JULIJ 2020

AKTUALNO

Faktorji tveganja pri bolnikih s Covid-19

Na železnici je tako potekal samo tovorni promet. Hvala
Bogu, lahko rečemo, kar v zelo solidnem obsegu. Blizu polovice železničarjev je odšlo na čakanje na delo. Sindikalne pisarne so se zaprle. Potekalo je le najnujnejše delo in
reševanje problemov predvsem na daljavo, po telefonih in
računalnikih. In v tem smislu se nam je uspelo dogovoriti in
podpisati dogovor s poslovodstvom SŽ, ki je dobro zaščitilo
tako tiste, ki so ostali na delovnih mestih, kot tiste, ki so
ostali doma. Seveda ni nikoli za vse prav, nekateri bi radi
delali, drugi bi raje bili doma. A bili smo v času epidemije
in izrednih razmer.
Po osmih tednih, v ponedeljek, 11. maja, so pod posebnimi pogoji zopet začeli delno voziti potniški vlaki, ki veljajo
v času epidemij. Kakorkoli, vsaj po statistiki se epidemija
umirja, ukrepi se rahljajo in upajmo še na izboljšanje razmer.
Rezultati v Sloveniji so v primerjavi z drugimi državami
zelo dobri. Pohvala in zahvala velja vsem akterjem, tako
državljanom, zdravstvu kot oblasti.
Kot sem že omenil, tudi sindikati v tem času niso delovali
običajno. Samo v SŽPS-ju ni bilo srečanja naših članic ob
8. marcu, ni se sestal GO, da bi pripravil gradivo za skupščino. Tako posledično ni bilo pravočasno volilne skupščine in dosedanji funkcionarji, vodilni v sindikatu, opravljajo
delo kot vršilci dolžnosti. Nismo imeli težko pričakovanega
srečanja in velike prireditve ob 30. obletnici našega sindikata. Kaj in kdaj bo in v kakšni obliki, trenutno ne ve nihče.
In na veliko žalost se nismo mogli dostojno posloviti od
dveh naših aktivnih in dolgoletnih članov, Marka Danjija in
Zmaga Kotnika, ki sta svojo življenjsko pot tako nepričakovano in mnogo prekmalu končala v mesecu marcu.
Postavlja se vprašanje oziroma veliko vprašanj z malo
odgovori, kako je to vse mogoče, kako se nam je lahko to
zgodilo in kako naprej?
En mali virus, ki ga sploh ne vidimo. Da ga opazimo,
potrebujemo zelo, zelo dober mikroskop, in ta postavi svet
na glavo. In to nam, ki v laboratorijih mešamo in snujemo
nove zarodke, skoraj ustvarjamo in oblikujemo nova življenja. Nam, ki se odločamo, ali starejšim in onemoglim še dovolimo živeti ali pa z evtanazijo odrešimo njih, pravzaprav
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bolj sebe kot njih. Ja, to se dogaja našim rodovom, ki so v
zgodovini človeštva z znanostjo dosegli skoraj vse. Ali pa,
če pogledamo koronavirus, skoraj nič. Na Zemlji, v vesolju
obstajajo večni zakoni, če hočete naravni ali Božji. Zakoni,
pravila, ki so jih vse dosedanje generacije več ali manj spoštovale. Nam se to ni zdelo več potrebno, mi bomo vse to
oblikovali po svoje. COVID-19 nam danes sporoča, da nam
ne uspelo. Ne se »igrat'« z usodo! Kako je prizadet naš ego?
Seveda so bile že številne epidemije z večjo smrtnostjo, kot
jo vsaj zaenkrat prinaša COVID-19. A to je bilo v mračni
preteklosti. Mi danes smo jezni, užaljeni, da se nam lahko to
zgodi v 21. stoletju. Nam, najbolj pametnim in lepim. Nam,
ki pridelamo hrane za 12 milijard ljudi, a ne moremo preživeti in nahraniti slabih 8 milijard Zemljanov. Vsi doktorji
znanosti in vsa znanja nam ne pomagajo, da bi s 50 % preveč
pridelane hrane nasitili vse ljudi. V teh časih smo vsak trenutek in v vseh medijih spremljali potek in razvoj epidemi-

Seja GO v juniju

je, število obolelih in umrlih ter ozdravljenih. Nikjer pa ne
moremo dobiti točnih podatkov, koliko otrok dnevno umre
od lakote in podhranjenosti. Baje 22.000, po nekaterih podatkih 36.000 otrok. Na dan. Od lakote. Ni jasnih podatkov.
No, pa saj gre samo za 14.000 otrok razlike na dan. Očitno
ni bistveno. Za posledicami koronavirusa je do srede maja
2020 umrlo po celem svetu več kot 300.000 ljudi. Toliko kot
v zadnjih letih zaradi lakote, na vsakih deset dni, umre otrok.
Statistika je neizprosna. Kruta.
Pa naslednja stvar. Zadnjih 20 let potekajo v Sloveniji
stalne debate in razprave, celo referendumi o zaprtju trgovin
ob nedeljah. Niso bile zaprte. Moč in želja po denarju, bogastvu, »sreči«, dobičku je bila prevelika, da bi se trgovine
zaprle. En neopazen virus to stori v trenutku. O, kako smo
ljudje res pomembni in veliki.
Virus nima možganov, a je. Ljudje imamo možgane in
lahko jih uspemo prepričati, da virusa ni. A v resnici je in
bo. Če to hočemo videti in vedeti ali ne. In je in bo vplival
na marsikaj. Samo eno veliko vprašanje je, kako se bomo na
to »novo stanje« odzivali ljudje.
V medijih je ogromno novic: resničnih, polresničnih in
neresničnih. Kako jih prepoznati, kaj vzeti za čisto zlato in
kaj za hudobno laž? Velika preizkušnja za našo svobodo,
voljo in razum. Ob karantenah in zapiranju znotraj štirih
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sten, ob strahu, paniki in bolezni so vse te novice še bolj
prodirale in vdirale v nas. In vplivale na nas. Lahko zelo
dobro ali zelo negativno. Prijatelj mi je pravil, da je vprašal
svojega znanca, glavnega urednika enega najbolj prodajanih
časopisov pri nas, kako lahko pišejo takšne stvari – laži, ko
pa ve, da je on dober človek. Odgovoril mu je, da jim pada
naklada, če ne objavljajo vsaj 60 % laži. Mi pa te laži kupujemo, plačujemo, beremo in delimo naprej ...
Eno pa se zdi zelo pomembno v času epidemije. Pojavile
so se številne šale in vici na račun virusa. Eni res duhoviti
in ti te niso pustili brez nasmeha in dobro volje. Ker pravijo,
da je smeh pol zdravja, smo s tem naredili veliko dobrega za
naše zdravje in zdravstvo.

Zaščitne maske

Slovenci smo se v času vrhunca epidemije (druga polovica marca) močno povezali in poenotili. A na žalost za zelo
kratek čas (kot pred 30-imi leti ob osamosvajanju). Takoj
ko se je začelo stanje malo zboljševati, so nastale delitve,
razprtije, na trenutke je mejilo že na sovraštvo. Vaši in naši,
vlada in opozicija, levi in desni, rdeči in črni ... Seveda je
tudi v teh časih treba biti pozoren, ohranjati demokracijo.
Vedno so taki časi nevarni. V vojnah nekateri strašansko
trpijo, drugi postajajo vojni dobičkarji. Pa vendar ne obsojajmo kar povprek, samo da bruhamo svojo jezo in bes
pa tudi žalost. Nikoli ne bomo na takšen način vsega in do
konca izbruhali. Pater dr. Karel Gržan pravi, da človek mora
za eno slabo stvar, ki jo doživi, najti pet dobrih, pet stvari,
za katere je hvaležen, ker nič ni samoumevno. In če bomo
iskali najprej dobro in lepo, bomo preživeli. Sami in kot
narod, civilizacija. Če bomo tako delovali, bomo laže in
bolje odkrili tudi tisto, kar je res slabo, in se s tem uspešno
soočili.
Virus nas uči, da se na svetu ne moremo obnašati kot
absolutni gospodarji, ki samo jemljemo in trošimo. Ta svet
moramo začeti spoštovati, s hvaležnostjo sprejemati in v
hvaležnosti na njem živeti. Če bomo svet sprejemali kot dar,
bomo tudi sočloveka spoštovali in sprejemali kot dar.
V resnici nam ni grožnja bližnji, grožnja nam je virus, mi
pa se bojimo drugega človeka. Nismo grožnja drug drugemu, ampak moramo skupaj premagovati to, kar nas ogroža.
Ko se znajdemo v stiski in seveda sedaj smo v stiski,
imamo dve možnosti. Ali pozornost usmerimo v to, kaj nam
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stiska jemlje, za kaj smo prikrajšani … Druga možnost pa je,
da živimo iz modrosti, da se odpre okno, ko se zaprejo vrata.
Ko se znajdemo pred zaprtimi vrati, začnimo iskati okno.
V teh tako posebnih časih smo povabljeni k razmisleku
o svojem življenju, o odnosih, dejanskih potrebah. V času
karantene so nekatere družine doživljale večjo povezanost,
spet druge večjo napetost.
Profesor je vprašal študente, kaj bo priteklo, če stisne pomarančo. Pomarančni sok. Postavlja se vprašanje, kaj bi priteklo iz nas, sedaj, ko smo v stiski, stisnjeni … Jeza, zamere,
strah … in kako bomo zaznali svojo ranjenost in ali bomo
sposobni zaznati ranjenost sočloveka.
V tem času je veliko strahu, strah pa je konstruktiven
samo v primeru, če nas odmakne od nevarnosti. Je pa nevarno, ko postane strah razlog za odtujenost in osamljenost.
Sedaj smo ugotovili, da se ne bi bilo več toliko potrebno
družiti po sestankih, ampak bomo vse to lahko uredili s pomočjo tehnike. Tudi to je zelo nevarno. Ljudje moramo biti
skupaj in se družiti, ker funkcioniramo na podlagi celotne
zaznavnosti in bližine. Nevarnost je, da se najprej odtujimo
od samega sebe in nato še z lahkoto od drugih ljudi.
Virus nam daje veliko izzivov. Bomo naredili korak naprej
ali pa čakali, da se stvari sprostijo in živimo spet po starem.
Pokojni filozof Anton Trstenjak je dejal, da so nekateri
tako prizadeti, ranjeni v sebi, da nimajo več občutka vesti.
Pa tudi, če so storili še tako hude zločine. Je sedaj čas, da se
tudi takšne vrste ranjenosti zdravijo in iz teh časov izidemo
bolj povezani in močni. Lahko pa se še bolj delimo. Od-

Kje lahko virus vstopa v naše telo.

daljujemo in odtujujemo ali pa po drugi skupni poti z zelo
pomembno izkušnjo virusa naredimo drugačne, boljše, lepše
korake. Tu pa je še ena pomembna past in opozorilo. Če ne
bomo upoštevali opozoril, ki jih prinaša v naš čas virus, se
bo morda moral še vrniti in še močneje pokazati svojo moč
in želje. Nihče si tega ne želi.
Živimo in smo živeli v časih, ko ni samo koronavirus nevaren virus.
Tudi brezbrižnost in brezobzirnost sta nevarna virusa …
Pa pomanjkanje sočutja, empatije in razumevanja so nevarni virusi ...
Tudi pohlep, bahavost, podkupljivost in škodoželjnost so
nevarni virusi …
Pa neiskrenost, sebičnost in neodgovornost so nevarni
virusi …
JULIJ 2020
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Med vsemi pa je pomanjkanje razuma in zdrave kmečke
pameti najverjetneje najbolj nevaren virus!
Tudi vsi ti virusi se nekontrolirano širijo med nami … in
proti tem virusom je tudi medicina brez moči.
Antoine de Saint-Exupery je zapisal: »Kup kamenja preneha biti kup kamenja v trenutku, ko ga pogleda nekdo, ki
nosi v duhu podobo katedrale!« Kako torej gledamo na ta
kup kamenja – epidemijo koronavirusa? Ali nosimo v sebi
podobo katedrale ali še povečujemo kaotičnost? Bomo v
življenju »gradili katedralo« iskrenosti, pozornosti do bližnjih in sebe ali pa bomo ustvarjali še večjo zmedo in raztreščenost bivanja? Sam upam, da se v biti vsakega človeka
vendarle skriva bivanjska želja, da bi »gradil katedralo«, pa
naj bodo razvaline življenja še tako kaotične, v osebnem
življenju ali svetovni zgodovini. Ostati v kaosu je veliko
laže, ampak samouničujoče; odločiti se za kozmos – torej za
»katedralo življenja« – pa je težja pot, vendar prinaša srečo,
upanje in svobodo bivanja.
Življenje je kot bumerang, vedno nam v podobni obliki
pošlje nazaj to, kar smo sami vrgli vanj. Usoda nas včasih, v
prav posebnih okoliščinah, prisili, da se ustavimo in spremenimo svoje navade, da na novo ovrednotimo naše vrednote
in presodimo naša dejanja. Življenje nam bo dalo to, kar
smo vanj vložili.
Pravijo, da kadar ne veš, kaj bi naredil dobro in prav, pomisli, kaj bi naredil in postoril, če bi imel samo še eno uro

Redno testiranje

življenja. Zagotovo bi se prav in dobro odločil. So časi, ko
nas ogrožajo številni virusi. Vam želim, da se uspešno soočite z njimi v svoje zadovoljstvo in zadovoljstvo vseh.
Predvsem pa vam želim, da doživite in preživite še veliko
ur, dni, mesecev in let, ki bi sicer bili kot vaši zadnji v življenju in prav zaradi tega lepi, dobri in pravi. Naj bo srečno
in zdravo.
Razmišljanje je pripravil Miran Prnaver.
Foto: spletne strani in Miran Prnaver
P. S.: Nekaj misli je povzetih po člankih v tedniku Družina (št. 17, stran 8 in
9; št. 19, stran 5).

Zbornik SŽPS
Naš sindikat je 22. januarja
uarja
tnico
letos praznoval 30. obletnico
skesvoje ustanovitve. Že lanskeogoga leta smo se začeli pogoli ta
varjati, kako bi obeležili
eje,
jubilej. Prišlo je do ideje,
da bi bilo lepo, če bi ob obletnici izdali zbornik, ki bi
inpredstavil delo našega sinni.
dikata v celotni zgodovini.
om
Ker je s takim projektom
ko
veliko dela, smo že lansko
špomlad oblikovali urednišo.
ki odbor in si razdelili delo.
oTudi s pripravo oziroma izborom fotografij jee
h
bilo veliko dela. Zadnjih
dvajset let, ko obstajajo
fotografije v digitalni
obliki, je arhiv nekako
urejen in pregleden.
Precej več težav je bilo
s prvim desetletjem
našega sindikata, ko
Zbornik SŽPS je zagledal luč točno na 30. obletnico sindikata.
so obstajale samo »ta
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prave fotografije. Nekaj jih je
prave«
bilo v albumih v pisarni, precej pa
j uspeli dobiti tudi od starih
smo jih
sindi
sindikalnih
funkcionarjev, ki so
imel kakšno zanimivo »fotko«
imeli
do
v domačem
arhivu.
Z
Zbornik je bil sestavljen iz
urad
uradnega dela, kjer so bili v
gla
glavnem intervjuji in pogovori z vidnimi člani. V tem delu
je bil predstavljen tudi zgodo
dovinski presek sindikata. Nago
govorili so nas vsi dosedanji
pr
predsedniki, sekretarji, predse
sedniki partnerskih sindikkatov in naši gostje iz tujjine, s katerimi se redno
ddružimo. Eno poglavje je
namenjeno ustanovnim članom in eno sedanjim članom, ki so s svojim delom
pomembno zaznamovali
SŽPS. Pozdravne besede
sta nam namenila tudi direktor takratnega ŽG-ja iz
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Zborniki

časa ustanovitve sindikata in predsednik osamosvojitvene
vlade.
V drugem, bolj družabnem delu pa smo v zborniku spregovorili o naših aktivnostih in druženjih skozi čas. Družabna
srečanja, izleti, pohodi, kolesarstvo, mednarodna srečanja,
počitniške kapacitete, glasilo, zaključki ob koncu leta, praznovanja za naše članice. Veliko lepih spominov, misli in fotografij je bilo na teh straneh.
V zborniku je kar nekaj kopij pomembnih dokumentov,
ki so predstavljali prelomnice v tridesetletnem delovanju.
Zbornik je na 72-ih straneh predstavil več ali manj celotno
zgodovino sindikata. To je prvi zbornik v zgodovini našega
sindikata. Upam, da je našel svoje mesto na vaši knjižni
polici, potem ko ste ga pregledali in prebrali.

Bogata notranjost

Iskrena hvala vsem, ki ste pomagali in sodelovali pri nastanku zbornika. Posebna hvala vsem, ki ste bili pripravljeni sodelovati in spregovoriti o vašem delu in prispevku v
sindikatu. Vam in še številnim drugim, ki jih pač ni bilo
mogoče zajeti v zborniku, iskrena hvala za delčke v mozaiku, ki je prispeval, da se je oblikovala celotna podoba ob
30. obletnici delovanja. Brez vas, vsakega posebej, bi v tem
mozaiku manjkal kamenček SŽPS-ja. Ostanimo trdni in povezani. Vsak po svojih močeh in talentih, delajmo še naprej
tako, kot smo v preteklosti, in se bomo še lahko veselili kake
obletnice. Tako bo lahko naslednji zbornik še debelejši in
bogatejši.
Besedilo in foto: Miran Prnaver, urednik zbornika

Sredstva za delovanje sveta delavcev
Sredstva za delovanje sveta delavcev, ki jih je dolžan
na podlagi Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) zagotoviti delodajalec, se delijo na dva
dela:
– sredstva za pokrivanje t. i. nujnih stroškov za delo sveta
delavcev po določbi 1. odstavka 65. člena ZSDU ter
– druga sredstva za financiranje dela sveta delavcev (2. in 3.
odstavek 65. člena ZSDU), ki jih svet delavcev uporablja
po lastni presoji.
Delodajalec krije nujne stroške za delo sveta delavcev,
najmanj pa stroške potrebnih prostorov za seje, sprejem
strank in delo poklicnih članov sveta delavcev, stroške materialnih sredstev, ki jih svet delavcev uporablja, in stroške
administrativnega osebja za delo sveta delavcev v celoti in
neposredno na podlagi zakona, medtem ko se višina drugih
sredstev za financiranje dela sveta delavcev (npr. za stroške
zunanjih strokovnih svetovalcev in strokovnih institucij,
strokovno literaturo in publikacije, članarine v združenjih ipd.) posebej dogovori s participacijskim dogovorom.
Če svet delavcev in delodajalec ne dosežeta sporazuma o
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višini teh sredstev, lahko vsak od njiju zahteva, da o njih
odloči arbitraža (66. člen ZSDU).
Zakon izrecno ne določa, v katero od obeh navedenih kategorij sredstev spadajo sredstva za pokrivanje stroškov izobraževanja članov sveta delavcev (kotizacije, potni stroški),
zaradi česar o tem vprašanju v podjetjih pogosto prihaja do
nesporazumov. Iz teh razlogov bi bilo vsekakor zelo koristno
in zaželjeno, da se to vprašanje s participacijskimi dogovori
na ravni podjetij reši posebej. Žal pa večina participacijskih
dogovorov o tem nima posebnih določb.
Če s participacijskim dogovorom ni izrecno določeno
drugače, je stroške izobraževanja članov sveta delavcev vsekakor treba šteti med t. i. nujne stroške po 65. členu ZSDU,
ki jih podjetje krije neposredno na podlagi zakona v kvoto
dogovorjenih sredstev, s katerimi svet delavcev razpolaga
samostojno. Pravica do izobraževanja je namreč zakonsko
zagotovljena pravica članov sveta delavcev (vsak član ima
pravico do 40-ih plačanih ur za izobraževanje – 63. člen
ZSDU), ki jo je seveda mogoče v praksi realizirati le tako, da
podjetje pokrije tudi stroške (ne samo proste ure) za takšno
izobraževanje.
JULIJ 2020
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Delodajalec lahko zavrne dovoljenje za udeležbo določenih članov sveta delavcev na izbranem izobraževanju le
v primeru, če bi odsotnost posameznega člana v danem trenutku resneje ogrozila nemoten potek delovnega procesa.
Vendar pa mu mora v tem primeru seveda zagotoviti možnost, da pripadajoče število plačanih ur za izobraževanje
izkoristi kdaj drugič.
Poslovodstvo družbe podeli pooblastilo za neposredno odločanje o samostojni uporabi zagotovljenih lastnih finančnih

sredstev sveta delavcev po drugem ali tretjem odstavku 65.
člena ZSDU znotraj dogovorjenih okvirov predsedniku
sveta delavcev, obdrži pa pravico do ukrepanja v primeru
nenamenske porabe.
Če je za poklicnega člana sveta delavcev ugodneje, mu
družba zagotovi pravico do plače skladno z določbo 64.
člena ZSDU, pri čemer:
– kot »plača, ki jo je prejemal pred izvolitvijo« šteje povprečni bruto znesek njegovih dejansko prejetih plač
(osnovna plača, del plače iz naslova delovne uspešnosti
in dodatki ter drugi redni prejemki) za zadnje trimesečje,
– kot plača, ki je enaka »plači, ki jo prejemajo zaposleni v
družbi z enako izobrazbo«, šteje znesek, ki je enak trimesečnemu povprečju dejanskih plač vseh tistih delavcev,
ki imajo enako stopnjo izobrazbe, med katerimi pa se ne
upoštevajo vodilna delovna mesta oziroma dela s posebnimi pooblastili in odgovornostmi na podlagi t. i. individualne pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne
pogodbe.
Neuporabljena sredstva v tekočem letu se ne prenašajo v
naslednje leto.
Pripravil in foto: Edvard Veber

Seja Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

Vir: Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju

Remont proge Zidani Most–Rimske Toplice

Avtobusi namesto vlakov

Na progi med Zidanim Mostom in Rimskimi Toplicami
DRSI Ministrstva za infrastrukturo vodi projekt nadgradnje
proge in naprav na njej. V začetku februarja je bil za ves
promet odprt desni tir, dela na levem pa so se nadaljevala
marca. Zapora levega tira bo predvidoma trajala do konca
julija.
Sočasno z nadgradnjo železniške proge se ureja tudi železniška postaja Rimske Toplice. Ta bo imela po končanju
del nov podhod, perona z nadstrešnicama, prenovljeno pa bo
tudi postajno poslopje.
JULIJ 2020

Povsem prenovljen potni prehod

Postaja Rimske Toplice ima po novem tri tire. Pred prvomajskimi prazniki so bila končana dela še na drugem
tiru na postaji. Na železniški postaji gradijo tudi sodoben
podhod, ki bo opremljen z dvigali in prilagojen za gibalno ovirane potnike. Dela potekajo tudi na obeh peronih ter
nadstrešku. Po končanju del bo na širšem postajnem območju ukinjen nivojski prehod in zgrajene bodo povezovalne
ceste.
Za dela pri nadgradnji železniških odsekov Zidani Most–
Rimske Toplice in železniške postaje Rimske Toplice je
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»Po enem tiru se še ne bi dalo peljati.«

Dela tudi ob progi

Počasi se polaga nov tir.

A stran postaje Rimske Toplice

Priprava za nov tir

Postaja Rimske Toplice

Začasni potni prehodi

Novi peroni in …

12
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AKTUALNO
Instrumenta za povezovanje Evrope in jih vodi DRSI Ministrstva za infrastrukturo.
Dela opravlja konzorcij podjetij Kolektor Koling, SŽ-ŽGP
in CGP. SŽ-Infrastruktura, kot upravljalec javne železniške
infrastrukture, dela nadzira, vodi promet mimo delovišč in
skrbi za varnost udeležencev v prometu ter zaposlenih na
terenu.
V času remonta in stalne zapore levega tira poteka delo za
prometnike obeh postaj, Rimskih Toplic in Zidanega Mosta,
pod večjimi obremenitvami in zahtevami. Del potniškega
prometa se na relaciji Laško-Zidani Most odvija z nadomestnimi avtobusnimi prevozi.
Tudi v času epidemije in neodvijanja potniškega prometa so remont in dela potekali več ali manj neprekinjeno in
nemoteno.

B stran postaje Rimske Toplice

bila podpisana pogodba v vrednosti 77,7 milijona evrov.
Gre za dela v okviru nadgradnje železniške proge Zidani
Most–Celje, ki je sofinancirana z evropskimi sredstvi iz

Besedilo pripravil in foto: Miran Prnaver

Nove uniforme – službene obleke
Uniforme, ki jih trenutno nosimo, smo dobili kmalu po
osamosvojitvi, torej jih nosimo že več kot četrt stoletja. V
zadnjem času je bilo precej besed in razprav na temo novih
uniform. In zadeve se v zadnjem času hitro, morda celo
prehitro premikajo naprej. V starih časih je uniformo nosila
večina železničarjev, sedaj se je zadeva zožila le na nekaj
poklicev.
S sklepom št. 8685 poslovodstva družbe SŽ, d. o. o., z
dne 14. 1. 2020 ter skladno s točko 8.2 Pravilnika 640 o
službeni obleki na Slovenskih železnicah je bilo podano soglasje za testiranje novih službenih oblek v družbi SŽ-Pot-

Nove uniforme

JULIJ 2020

Na meri

niški promet, d. o. o., in družbi SŽ-Infrastruktura, d. o. o., na
delovnih mestih sprevodnik, vodja vlaka, prodajalec v PIC
in prometnik.
Skladno s pripravo nove celostne grafične podobe, ki je
temelj graditve image-a oziroma podobe celotne skupine Slovenskih železnic je izbrani ponudnik (evidenčnega zbiranja ponudb) izdelave testnih uniform pripravil 11 prototipov
službenih oblek (ženskih in moških), namenjenih testiranju
v dejanskih pogojih.
Nove službene obleke so temno modre barve in vključujejo: temno modre hlače, belo srajco z modrimi dodatki v

»A bom lep?«
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Ženska srajca –
dolg rokav
(bela s kontrastom
modre)

14

Moška srajca –
dolg rokav
(bela s kontrastom
modre)

Ženski telovnik
(temno moder)

Moški telovnik
(temno moder)

Ženski blazer
(temno moder)

Moški blazer
(temno moder)

Ženske hlače
(temno modre)

Moške hlače
(temno modre)

Ženski plašč
(temno moder)

Moški plašč
(temno moder)

Ženska ruta
Svetlo modra,
rdeča
(brez vzorca)

Moške kravate
(svetlo modra,
rdeča)
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gumbih, ovratniku in rokavih, modri telovnik, modri blazer
in črni daljši plašč. Sprevodniki in blagajniki imajo svetlo
modre kravate, sprevodnice in blagajničarke pa svetlo modre
rutke. Prometnik ima rdečo kravato, prometnica rdečo rutko.
Testne uniforme še nimajo všitega znaka SŽ.
Testiranje novih službenih oblek je potekalo v času od
11. do 17. maja 2020 v določenih vlakih, na blagajnah in
postajah.
Ker sem želel posneti nekaj fotografij novih uniform, sem
se hotel pozanimati, na katerih postajah so prometniki imeli
tisti teden nove uniforme. Imel sem kar nekaj težav in opravil nekaj klicev, da sem izvedel za lokacije. A v praksi jih
nihče od prometnikov tisti teden ni nosil. V Ljubljani in na
Primorskem sta bila prometnik in prometnica še na čakanju.
Na štajerski konec pa uniforma sploh ni prišla in je tako

prometnik, ki je bil na meri zanjo, tudi ni nosil med delom na
postaji. To je sicer škoda, saj ni bilo možnosti na delovnem
mestu ugotoviti morebitne konkretne pomanjkljivosti.
Kakorkoli, pred nami je razpis za dobavitelja, izdelovalca
nove uniforme, in če ne bo večjih zapletov, lahko kar kmalu
pričakujemo nove službene obleke. Kot se je dalo videti in
slišati, so prvi odmevi na nove uniforme različni, kar je bilo
seveda pričakovati.
Tistim, ki niso in jim ne bodo všeč, pa naj velja uteha, da
bodo verjetno čez kakšnih 20–25 let zopet nove. Podpisani
pa upa, da jih bo takrat že upokojen in še živ opazoval in
ocenjeval.
Besedilo in foto je pripravil Miran Prnaver.

Študentsko delo na železnici – Lucija Ojsteršek
V zadnjih letih se je v naši državi močno razširilo tako
imenovano študentsko delo. S tem si študentje pridobijo
prepotreben dohodek za lažje preživljanje študentskih let. V
nadaljevanju se pogovarjamo s študentko, ki opravlja delo
koordinatorice potniškega prometa v času nadomestnih avtobusnih prevozov na železnici ob remontih prog.
Kako je prišlo do tega, da si sprejela delo preko študentskega servisa na železnici?
Do tega je prišlo tako, ker so bile v tem času poletne počitnice, tako se je meni prejšnje delovno mesto preko študentskega servisa končalo. Takrat me je oče vprašal, ali bi delala
v Zidanem Mostu kot koordinatorka avtobusov, seveda sem
bila takoj za, saj študentom vedno pride kakšen evro prav.
Tako se je začelo moje delo koordinatorke.

Usmerjanje potnikov na avtobuse

Kdaj si začela delati?
Začela sem delati oktobra 2018.
Kakšno je tvoje dejansko delo?
Naše dejansko delo je usmerjati potnike z vlaka na pravilen avtobus in obratno. Prav tako moramo biti pozorni

Sodelovanje s sprevodniki

Koordinatorka pri delu

JULIJ 2020

na točen odhod in prihod avtobusa ter jasno notranjemu
prometniku sporočiti prihod in odhod avtobusa. Vedeti
moramo zamude vlakov, da lahko šoferju in sprevodniku sporočimo zamudo, da avtobus počaka zvezo v smeri
Laško.
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Lucija v prometnem uradu

Še iz časov pred virusom

Ti je bilo kdaj žal za to odločitev?
Lahko rečem, da ne. Dela ni psihično niti fizično težko
opravljati, mislim, da imamo kar velik privilegij, da opravljamo tako delo prek študentskega servisa.
Kako imate urejen delovni čas?
Delovni čas imamo razdeljen na dopoldanski ter popoldanski delovni čas.
Dopoldan od 7.00 do 14.00 in popoldan od 16.00 do 22.00.
Veliko sodeluješ s potniki. Je po tvojih izkušnjah to izziv
ali bolj neprijetnost?
Rekla bi, da je to zame velik izziv in hitro spoznaš osebnosti potnikov. Od jeze, veselja, agresije, nespoštovanja do
tega, da ti lahko potnikov nasmeh, lepa beseda polepša jutro
ali celo dan. Moje izkušnje s potniki na začetku niso bile
prav velike, potem pa zaradi določenih zamud vlakov ali
avtobusov spoznaš, da znajo predvsem starejši potniki biti
nespoštljivi in nerazumevajoči, kar me zelo preseneča, glede
na to, da so večinoma v pokoju in imajo manj natrpan urnik
kot mlajši potniki. Nekateri so bolj razumevajoči in hvaležni
za nasvet ter odgovor na vprašanje.

Prestop z vlakov na avtobuse

Kaj pa sodelovanje z ostalimi študenti, ki delate isto delo
na postaji?
Se razumemo ter prilagajamo. Ko kdo potrebuje zamenjavo ali prost dan zaradi drugih obveznosti, smo na voljo.
Kakšni pa so odnosi s prometniki?
Z nekaterimi so predvsem profesionalni, z drugimi pa bolj
osebni in odprti.
Ali so pogoji dela dobri? Kaj pa plačilo?
Pogoji dela so dobri, moraš pa biti primerno oblečen,
glede na vreme. Glede plačila pa mislim, da smo plačani
odlično za toliko, kolikor delamo.
Te je kdaj zanimalo, da bi nekoč morda »zares« postala
železničarka?
Me je zanimalo, ker je dobra plača in tudi delo ni slabo.
Je kdaj tudi naporno, ampak potrpimo, glede na to, da se
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Na radijski zvezi s prometniki

večino časa dela s potniki. O taki službi moraš dobro premisliti.
Kako zapolnjuješ prosti čas?
V prostem času se ukvarjam s kozmetiko, predvsem ličenjem. In tudi tukaj zaslužim kakšen evro, tako da si lahko
potem privoščim kaj za svojo dušo, kot je kakšno dražje
ličilo.
Pogovarjal se je in foto: Miran Prnaver
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OO PO Postojna
Konec lanskega leta smo se progovni prometniki in prometniki dogovorili, da zberemo skupne moči in ustanovimo
OO PO Postojna. V začetku leta se je ideja realizirala. Naša
enota šteje nekaj več kot 40 članic in članov. Enota pokriva
celotno področje prometne operative Postojna. Večina nas
je iste stroke, veseli smo pa, da so se za priključitev k enoti
odločili tudi nekateri drugi profili služb.
Želimo si delati pošteno in vsa nastala nesoglasja ter konflikte reševati sproti. Na sestankih se odkrito pogovorimo
in dajemo pobude, kako bi enota lahko delovala še bolje v
korist vseh.
Sodelujemo tudi z ostalimi območnimi odbori, v juniju pa
se bomo zbrali na prvem organiziranem pikniku.
Kot vsi vemo, je naša proga prometno močno obremenjena, na kar smo ponosni. Vsi, ki se vsaj malo spoznamo
na delovno mesto prometnika in progovnega prometnika, se

zavedamo odgovornosti in vemo, da je to poklic, ki zahteva
dobro in organizirano timsko delo (na daljinsko vodenih in
večjih postajah pa še toliko bolj). Zato se trudimo, da bi bili
medsebojni odnosi med sodelavci dobri, tako službeni kot
družbeni.
Verjamemo, da smo skupaj močnejši, saj so že babice govorile »V slogi je moč.«
Dragan Malinović
Predsednik OO PO Postojna

Delovno srečanje s Sindikatom prometnika
vlakova Hrvatske (SPVH)
SŽPS že vrsto let goji tudi mednarodno sodelovanje. Srečanje s sorodnimi sindikati iz drugih držav je tako lahko
lepa priložnost za izmenjavo izkušenj in v pomoč pri delu
sindikata v domačem okolju. SŽPS ima najdaljšo tradicijo
sodelovanja s kolegi sindikata iz Hrvaške. Začetki teh sodelovanj segajo v davno leto 2001, ko je bilo prvo tako srečanje
v Koprivnici. Od takrat naprej se redno srečujemo na vseh
mednarodnih srečanjih v tujini in vsako leto tudi pri nas na
družabnem srečanju SŽPS. Poleg teh srečanj pa se vsako
leto še dvakrat srečamo na samo delovnih sestankih, tako v
Sloveniji kot v sosednji državi.

Srečanje Hrvatov in Slovencev

Letošnje prvo takšno srečanje je bilo še pred epidemijo, 3.
februarja, v Ljubljani. Obiskala nas je tričlanska delegacija
SPVH. Tema pogovora so bili aktualni problemi in delo v
obeh sindikatih. Letos smo še posebej največ časa posvetili
razpravi o spremembah kolektivne pogodbe. Pri sosedih je
bila ta tema v tistem času zelo aktualna in tudi pri nas se
že nekaj časa pogovarjamo o spremembi določenih členov
KPDŽP.
Srečanje je minilo v prijetnem ozračju in nas obogatilo
za delo vnaprej.
Izmenjava mnenj
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Besedilo in foto: Miran Prnaver
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Upokojili so se ...
Tone Močilar

Tone s svojo nekdanjo »zidanmoško« turo na prehodu v tretje
tisočletje

Tone se je rodil v prvih dneh leta 1959. Vse življenje je
preživel na Dolu pri Hrastniku.
Po končani osnovni šoli je odšel na Železniško elektro
kovinsko šolo (ŽEKŠ) v Ljubljano in pridobil izobrazbo
za mehanika železniških vozil. Takoj po končani šoli se je
vpisal v enoletno šolo – tečaj za vlakovne odpravnike, prav
tako v Ljubljani. V času tega šolanja mu je že začela teči delovna doba, saj ima v delavski knjižici kot prvi delovni dan
vpisano 1. 8. 1976. Po uspešnem teoretičnem izobraževanju
in opravljenem praktičnem izpitu je leta 1977 začel samostojno delo vlakovnega odpravnika na postaji Brestanica.
Leto kasneje odide na služenje vojaškega roka. Ko se leta
1979 vrne domov, že napreduje in postane vlakovni odpravnik na postaji Zidani Most. Zanimivo je, da je imel dnevno
izmeno 5. maja leta 1980 kot zunanji vlakovni odpravnik,
ko je skozi Zidani Most zadnjič peljal sloviti modri vlak in
je na njem bila krsta s pokojnim predsednikom Jugoslavije
Titom.
Tone je bil na tem delovnem mestu do leta 1986, ko je
zopet napredoval, in sicer za vlakovnega dispečerja na progi
Zidani Most–Dobova. Delo dispečerja v Zidanem Mostu je
opravljal dolgih 24 let. V tem času je po potrebi nadomeščal
tudi referenta za promet in za kratek čas tudi šefa postaj
Brestanica in Brežice. Leta 2010 je bila ukinjena lokacija
dispečerja v Zidanem Mostu in le-ta prestavljena v Ljubljano. Tako je zadnjih deset let Tone delal v Ljubljani. Najprej
dve leti kot vlakovni dispečer, potem pa od leta 2012 kot
starejši dispečer PO Ljubljana (dispečer PO I). In to vse do
25. januarja letošnjega leta, ko je z zadnjo nočno izmeno zaključil bogato kariero. S prvim februarjem je uradno nastopil
upokojenski staž.
Tone je bil vseh 30 let od ustanovitve član našega sindikata in OO SŽPS Zidani Most. Tudi ko je bil prestavljen v
Ljubljano, je ostal zvest matičnemu OO.
Tone je bil nadvse zanimiv sodelavec in dober prijatelj.
Veliko je bilo druženja in dejavnosti (športnih, planinskih,
izletniških) izven delovnega časa, ko smo sodelavci postali
prijatelji. Pri Tonetu so zanimive predvsem hitre in iskrive
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misli, ki so govorile o tem, kako je pameten in razgledan
človek.
Vse to je potrdilo tudi zaključno srečanje, na katerega
nas je Tone povabil v petek, 21. februarja. Kako smo ga
cenili, je govorila polna dvorana v gostilni Aqua Roma v
Rimskih Toplicah, saj se nas je zbralo kar 65 sodelavk in
sodelavcev, tako iz Zidanega Mosta kot iz Ljubljane. Kolegi
smo mu pripravili zanimiv program, ob katerem smo se
dobro nasmejali ob obujanju številnih zgodb in dogodivščin
iz dolgoletne kariere. Upamo in želimo, da tudi v upokojenski dobi skupaj doživimo kako zanimivo dogodivščino, ki nam bo zopet ostala v lepem spominu. Da bi bilo
tako še kdaj, pa ti želimo, Tone, obilo zdravja in dobrega
počutja!
Besedilo in foto: Miran Prnaver

Novo Dević

Novo Dević, odjavnica Štore

Z zaprtjem čuvajnice Štore v mesecu februarju se je končala tudi poklicna pot odjavnika Nova Devića.
Njegovi začetki službovanja segajo v april 1977, ko se je
kot progovni delavec zaposlil v takratni SVP Postojna. To
delo je opravljal vse do odhoda na služenje vojaškega roka
leta 1979.
Po odsluženi vojaščini se je leta 1980 zaposlil v SVP
Celje, kjer je opravljal dela odjavnika na Lipi. Vse do upokojitve je delal v Štorah. Z zaprtjem čuvajnice Štore se je po
42-ih letih dela na železnici upokojil.
Vse dobro mu želimo!
Zapisal in foto: Edvard Kostić

Mladen Prodanović
Mladen je končal šolanje za vlakovodjo 1978, naslednjega leta pa tečaj za prometnika v Ljubljani.
Istega leta je začel službovati na postaji Rimske Toplice,
nato so jim sledile postaje Žalec, Šmartno ob Paki, Laško in
na koncu zopet Žalec, kjer je po skoraj 30-ih letih službovanja konec januarja opravil svojo zadnjo izmeno.
JULIJ 2020
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Na koncu pa je sodeloval pri uvedbi, testnem delovanju
in končni uporabi GSM-R omrežja.
Vse dobro mu želimo!
Zapisal in foto: Edvard Kostić

Brigita Jerše

Zadnja izmena Mladena Prodanovića

Vseskozi je bil aktiven in zvest član sindikata, več kot 20
let sindikalni zaupnik na savinjski progi. Mladen je bil eden
tistih skromnih, ki mu v OO Celju ni bilo težko kaj postoriti
za sindikat, vendar ne za lastno promocijo.
Vse dobro mu želimo!
Zapisal in foto: Edvard Kostić

Marko Karlin

Njena poklicna pot se je
začela v znanem celjskem gostinskem lokalu, začela jo je leta
1980. Nato jo je pot zanesla na
železnico. Zagotovo so jo poznali vsi, ki so kdajkoli delali
na postaji Celje, saj je bila 35
let čistilka na postaji v Celju,
kadar je bilo potrebno, pa tudi
na bližnjih postajah. 30. aprila
2020 se je upokojila.
Zelo pogosto se je udeleževala raznih sindikalnih aktivnosti, upamo, da še kdaj tudi v
bodoče.

Brigita Jerše

Vse dobro ji želimo!
Zapisal in foto: Edvard Kostić

Draško Ivić

Marko Karlin ob prevzemu sindikalnega darila

V mesecu marcu 2020 je svojo poklicno pot na Slovenskih železnicah končal naš član Marko Karlin.
Po zaključku šolanja za elektrotehnika leta 1979 in odsluženem vojaškem roku se je 15. 12. 1981 zaposlil v SVTK
službi v Celju. Po manj kot letu dni je bil razporejen v novoustanovljeni oddelek za radijske naprave.
Večino svoje poklicne dobe je skrbel za RDZ in UKV
naprave. Nekaj zadnjih let smo ga srečevali tudi kot predavatelja na rednih strokovnih izpopolnjevanjih. Poleg tega je na
usposabljanjih za poklic strojevodje in premikača predaval
o RDZ in UKV zvezah.
Do osamosvojitve je bil oddelek v Celju zadolžen za vzdrževanje kratkovalovnih zvez za področje celotne Slovenije
in Istre. Kratkovalovne zveze so bile v bivši državi namenjene rezervi v primeru izpada rednih zvez zaradi različnih
izrednih pojavov, kot so poplave, potresi. Kratkovalovne
zveze so vsebovale govorno, teleprintersko in telegrafske
zveze. Centrala v Sloveniji je bila locirana na Rakovniku
pri Ljubljani.
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Draško Ivić s sodelavci

Draško je 1978 končal ŽPTŠ v Mariboru za vlakovodjo.
Po končani šoli je opravljal dela zavirača na postaji Celje.
Leta 1979 je sledilo 15-mesečno služenje vojaškega roka.
Od maja 1980 do avgusta 1981 je bil sprevodnik v Rogatcu. Nato je opravil enoletno šolanje za prometnika. Kot
prometnik je služboval najprej na postaji Šoštanj, nato na
postaji Preloge. Ko je bila postaja zaradi pogrezanja prestavljena v Velenje Pesje, je tu služboval do zaprtja le-te, vse
do leta 2007. Zadnjih 13 let je kot prometnik delal na postaji
Rimske Toplice. Draško je s 7. na 8. januar 2020 opravil
zadnjo izmeno, ni obesil prometniške kape na klin, saj jo je
vlak popeljal nekam proti vzhodu.
Vse dobro mu želimo!
Zapisal in foto: Edvard Kostić
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UPOKOJILI SO SE
Anica Kroflič
Anica se je izšolala za vzgojiteljico in leta 1979 začela
delo v vrtcu v Celju. Nato se je leta 1981 zaposlila na

železnici, kjer je opravila tečaj za transportnega komercialista. V tistih časih je bila na železnici marsikje stroga delovna disciplina. Anici se je posebej vtisnilo v spomin to,
da je morala leta 1982 med obvezno prakso tudi pleti travo
na tirih. Njeno prvo delovno mesto je bila postaja Preloge,
nato Žalec in Šentjur. Kasneje je opravljala dela v potniški
blagajni v Poljčanah, Celju, Šmarju pri Jelšah in Radečah.
Zaradi zdravstvenih razlogov je bila premeščena v ŽIP, kjer
je nekaj časa delala v kiosku, pred upokojitvijo pa je skrbela
za avtomate, za napitke.
Anica je zelo čustvena in tako se je tudi poslovila od sodelavcev. Zelo rada se je udeleževala sindikalnih srečanj in
upamo, da se na njih še kdaj srečamo.
Vse dobro ji želimo!
Zapisal in foto: Edvard Kostić

Anica Kroflič s sodelavci

V SPOMIN

V spomin Ediju Kolarju

(20. 12. 1949 – 16. 1. 2020)

Nepričakovano nas je zapustil upokojeni prometnik postaje Slovenska Bistrica Edi Kolar. Z
železnico se je srečal leta 1967. Kot prometnik je služboval na postajah Grobelno, Ponikva
in Slovenska Bistrica, kjer se je leta 2003 upokojil. V sindikatu si ga bomo najbolj zapomnili
kot planinskega vodnika, ki nas je mnoga leta, skupaj z ženo Jožico, vodil po sindikalnih
visokogorskih planinskih vzponih. Bil je velik ljubitelj gora – še posebej mu je bila pri srcu
najvišja štajerska gora – Ojstrica. Ljubil je to goro, ona pa je zahtevala njegovo žrtev. Ohranili
ga bomo v lepem spominu kot prometnika in planinca.
Besede v spomin je zapisal Marjan Mally.

V spomin Milanu Rebernaku

(1965 – 2020)

Milan se je rodil 5. oktobra pred 55-imi leti. Vso svojo delovno dobo je bil zvest železnici.
Svojo železniško pot je začel kot sprevodnik, nato je napredoval v vodjo vlaka. Na koncu pa
je zaradi zdravstvenih težav delal kot blagajnik na doplačilni blagajni.
V svojem delovnem poslanstvu je imel ves čas stik s potniki in sodelavci, kar ga je zelo
veselilo.
V njegovem zasebnem življenju je bilo oziroma so bila najpomembnejša potovanja po Sloveniji, Evropi in ostalih delih sveta. Svojo zemeljsko pot je končal 13. maja 2020.
V spominu nam bo ostal kot priden, marljiv, kolegialen ter sočuten človek.
Besede v spomin je zapisal Albin Dobnik.
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V spomin Marku Danjiju

(1970 – 2020)

V mesecu marcu nas je zapustil naš član, vlakovodja postaje Prevalje Marko Danji.
Srednjo železniško šolo je obiskoval v Mariboru od leta 1985 do 1988. Po končanem šolanju
se je zaposlil na postaji Prevalje. Do služenja vojaškega roka je služboval kot skladiščnik
na postaji Ravne na Koroškem. Po vrnitvi leta 1991 se je vrnil na postajo Prevalje in tam
opravljal službo kot skladiščnik. Kmalu zatem pa je opravil izpit za vlakovodjo in to delo
opravljal vse do lanske pomladi, ko se je pojavila zahrbtna bolezen. Po desetih mesecih je
žal izgubil boj z njo.
Marko se je rad ukvarjal s športom. Dokler mu je zdravje dopuščalo, je veliko kolesaril. Zelo
rad je planinaril, prehodil je veliko planin, tako sam kot s prijatelji in sodelavci. Kot zvest član
sindikata je na najvišji vrh Slovenije ponesel našo sindikalno zastavo.
Aktivno se je vključeval v delo sindikata, več kot 15 let je bil član območnega odbora. Bil
je sindikalni zaupnik na postaji Prevalje v družbi Tovorni promet. Zelo si je prizadeval za
boljše delovne pogoje in se zavzemal proti ukinjanju vlakov v tovornem prometu na progi
Maribor–Prevalje.
Marka se bomo sodelavci in prijatelji spominjali predvsem po njegovih dejanjih.
Besede v spomin je zapisal Edvard Kostić.

V spomin Zmagu Kotniku

(1964 – 2020)

Predzadnjega dne v mesecu marcu se je od nas poslovil naš član, prometnik postaje Dravograd
Zmago Kotnik.
V spominu nam bo ostal kot vesten sodelavec, železničar z dušo in srcem vedno in povsod,
iskren prijatelj ter predvsem človek z veliko začetnico.
Po končani srednji šoli je opravljal dela skladiščnika na postaji Prevalje, kasneje je bil vozovni odpravnik in vlakovodja. Nato je nadaljeval izobraževanje in postal prometnik na postaji
Šoštanj, kasneje na postaji Dravograd, kjer je 15. marca opravil zadnjo izmeno. Žal mu je
zahrbtna bolezen preprečila, da bi ta poklic, ki ga je opravljal s ponosom in velikim veseljem,
opravljal še dalje.
Dejaven je bil na več področjih: športnem, veliko je naredil za večjo veljavo železnice, predvsem na progi Maribor-Dravograd, to je velikokrat dokazal z dejanji, ne samo z besedami.
Zanimala ga je zgodovina železnice, na tem področju je v lokalnem okolju veliko postoril.
Zbral je veliko arhivskega gradiva in prispeval k ohranitvi železniške tehnične dediščine. Brez
njegove pobude in osebnega dela obeležitve 150 let proge Maribor–Celovec zagotovo ne bi
bilo. Vedno je bil pripravljen pomagati pri različnih sindikalnih opravilih. Ni bil samo človek,
ki je zaupano nalogo vedno opravil, običajno je dodal še nekaj več. Bil je eden tistih članov,
ki je pustil velik pečat, čeprav nikoli ni bil na vidni funkciji v sindikatu.
Vseskozi je ostal zvest našemu sindikatu ter načelom, ki jih je sindikat zagovarjal.
Vsi, ki smo imeli privilegij, da se nas je dotaknila njegova življenjska pot, mu bomo za vedno
hvaležni predvsem za njegovo širjenje pozitivne energije.
Besede v spomin je zapisal Edvard Kostić.
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v spomin

Na grobovih Zmaga Kotnika in Marka Danjija
Zmago Kotnik in Marko Danji sta se od nas poslovila
v mesecu marcu. Oba Korošca, oba zelo prizadevna delavca, oba dolgoletna aktivna člana sindikata, oba člana
OO SŽPS Maribor, oba vsestransko aktivni osebnosti,
oba še zelo mlada, oba sta odšla po hudi bolezni v času
epidemije koronavirusa, ko so se pogrebne slovesnosti
izvajale v najožjem družinskem krogu. Tako se ob obeh
tragičnih smrtih prijatelji ter sodelavci nismo mogli posloviti od njiju. V trenutkih slovesa smo bili povezani, nismo
pa mogli biti zraven. Pogrebi (pokopavanje mrtvih) so
pač tista človeška dejanja, po katerih smo se v zgodovini
in razvoju človeške civilizacije ljudje začeli ločevati od
živali.
V mesecu juniju so se razmere že toliko izboljšale, da smo
na pobudo in v organizaciji našega delavskega direktorja
Matjaža organizirano obiskali oba groba. Na Koroško smo
odšli v petek, 5. junija.

Najprej je ožja delegacija obiskala obe vdovi. V miru in
žalosti smo izrekli iskreno sočutje ob izgubi.
Nato smo se odpravili na pokopališče, kjer so se nam
pridružili še ostali sodelavci. Niso bili le njuni sodelavci s
postaj, kjer sta delala, ampak tudi železničarji, prometniki
od drugod. Oba pokojna sta bila številnim poznana in smo
cenili njuno življenje in delo. Najprej smo se dobili v Prevaljah, kjer smo s poklonili Marku, in nato še v Dravogradu, kjer počiva Zmago. Prižgali smo svečki. Matjaž je
povedal par besed v spomin in zahvalo obema.
Tako smo se dostojno in v tihi žalosti poklonili in poslovili od obeh.
Marko in Zmago! Pravijo, da so spomini nebesa na
zemlji. Delček teh nebes nam zapuščata in tako ostajata z
nami. Počivajta v miru in hvala vama za vse.
Besedilo in foto: Miran Prnaver

Dež je žaloval z nami na pokopališču na Prevaljah.

Na pokopališču v Dravogradu

Napis, kje je raztrosen pepel pokojnega Marka.

Zmagov grob

Na mestu raztrosa

Matjaž je pokojnima namenil nekaj besed spomina in zahvale.
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Intervju: Milorad Šljivić, predsednik SŽPS
Pred dobrimi tremi leti si prevzel vodenje našega sindikata. Kako se spominjaš tistega časa?
Res je. Leta 2017 sem po odstopu takratnega predsednika
SŽPS postal predsednik našega sindikata. Razlogi za odstop
takratnega predsednika in položaj sindikata nista bila dobri
popotnici za delovanje sindikata. Bili so težki časi.
Iskreno rečeno, bilo me je strah, da bom zadnji predsednik
SŽPS. Nimam besed, s katerimi bi opisal ta občutek.
Kaj je najbolj zaznamovalo ta mandat?
Zagotovo je to vzpostavitev sodelovanja s sindikati na
SŽ, podpis pogodbe o sodelovanju s sindikatom strojevodij in postavitev SŽPS na mesto, ki mu pripada od same
ustanovitve.
Na katere dosežke si najbolj ponosen, kaj pa misliš, da
so bile zamujene priložnosti?
Najbolj sem ponosen na to, da so zaposleni na SŽ, posebej v Infrastrukturi, prepoznali naš sindikat kot sindikat, ki
zastopa njihove interese.
Nič manj nisem ponosen na rešitev dolgoletnega problema dodatka za poznavanje tujih predpisov (dodatek za
obmejne postaje) in dosežen dogovor, da prometniki ne prodajajo vozovnic na glavnem prometnem križu.
Vprašanje odmora med delom še ni rešeno, vendar verjamem, da bomo tudi to rešili.
So pa to stvari, ki sem jih podedoval in za katere se težko
najde rešitev, čeprav se nekaterim rešitev zdi samoumevna.

V svoji pisarni

Predsedniki sindikatov iz različnih držav

V teh letih se je močno povečalo članstvo. Čemu to pripisuješ?
Naše članstvo se je več kot podvojilo. Zakaj? Odgovor
je enostaven. Dobro delo sindikata, predsednikov območnih
odborov in vseh, ki so povezani z vodstvom sindikata.
Ni bilo enostavno. Ogromno truda je bilo vloženega v
prepričevanje teh ljudi (predsednikov OO), da so se začeli
obnašati kot gospodarji na svojem. Včasih je bila potrebna lepa beseda, včasih graja, ampak na koncu smo pa
uspeli.
So odnosi med članstvom (različni OO, mladi – starejši,
novi in dolgoletni člani) dobri, konstruktivni?
Moram povedati, da smo tudi na glavnem odboru imeli
razpravo na to temo. Zame kot predsednika SŽPS je bila ta
razprava nepotrebna, saj so vsi člani (stari, mladi, dolgoletni,
novi ...) del sindikata, zato si zaslužijo enako obravnavanje
in spoštovanje. Tako bo ostalo, dokler bom predsednik.
Razprava pa je pripomogla, da na takšen način razmišljajo
tudi drugi člani glavnega odbora.

Štirikrat letnik 1965 na srečanju sindikatov leta 2019 v Srbiji
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Kaj pa odnosi z ostalimi sindikati na SŽ? V preteklosti
je bilo že precej napetosti?
Odnosi z ostalimi sindikati na SŽ so dobri. Seveda občasno pride do nesoglasja, včasih tudi do težkih besed, ampak
na koncu se najde ustrezna rešitev. Če sem iskren, moram
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S sekretarjem Jožetom na seji GO

Si tudi podpredsednik Sveta delavcev SŽ-Infrastrukture,
d. o. o. Kako poteka sodelovanje tega organa s sindikatom in kako si zadovoljen s sodelovanjem sveta delavcev
s poslovodstvom družbe?
Da, imam tudi to obveznost, vprašanje pa je, ali bi se ji
lahko odrekel. Trenutna situacija mi tega ne dovoli, naslednji mandat pa ta funkcija ne sme biti funkcija predsednika
Sindikata železniškega prometa Slovenije.
V Sindikat železniškega prometa Slovenije moramo postaviti ljudi, ki bodo sposobni prevzeti odgovornost.
Sodelovanje SD Infrastrukture s sindikati je na najvišji
možni točki, mislim, da tudi sodelovanje s poslovodstvom
ne zaostaja.

priznati, da težko sodelujemo s sindikatom SŽS, saj gre za
težke in globoke rane iz preteklosti, katerih ne bomo nikoli
pozabili.

Si zadovoljen z delom naših izvoljenih članov v svetu delavcev?
Z eno besedo: DA. Nikoli pa ni tako dobro, da ne bi moglo
biti boljše. Smo na isti poti in imamo isti cilj.

Kako pa je potekalo delo med časom epidemije, ki je
močno zaznamovala tudi delo v sindikatu?
Izbruh epidemije je prinesel prekinitev vseh dejavnosti na
sindikalni sceni. V naši pisarni je bil še vedno vsak delovni
dan nekdo dežuren.
Potniški promet je bil ustavljen, tovorni se je zmanjšal.
Posledično je velik del članstva odšel na čakanje, zato smo
se v sindikatih odločili, da to storimo tudi mi. Vloženega je
bilo ogromno truda, da so se lahko naši člani vrnili na svoja
delovna mesta.
Na strani delodajalca so se držali dogovora, dostikrat tudi
nenapisanega, s čimer se je dvignil nivo zaupanja med nami,
kar bo gotovo pomagalo pri prihodnjem dogovarjanju.

Opravljaš tudi pomembno funkcijo člana nadzornega
sveta naše odvisne družbe. Zakaj je ta funkcija pomembna in kako poteka delo?
Funkcija člana nadzornega sveta je res pomembna, če
nanjo gledamo z vidika informacij, ki jih pridobim kot član
nadzornega sveta.
Nadzorni svet je sestavljen iz treh članov. Dva predstavnika kapitala in enega člana predstavnika zaposlenih. Pomembne odločitve so v rokah predstavnikov kapitala.
V tem organu sem kratek čas, vendar je sodelovanje v tej
fazi dobro.

Ali si zadovoljen z mandatom, ki se končuje, in ali so bila
tvoja pričakovanja pred prevzemom funkcije bistveno
drugačna?
Mislim, da sem že z odgovorom na prvo vprašanje dal
odgovor, vendar brez problema ponovim, da sem zadovoljen
s preteklim mandatom. Najboljšo oceno bo dalo članstvo in
volitve za novo mandatno obdobje.
Sindikat letos praznuje 30-letnico delovanja. Tvoj pogled
na preteklih 30 let in na jubilejno leto.
Za nami je lepih trideset let, v katerih smo doživeli vrhunec in totalni padec, ampak to je del življenja.
Sindikat je od samega začetka nekaj pozitivnega, posebnega, vendar nismo oziroma niso znali v pravem trenutku
povleči prave poteze, nismo pa zamudili zadnje poteze, tako
da nam je sedaj vse odprto in to moramo in bomo izkoristili.
Na drugi strani so tisti, ki si ne morejo privoščiti naše
napake. Na tej točki verjamem, da smo lahko člani SŽPS-ja
ponosni.
Kje in kako vidiš naš sindikat v prihodnosti, čez 5–10 let?
Zanimivo vprašanje. Vidim ga kot sindikat, ki predstavlja
zaposlene pri upravljalcu, sogovornika s sindikati oz. sindikatom, ki predstavlja zaposlene pri prevoznikih.
Za nekatere je to utopija, zame realnost.
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Se dovolj sliši beseda predstavnika zaposlenih v tem
organu?
Beseda se sliši, vendar pa je odločitev v rokah predstavnikov kapitala.
Za nami je volilna skupščina. Kako ocenjuješ delo letošnje skupščine?
Zadovoljen sem, da nam je v teh kritičnih časih le uspelo,
z malo zamude, izpeljati skupščino.
Mislim, da so delegati svoje delo na skupščini dobro opravili. Bilo je kar nekaj konstruktivne debate, kar je dobro
za notranjo demokracijo v SŽPS. Opravili smo tudi volitve,

Pri partiji šaha
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Kako bi v par stavkih orisal tvoj načrt dela v naslednjem
štiriletnem mandatu?
Delo, delo in še enkrat delo! To je recept, ki zagotavlja
uspeh.
Pri tem ne moremo eden brez drugega. Jaz moram pripraviti načrt, vi pa mu morate slediti.
Moj cilj je sindikalno pokriti, zastopati interese zaposlenih
na Infrastrukturi in ostalih, ki vidijo Sindikat železniškega
prometa Slovenije kot svoj sindikat.

Delegacija SŽPS v Rovinju

tako da imamo sedaj izvoljeni in imenovani funkcionarji
polni mandat.
Bil si edini kandidat za predsednika. Misliš, da je to
dobro, ali bi raje videl, da bi imel protikandidata?
Na prejšnjih nadomestnih volitvah sem imel protikandidata in sem prepričljivo zmagal. Ne vem, kaj je pripomoglo
k temu, me pa žalosti, da je takratni protikandidat danes v
drugem sindikatu, kar pomeni, da ni bil prava izbira oz. je
bil orodje našega sovražnika.
Na prihajajočih volitvah bi rad videl več protikandidatov,
ki bi bili sposobni prevzeti sindikat, če ne zdaj, pa čez štiri
oz. osem let.
Prepričan sem, da takšni kandidati obstajajo, zato jih
želim prepoznati in pripraviti za to pomembno funkcijo.

Ti ob vseh zadolžitvah ostane še kaj prostega časa? Kaj
takrat počne Milorad?
Prostega časa mi ostane zelo malo, vendar sem se tega
zavedal ob prvi kandidaturi in bil na to pripravljen. Vse je
odvisno od dogodkov. Včasih je hudo, včasih lepo, vendar
ničesar ne obžalujem.
Če že imam nekaj ur na razpolago, jih izkoristim za svojo
dušo. Če se pa slučajno najde še kakšna minuta ali urica, pa
odigram partijo ali dve šaha. Uživam v dobrih potezah nasprotnika in še bolj v svojih protipotezah. Šah je nenapisana
zgodba.
Milorad, hvala za pogovor. Iskrene čestitke za ponovno
izvolitev za predsednika našega sindikata in uspešno delo
v zadovoljstvo vseh ti želim.
Hvala, Miran.
Pogovor je pripravil Miran Prnaver.
Foto: Miran Prnaver in arhiv Milorada Šljivića

Marija Pečjak, tajnica v glavni pisarni SŽPS
Marija, se lahko v začetku najinega pogovora na kratko
predstaviš?
Doma sem iz Ivančne Gorice. Po končani osnovni šoli
sem se vpisala v srednjo železniško šolo, smer prometno-transportni tehnik – komercialist. Po končani srednji šoli
sem se zaposlila na Slovenskih železnicah, kjer sem še danes.
Šla sem po očetovih stopinjah, saj je bil tudi on železničar.

Kaj vse si do sedaj delala na železnici?
Moje službovanje se je začelo na postaji Ljubljana Moste,
bila sem njihov štipendist, najprej v tovornem prometu, nato
male pošiljke. Pred dobrimi 10-imi leti sem pa prišla v Ljubljano na glavno postajo, delala sem v servisnem centru.
Kako je prišlo do ideje, da bi prišla delat na sindikat?
Kdo te je povabil?
V sindikat sem bila vključena že od samega začetka. Udeleževala sem se druženj in izletov. Z g. Miloradom Šljivićem
sva bila na prometni operativi sodelavca, ko se mi je ponudila priložnost za nove izzive in spremembe.
Je bila odločitev težka?
Odločitev je bila enostavna, sprejela sem jo takoj, saj je
delo zanimivo, razgibano, pestro. Veliko olajšanje pa je bilo
predvsem prehod z večizmenskega na enoizmensko delo.

Marija
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Si se hitro privadila na novo delo?
Na novo delo sem se hitro privadila, čeprav sem se morala
soočiti z novim načinom dela izven izšolanega področja.
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Za delovno mizo

Železniška srednja šola na Aljaževi

Zahvala za hitro in učinkovito uvajanje v nov način dela gre
predvsem g. Jožetu Skubicu.

Člani se name obrnejo tudi za pomoč pri urejanju in izpolnjevanju določenih postopkov in obrazcev.

Ti je bilo v tem času kdaj žal, da si zamenjala službo in
prišla na sindikat?
Ne, saj sem na prejšnjem delovnem mestu delala večizmensko delo, kar pomeni, da sem po novem prosta vse vikende in praznike. Velika prednost je tudi manjši kolektiv.
Poleg tega sem se naučila ogromno novih stvari.

So odnosi v glavni pisarni dobri in se dobro počutiš?
Da, počutim se odlično, kolektiv je precej manjši kot prej,
kar avtomatsko pomeni tudi večjo prilagodljivost.

Kako bi na kratko opisala svoje naloge in dela?
Moje delo obsega administrativna dela, vodenje raznih
evidenc, blagajne, rezervacije in zasedenost počitniških kapacitet.
Kako je videti tvoj delovni dan? So si zelo podobni ali je
vsak poseben?
Delo je zelo raznoliko, vsak dan je nekaj posebnega, saj
poleg rednih obveznosti urejam tudi sprotne stvari.

Kaj pa sodelovanje z ostalimi sindikati na sindikalnem
hodniku?
Odnosi so zelo dobri, komunikacija tekoča in sodelovanje
strokovno.
Nam lahko na koncu zaupaš, kako zapolnjuješ svoj
prosti čas?
V prostem času rada obiščem kakšen »hribček« v bližnji
okolici, urejam domači vrt, kaj dobrega skuham in spečem
ter opravim kako manjše ročno delo.
Marija, hvala za pogovor in vse dobro Ti želim.

Je veliko klicev članstva s terena? Kakšna so vprašanja
oziroma potrebe članstva?
Klicev članstva s terena je kar nekaj. Vprašanja se nanašajo na počitniške kapacitete ter razne ugodnosti članstva.

Pogovor je pripravil Miran Prnaver.
Foto: Miran Prnaver in arhiv Marije Pečjak
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Železniška postaja Jesenice
Jesenice so s 573 metri nadmorske višine najvišje ležeče
slovensko mesto. Železniška postaja Jesenice pa je bila
najpomembnejša in najprometnejša vez bivše Jugoslavije s
srednjo Evropo. Nobena naša železniška postaja se v času
svojega obstoja ni tako povečala in doživela toliko sprememb kot ravno jeseniška.
Sedanje postajno poslopje je že tretje v vsej zgodovini
postaje. Leta 1955 jo je zgradilo Gradbeno podjetje Primorje
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iz Ajdovščine, in to na ruševinah prejšnje postaje, katero so
leta 1945 zavezniški bombniki zbombardirali. Prvo postajno
poslopje pa je bilo zgrajeno v oktobru leta 1870 in je stalo
na nasprotni strani sedanjega poslopja. O sami zgodovini
postaje mogoče kdaj drugič. A za uvod bo čisto dovolj.
Železniška postaja Jesenice je mejna postaja med slovenskimi in avstrijskimi železnicami. Leži desno na progi št.
20 Ljubljana–Jesenice državna meja. Je nadzorna postaja za
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Železniška postaja Jesenice

postaje Medvode, Škofja Loka, Kranj, Podnart, Lesce-Bled,
Žirovnica in Slovenski Javornik. Je začetna postaja na progi
št. 70 Jesenice-Nova Gorica. V prometnem smislu je postaja
odprta neprekinjeno. Sosednje postaje in postajališča so:
– proga 20: postaja Slovenski Javornik
– proga 70: postajališča Kočna, Vintgar, Podhom in postaja
Bled Jezero
– proga Jesenice d. m.: postaja Rosenbach (Podrožca)
Na postaji opravljajo delo hkrati trije prometniki v izmeni:
zunanji, notranji in glavni prometnik. Kolektiv sestavlja 15
prometnikov in ena prometnica. Po postajnem poslovnem
redu bi nas moralo biti 17. Tako nam za zagotavljanje potrebnega odmora na pomoč včasih priskoči tudi samostojni
strokovni sodelavec lokacije Jesenice. Primopredaja službe
se opravlja ob 6. in 18. uri.
Delovni mesti glavnega in notranjega prometnika sta v
prometni pisarni centralne postavljalnice (CP), ki se nahaja
na levi strani proge Jesenice-Jesenice d. m. Zunanji prometnik pa ima delovno mesto v prometni pisarni v postajni
zgradbi.
Vodja nadzorne postaje ima svoje pisarne prav tako na
postaji Jesenice.
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Prometni urad zunanjega prometnika je opremljen z napravami, kot vsi ostali prometni uradi (računalnik, GSM-R
Iskratel, fiksni telefon, faks, tiskalnik), razen s SV napravo,
ki se nahaja v CP-ju.
Postajo sestavljajo številne skupine tirov, ki so vključene
v SV napravo. Omenili bomo samo tiste, ki so najbolj v
uporabi. To sta sprejemno-odpravni skupini tirov, kateri zajemata skupini tirov za potniški promet (01, 101, 03 in 04)
in skupina tirov za sprejem in odpravo tovornih vlakov (02,
05, 06 , 07, 11, 12, 13, 14, 114 , 15, 16, 17, 41). Postaja je
stičišče dveh sistemov električne vleke, razen tirov 15, 16 in
17, ki so v celoti elektrificirani z našo enosmerno napetostjo
3 kV. To pomeni, da se v praksi teh tirov ne poslužujemo
za odpravo tovornih vlakov v smeri Avstrije. Za uvoze iz
smeri Avstrije pa se jih poslužujemo, vendar s predpisanim
postopkom, saj kretniška zveza med progovnim tirom in tiri
15, 16 in 17 ni elektrificirana.
Postaja Jesenice oskrbuje 3 industrijske tire: Acroni, Intereuropa in Kovinar. Od tega sta industrijski tir tovarne
Acroni in industrijski tir Kovinar v zadnjem obdobju najbolj
oskrbovana.
Prevoz potnikov se opravlja v lokalnem, mednarodnem
in obmejnem prometu. V smeri Ljubljane odpravimo 13
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potniških ter 5 mednarodnih vlakov. V obmejnem prometu
imamo izven sezone samo en vlak, ki se iz Beljaka pripelje
kot prazna garnitura, v turistični sezoni pa imamo še dodatne
3 pare obmejnih vlakov, ki so bili vpeljani v letu 2019. V
smeri Nove Gorice pa odpravimo 7 vlakov. Vozni red je dobro
prilagojen dnevnim migrantom, ki se v smeri Ljubljane odpravljajo bodisi službeno ali pa v šolo. Odhod prvega potniškega vlaka z Jesenic proti Ljubljani je ob 4.20 zjutraj. Prihod
prvega potniškega vlaka na Jesenice iz smeri Ljubljane pa je
ob 6. uri. Hitrost vlakov na odsekih je različna, v povprečju
pa nekje med 70 in 75 km/h. Vožnja do Ljubljane traja 1 uro
in 20 minut, kar za 64 km proge predstavlja relativno kratek
čas. Temu primerno je tudi število potnikov. V smeri Nove
Gorice je potnikov zelo malo, razen v času turistične sezone,
ko se večina turistov odpravlja na ogled slovenskega bisera
– Blejskega jezera. Potniška blagajna je odprta med 4.20
in 15.50. Za prodajo vozovnic skrbijo delavke potniškega
prometa, tako da prometniki z izstavljanjem kart nimamo
opravka. Problem se pojavi edino pri tem, ko včasih zaradi
prometnih potreb kak potniški vlak ne odpelje s tira, ki je
za to predviden, saj postaja ni opremljena z informacijskimi
tablami, katere bi potnikom nudile ustrezne informacije. V
pretekli turistični sezoni so vozili tudi muzejski vlaki, ki so
bili atrakcija tako za lokalno prebivalstvo kot tudi za turiste, ki so si tako vožnjo privoščili. Na postaji je za potrebe
opremljanja in gariranja muzejske lokomotive ter obračanja
le-te vgrajena okretnica, s katero upravlja osebje SŽ-VIT-a.

Prometni urad zunanjega prometnika

Tovornih vlakov se čez dan nabere do 13. Vozijo na relacijah Ljubljana Zalog-Koper–Jesenice–Villach-Linz ter še
naprej za Nemčijo, Češko ... odvisno od tovora. Ob torkih
in četrtkih je predvidena vožnja nabiralnega vlaka na goriški
progi 53300 ter 53301.
S prestavitvijo šengenske meje na južno državno mejo se
je ukinila tudi mejna in carinska kontrola na vlakih, tako da
imajo sedaj mednarodni potniški vlaki postanek skrajšan na
vsega 3 minute, zgolj zaradi menjave vlakospremnega ter
strojnega osebja.
Urejanje prometa – dispečerji
Promet na postaji Jesenice ureja prometnik na naslednje
načine: prvi klasični postajni razmik je proti postaji Bohinjska Bistrica, kjer se za vožnjo vlaka zahtevajo in dajejo dovoljenja in odjave prometniku postaje Bohinjska Bistrica.
Še pred kratkim smo to počeli s prometnikom postaje Bled
Jezero, vendar je bilo to delovno mesto ukinjeno.
Za vožnjo vlakov proti postaji Slovenski Javornik zahtevamo in dajemo dovoljenja progovnemu prometniku v CVP

Vhod v prometni urad
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Levo delovno mesto notranjega prometnika, desno glavnega
prometnika
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saj skozi tunel poteka dvotirna proga. Z mesecem septembrom je pa predvidena zapora tunela, ko bodo en tir izgradili
in bo tako potekal samo enotirni promet.
Na postaji so iz SŽ-Tovorni promet zaposleni: vlakovodja, vodja premika, premikači, skladiščnik ter transportni komercialist.
Stalna premikalna skupina je na postaji od ponedeljka
do nedelje zjutraj. Potrebna je pa zaradi odstavljanja in
dodajanja tovora na vlake, ranžiranja, dostavljanja tovora
na industrijske tire ter odpenjanja lokomotiv, kjer se zaradi
dveh sistemov električne vleke lokomotive pri večini vlakov
menjajo. Interoperabilnost se pozna le pri mednarodnih potniških vlakih, pri tovornih vlakih je pa še naprej potrebna
menjava lokomotiv, kljub temu da vlak pripelje včasih tudi
z lokomotivo, ki ima 3kV sistem napajanja. Ob nedeljah v
dnevni izmeni je le-ta v zmanjšani sestavi, in sicer je samo
en premikač. Premikalna lokomotiva prav tako ni zasedena,
tako da za potrebe premika opravljamo samo najnujnejša
dela, kot je zamenjava oziroma odstavljanje lokomotiv.

Slika postaje iz CP-ja

Delovna miza v CP-ju

SŽ-VIT ima poleg strojevodij, katerim je domicil na Jesenicah, še strojnega dispečerja ter delovno mesto preglednega
delavca.
SŽ-Infrastruktura ima, poleg delavcev iz prometa, še delavce iz službe za gradbeno dejavnost, elektroenergetiko ter
vzdrževalce signalno-varnostnih naprav. Sodelovanje med
vsemi službami poteka v najlepšem redu, lahko rečem, da
se zaenkrat zelo dobro razumemo med seboj.
Centralna postavljalnica

Ljubljana ter s privolitvijo na ERSV napravi, vožnja vlakov
pa se uravnava v smeri proti Jesenicam v blokovnem razmiku (2 odseka), z Jesenic proti postaji Slovenski Javornik pa
je samo en odsek. Tako predstavlja izvozni signal postaje
Jesenice predsignal postaje Slovenski Javornik. Za vožnjo
vlakov proti Avstriji pa se zahtevajo in dajejo dovoljenja
progovnemu prometniku v Villach-u ter prav tako s privolitvijo, vlaki pa vozijo v razmiku medpostajnega odseka.
Naj omenim, da se promet zaenkrat še odvija obojestransko,
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Urejanje prometa z Avstrijci
Promet z avstrijskimi železnicami se odvija na podlagi
Sporazuma med SŽ-Infrastrukturo in OBB Infra AG za
mejno progo Rosenbach/Podrožca–Jesenice in priloge 5 k
temu sporazumu. V njem so zajete vse kratice, definicije,
splošna določila, opisi prog, vodenje in organizacija železniškega prometa, posebnosti, kako ravnati v primeru I.D.-ja,
izvlečki signalnega in prometnega pravilnika ter nalogi obeh
družb. Prometniki na postaji Jesenice enkrat letno opravimo strokovno izpopolnjevanje iz OBB predpisov, vsaki dve
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leti pa opravljamo redno strokovno preverjanje znanja iz
OBB predpisov. Preverjanje znanja je do sedaj potekalo v
pisni obliki v nemškem jeziku, zato je znanje le-tega nujno
zaželjeno, ne samo zaradi tega, temveč tudi zaradi lažje
komunikacije s prometniki ter ostalim osebjem avstrijskih železnic.
Na postaji delavcev sosednjih železnic ni več, razen vlakospremnega osebja, ki čaka na svoj vlak. Do pred kratkim
je za potrebe pregleda vlakov, ki niso vozili, na tehnično zaupanje, s strani OBB prihajal mobilni avstrijski preglednik,
vendar tudi ta ne prihaja več na postajo.
Danes so odnosi s sosedi le še službeni. Po pričevanju starejših kolegov prometnikov, so pred leti imeli letna druženja,
izmenjaje tako, da so imeli organiziran izlet, kjer so se podružili in se med seboj še bolje spoznali.
Posebnost obmejne postaje
Kot posebnost obmejne postaje lahko izpostavim tunel
Karavanke. Mejna proga prečka državno mejo v kilometru
637.265, ki se nahaja v tunelu. Tu se znotraj tunela zviša oziroma zniža hitrost vlakov. Na avstrijski strani meje je tako
hitrost skozi tunel 80 km/h v obe smeri, od meje do južnega
portala tunela je 50 km/h ter od portala do uvozne kretnice
postaje Jesenice 70 km/h. Zanj veljajo tudi posebne omejitve
v smislu večje varnosti prometa, kot so prepovedi srečanja
tovornih in potniških vlakov, zato moramo biti pri izvajanju
prometa še posebej previdni.
Posebnosti
Kot posebnost postaje Jesenice bi izpostavil SV napravo.
Signalno-varnostna naprava je elektro-relejna, znamke Iskra
SI-Tel 30. Z njo se opravlja celoten promet na postaji preko
kontrolne pano tirne slike in dveh številčnih postavljalnih
pultov (ŠPP-jev). S posebno tipko je pa tudi omogočen preklop na ročno delo na kontrolni pano tirne slike, vendar je
zaradi precejšnje oddaljenosti startne in ciljne tipke tako
posluževanje zahtevno, saj bi v tem primeru za postavitev
vozne poti notranji prometnik potreboval še pomoč glavnega prometnika za izvršitev ukaza. Vlakovno vozno pot,
premikalno vozno pot oz. katerikoli ukaz se vrši z vnosom
potrebne komande v številčnico, ta se pa nato izvrši s pritiskom na izvršilno tipko in željen ukaz. Primer: za uvoz
vlaka iz smeri Ljubljane na tir ena v številčnico vtipkamo
ukaz 501001 (s 501 je označen progovni tir iz smeri Ljubljana). Nato s pritiskom na izvršilno tipko in tipko vožnje naprava izvrši željeno komando. Kot zanimivost naj omenim,
da je prva vlakovna vozna pot na tej SV napravi bila postavljena novembra leta 1987 in se do danes, z izjemo manjših
izpadov, ni ugašala.
Probleme delavci iz vodenja prometa vidimo predvsem v
dotrajanosti inventarja. Pri zunanjem prometniku nas pozimi
večkrat zebe, saj je stavba stara, tako da so okna in vrata dotrajana in je v pisarni kar mrzlo. Prav tako je čajna kuhinja za
silo tako v CP-ju kot na postaji. Sanitarnih prostorov nimamo
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svojih, saj si jih delimo z ostalimi službami, ki imajo prostore v postajni zgradbi, kar, glede na trenutno situacijo, ko se
širi koronavirus, predstavlja še kako hud problem.
Kar zadeva samo opravljanje dela, pa probleme vidimo
predvsem v slabi komunikaciji med prometniki in OPO
Ljubljana. Drugi, bolj pereč problem predstavljajo kadri. V
kratkem bo zaradi odhoda v zasluženo pokojnino kar nekaj
prometnikov končalo svojo delovno dobo. Če se izrazim v
številkah, so to štirje prometniki v časovnem obdobju dveh
let, en prometnik delovno dobo že podaljšuje in eden se je
zaposlil nazaj za določen čas.
Odmor med delom še ni rešen, o tem ni potrebno izgubljati preveč besed, želimo si le, da se zadeva čimprej reši
tako, da bo zadoščeno tako nam delavcem kot tudi podjetju
samemu.
Članstvo v sindikatu s strani prometnikov je skoraj 100 %.
Samo eden od 16-ih prometnikov ni član našega sindikata.
Delo prometnika na postaji Jesenice je zelo zanimivo in
dinamično ter včasih postavljeno pred mnoge izzive. Upamo,
da bo še naprej tako. Ostanite zdravi!
Besedilo in foto: Antonio Barukčić
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OO PO Ljubljana
Ivan Pohar, kako bi na hitro predstavil svoj OO?
OO PO Ljubljana združuje delavce, ki so povečini svojo
poklicno pot na železnici začeli kot prometniki. Ker so se
kot prometniki izkazali na svojem delovnem mestu, so z leti
napredovali na zahtevnejša delovna mesta na prometni operativi. Prometna dvorana je lokacija, kjer so na enem mestu
zbrani pomembni poklici, ki optimalno vodijo železniški
promet po Sloveniji.
Katere poklice in lokacije zajema vaše članstvo?
Večina članstva ima izobrazbo pete stopnje. Prometno-transportni tehnik je poklic, iz katerega izhajajo posamezni nazivi delovnih mest na prometni operativi. Inženirji prometa zasedajo vodstvena delovna mesta na operativi,
voznem redu in službi vodenja prometa. Tu so tudi elektrotehniki, elektroniki in finomehaniki. Lokacija teh delovnih
mest je Ljubljana.
Kako je organizirano delo v PO Ljubljana?
Glavni prometni dispečer je delovno mesto z največjim
renomejem. Povezuje delo treh operativ in je prvi odgovorni
za stanje na Slovenskih železnicah. Vsi ostali smo po funkciji
podrejeni. Dispečer PO-1 nadzira in povezuje delo prometne
operative Ljubljana. Vlakovni dispečerji Lj–ZM in ZM–Do
ter progovni prometniki Ljubljana–Jesenice vodijo in urejajo promet na svojem progovnem odseku. Poleg teh poklicev so v prometni dvorani tudi dispečerji SNEV, transportni
dispečerji, vagonski dispečer, dispečer za potniški promet.
Referenti prometa naše delo nadzirajo in ga nadgrajujejo.
Imate pa v vaših vrstah člane tudi iz drugih lokacij,
katere?
Naši člani so tudi razni referenti v vodenju prometa in
na voznem redu. Dispečerji SNEV, ki so naši člani, opravljajo svoje delo v Ljubljani, Postojni in Mariboru. Trenutno
se ureja prostor v Ljubljani, od koder bo nadzor stabilnih
naprav za električno vleko voden centralno za vso Slovenijo. Člani so tudi nekateri vzdrževalci naših naprav, ki so

Glavni prometni dispečer
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direktno povezani z našim delom. V bodoče sindikat SŽPS
načrtuje ustanovitev samostojnega OO-ja za te delavce –
člane sindikata.
Ustanovljeni ste bili pred dobrim letom. Zakaj je nastala
potreba po ustanovitvi novega OO?
Zaposleni na prometni operativi smo bili razkropljeni po
različnih OO-jih in sindikatih. Ideja za ustanovitev OO PO
Ljubljana je pri članstvu naletela na pozitiven odziv. Anketa
je pokazala, da večina članstva soglaša z ustanovitvijo
novega OO-ja. Sedaj enotno predstavljamo naše probleme in zahteve našim nadrejenim, ki nam skušajo pomagati ali zahteve prenesejo na višjo raven. Nenazadnje je tudi
skupno druženje eden od razlogov za ustanovitev novega
OO-ja.
Sta bila ustanovitev in začetek dela zahteven projekt?
Glavno vlogo pri ustanovitvi novega OO-ja je imela
glavna pisarna SŽPS. Zahteven projekt je bil moj začetek
predsedovanja OO-ja.
Članstvo se vam je na hitro povečalo. So to novi člani ali
prestopi iz drugih OO?
V enem letu se je članstvo povečalo skoraj za polovico.
To so predvsem člani, ki so prestopili v naš OO iz drugih
sindikatov. Prometna dvorana je kraj, kjer so delovna mesta
infrastrukture, tovornega prometa in zadnji čas tudi potniškega prometa. Prav je, da smo sindikalno združeni, glede na
profil delovnega mesta. Kar nekaj delavcev infrastrukture je
prestopilo k nam iz SŽS, ki je v krizi.
Kaj so glavni problemi vašega članstva?
Prometna operativa Ljubljana ima najslabše delovne
pogoje. Pri obnovi infrastrukture je kronično pomanjkanje denarja. Predvidena obnova prostorov in posodobitev
naprav se iz leta v leto odmika. Prometna dvorana je prenatrpana, sanitarije neustrezne, glede na število ljudi v izmeni.
Naprave daljinskega vodenja prometa Ljubljana–Jesenice
so stare dobrih štirideset let. Tu so še kadrovski problemi.
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Pomanjkanje delavcev v vodenju prometa. Plačilno nezanimiva delovna mesta, kot so referent za zapore, konstruktor
voznega reda ...
Kaj vse ponujate svojemu članstvu?
Svojim članom ponujamo predvsem vso podporo pri reševanju problemov na posameznih delovnih mestih, saj se
zavedamo, da le sodelovanje vseh poklicev lahko prinese
napredek in nadaljnjo rast našega skupnega podjetja. V preteklem letu smo izvedli tudi dva izleta OO PO Ljubljana. V
sodelovanju z ostalimi OO-ji so se lahko naši člani udeležili
barkolane, martinovanja in novoletne zabave. Podoben program je v planu tudi letos.
Progovni prometnik

Ste pretežno moški OO; koliko imate članic?
Imamo šest članic. Na letošnje praznovanje dneva žena se
jih je prijavilo kar pet. Žal pa je srečanje zaradi epidemije
odpadlo.
Postal si prvi predsednik OO PO Ljubljana. Vendar nisi
začetnik v sindikalnih vodah. Kaj vse si počel kot sindikalist do danes?
Član SŽPS sem že trideset let. Osem let sem bil sindikalni
zaupnik postaje Zidani Most. V času nesoglasij v sindikatu
sem bil izrecno proti, ko so prometniki predvsem v Dobovi
in Ljubljani ubrali svojo pot. Od leta 2007 organiziram in
vodim kolesarske izlete SŽPS. Ko sem leta 2006 prispel na
prometno operativo Ljubljana, sem bil med prvopodpisanimi pri zahtevah za izboljšanje delovnih pogojev. Na pobudo
in s podporo mojih sodelavcev sem tudi kandidiral za predsednika OO PO Ljubljana.
Sicer pa: kaj in kje vse si delal na železnici?
Poklicno pot na železnici sem začel leta 1986 kot prometnik na postaji Brestanica. Zaradi kadrovskih potreb sem bil
kmalu prestavljen na postajo Breg. Leta 1988 sem napredoval na postajo prvega ranga. Zidani Most je bil moj drugi
dom polnih sedemnajst let. Na moja začetna leta prometnika
na postaji Zidani Most se spominjam z nostalgijo. Organizacija in sistem dela takrat in sedaj se močno razlikujeta.
Monotonost ob drugačni sistemizaciji dela na postaji Zidani
Most me je pripeljala v Ljubljano. Sprememba delovnega

Vlakovni dispečer

mesta in okolja je bil zame izziv. Biti vlakovni dispečer najbolj obremenjene proge ZM-Lj ni mačji kašelj. Kreativnost
in predanost delu na železnici so v meni videli tudi nadrejeni, zato so mi ponudili nov izziv. Progovni prometnik na
enotirni progi Ljubljana–Jesenice je moj delovni vsakdan
že štirinajsto leto. Moja želja pred upokojitvijo je, da posodobijo oziroma zamenjajo napravo daljinskega vodenja.
Nova naprava bo zame in moje sodelavce nova preizkušnja
v poklicni karieri na Slovenskih železnicah.
Pogovor je pripravil Miran Prnaver.
Foto: Ivan Pohar

Predstavitev delovnega mesta: kurir
Na Slovenskih železnicah je veliko različnih delovnih
mest. Na nekaterih je zaposlenih veliko ljudi, so pa tudi delovna mesta, ki so zelo redka. In eno takih je delovno mesto
kurirja. Tokrat predstavljamo to delo, in sicer preko našega
člana Tomislava Milovca ali vsem nam znanega Mikija.
Mikija vidimo v Ljubljani na prvem peronu, tam ima svojo
pisarno, kjer se zbira službena pošta. Je pa tudi neke vrste
maskota postaje, saj ga lahko srečamo po ostalih peronih
in postajnih delih, kjer se prevaža z majhnim službenim
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skuterjem. Z Mikijem sva se pogovarjala v začetku junija,
ko je bil še na čakanju in se to delo dejansko ni opravljalo (službena pošta). Nekaj zanimivosti o njem in njegovem
delu preberite v naslednjih vrsticah.
Pove mi, da je njegovo osnovno delo dostava in odprava
službene pošte, ki zadeva upravo SŽ ter vse odvisne družbe.
Njegov delovnik se začne ob petih zjutraj in traja do ene ure
popoldne. Na tem delovnem mestu sta zaposlena dva, ostali
iz službene pošte so “na vlaku”, kjer po postajah dostavljajo
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a Miki se ne pritožuje. Pravi, da ga vsi poznajo pod imenom
Miki, kako mu je dejansko ime in kako se piše, pa skoraj
nihče ne ve. In v tem sem mu tudi sam z lahkoto pritrdil.
Pove mi, da je na železnici zaposlen že 38 let, delo kurirja
opravlja od leta 1995. Pred tem je opravljal delo transportnega delavca, prva postaja so mu bile Vižmarje. Sedanje delo
mu je všeč, ga rad opravlja. In pove, da »s strankami« nima
težav ali kakršnihkoli konfliktov. Pogoje za upokojitev bo
dosegel čez dve leti, a se penzije nič kaj ne veseli, saj rad
hodi v službo. Miki je po rodu iz Hrvaške, v Slovenijo je
prišel leta 1982 in se prvega februarja leta 1983 zaposlil
na postaji Vižmarje. Zamenjal je že veliko generacij železničarjev in se srečal s številnimi ljudmi, šefi in direktorji,
Miki pred predalniki za pošto

in sprejemajo pošto. Pošto nekateri prinesejo sami v službeni
prostor, spet k drugim jo gre sam iskat. Največ pošte ima
naša odvisna družba infrastruktura.
Kot sem že omenil, ima motorček, da se z njim vozi po
postaji pa tudi po drugih lokacijah firme, ki niso locirane
na postaji. Službene pošte je seveda manj, kot je je bilo v
preteklosti, saj je elektronska pošta »zahtevala svoj davek«.
A še vedno se redno prevažajo tako imenovane torbice
za postaje, v katerih se izmenjuje pošta med postajami in
upravo ter obratno.
Miki na vlaku ni nikoli delal. Pošto pripelje do vlaka in jo
preda sodelavcu. Proti Dobovi in Mariboru se prevaža pošta
po vlakih vsak dan, na ostalih progah pa redkeje, dvakrat ali
trikrat tedensko. Veliko se je v preteklosti govorilo o ukinitvi
takega načina službene pošte, a zaenkat še niso našli boljše
rešitve. Zgodi se, da so včasih naslovi nečitljivi in dejansko
ne ve, komu je kuverta namenjana, a pravi, da se Miki znajde
in pošta pride do pravega naslovnika. Kako se znajde, pa si
ga nisem upal vprašati. Ampak Miki je zelo zanesljiv pri
svojem delu. Če se kdaj kakšna pošta izgubi, se skoraj vedno
čez dan ali dva najde na kakšnem vlaku ali pa na napačni
postaji in se zadeve uredijo. Če je pošta odprta, jo ima pravico pogledati, da ugotovi dejansko stanje. Zaprta pošta pa
je zanj seveda strogo zaprta in nedotakljiva. V zadnjem času
imajo občasno za delo in pomoč zaposlene tudi študente.
Svojo “pisarno” so že imeli na večih lokacijah, tako da je
navajen selitev. Sedanja soba na prvem peronu je skromna,
Pred vhodom v službeni prostor

nekateri so žal že tudi pokojni. Živi v Mostah, v prostem
času se rad sprehaja s svojim psom, sicer pa bo naslednje leto
dopolnil 60 let. Pove mi še, da je bil rojen s sedmimi meseci,
zaradi predčasnega poroda ima težave s sluhom, zato seveda
ni mogel delati na delovnih mestih, kjer mora biti sluh
100 %. Sicer pa malo v šali pravi, da ga ta pomanjkljivost
ne moti preveč in da je včasih v življenju še bolje, da vsega
ne slišiš.
Kar sem sam slišal v pogovoru z Mikijem, je bilo zanimivo. Vedimo, da gre skoraj vsa pošta, ki pride na postajo,
skozi delovne, zanesljive in pridne Mikijeve roke.
Pri svojem delovnem pripomočku – motorju
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Besedilo in foto: Miran Prnaver
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Zgodba neke generacije prometnikov – 3. del
Prvi štrajk
Čeprav smo dopolnili osemnajst let in postali tako rekoč
polnoletni, smo bili v resnici še presneto mlečni. Hočem reči,
zelo naivni in prepričani, da nam starejši sodelavci hočejo
pomagati in želijo samo dobro. Pa smo kmalu spoznali, da
temu ni bilo tako. Tudi v predpostavljenih smo videli resne
in poštene osebe, pa se je pogosto izkazalo, da so bili nekateri dvolični, podkupljivi, mnogokrat pa zelo primitivni.
Od generacije iz mariborske šole smo na postaji Celje
ostali le štirje. Sredi poletja smo začeli vežbati za premikače.
Čeprav je v minulem obdobje prav v Celju izgubilo življenje
nekaj premikačev in so nas nekateri opozarjali, kako nevarno delo je to, se mladi sploh nismo ozirali na to. Še to, da so
si nas nekateri predpostavljeni nesramno privoščili, da so si
ustvarili nak lažni ego, nas ni posebej motilo. Si pač začetnik
in moraš sprejeti tudi to.
Na postaji so bile takrat tri premikalne skupine, ki smo
jih imenovali »rezerve«. Prva je premikala na oddaljenem
Čretu, ki je takrat premogel le nekaj tirov. Druga je bila namenjena za dostavo tovora v tovarne na industrijske tire,
tretja je premikala na postaji. Ta je imela najtežje delo zaradi
omejenih tirov in veliko tovora. Poleg tega pa je morala ustaviti premik pri vsakem uvozu tovornega vlaka s savinjske
proge, ki je imela takrat veliko tovora.
Nekega večera, ko smo prišli v nočno, pride na 'tretjo rezervo' placmajster, kot smo imenovali poslovodjo premika.
Ustavi se pri Ivanu, ga prime za rokav in mu reče: »Ti si
novi! Pojdi z mano.« Peljal ga je na začetek tako imenovanih T-tirov. Bili so trije tiri, namenjeni za tovor. Danes
tu poteka glavni prevozni tir. Pokazal mu je tretji tir in mu
naročil, da mora vse vagone aushenkati, kar je pomenilo
razpeti zavorne cevi. Ivan se poda med vozove in prične z
delom. Zajetni gospod pa odkoraka proti postaji. Tedaj pride
starejši premikač, katerega naloga je bila pripenjati lokomotive in pripravljati vlakovne kompozicije za odpravo. Rekli
smo mu postajni. Ustavi se pri Ivanu in ga vpraša, kaj dela.
Pove mu, da mu je naročil vodja z radijsko postajo, da mora
razpeti vozove.
Postajnemu, ki je bil sam žrtev posmeha tega gospoda
placmajstra, ker je pač izrazito govoril v svojem narečju,
je bilo vse jasno. Očetovsko je poučil Ivana, da je to garnitura praznih E-jev, namenjenih za Preloge. Poslal ga je na
drugi tir, kjer je bilo treba opraviti naročeno delo. »Ko boš
končal delo, se javi placmajstru in reci, da si nalogo opravil.
On te bo vprašal, na katerem tiru, in ti mu povej, da na T3.
Ozmerjal te bo in poslal nazaj, da ponovno spneš vagone
in aushenkaš tovor na T2, kot ti je naročil. Ti se naredi, kot
da ga ubogaš, in pridi k meni na kretniško postojanko. Veš,
nisi prvi novinec, ki si ga je ta 'prašič' privoščil.« Tako se
je tudi zgodilo. Ivan, ki je bil prav tako okrogle postave
kot postajni, je kasneje postal njegov prijatelj. Ni pa pozabil
placmajstra. Ta se mu je pozneje še rogal, kako ga je učil
aushenkanja.
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Pa se mu je Ivan neke noči oddolžil. Ko je ugotovil, da
'strahospoštovani' šef premika po drugi uri zjutraj izgine, ga
je začel zalezovati. Ugotovil je, da se je zatekel v odstavljeni potniški vagon Bs, da si skrajša nočno. Vagon je stal na
kratkem tiru, ki smo ga imenovali štok, in je bil namenjen za
odstavljene vagone, namenjene za popravilo. Kot naročeno,
so imeli vagon za ta tir. S skupino, kjer je bil placmajster
vsem trn v peti, so se dogovorili za akcijo. Na ta tir so odbili
vagon, ki je treščil v Bs, ta pa se je potem odbil nazaj od
odbojnikov v štoku. Akcija je popolnoma uspela, premikači
pa so vpili drug na drugega, zakaj ni s coklo ustavil vagona.
Pa saj je in »se je cokla odbila«, so vpili. Potem so odšli in
izza vagonov opazovali zajetnega moža, ki se je vlekel proti
postaji.
Nočno so mirno končali, le prvi vlak za domov jim je
ušel, ker so dogodek zapili v restavraciji. Možakar je pristal
na bolniški, postaja pa je kmalu izvedela za dogodek, da je
placmajster spal v vagonu – in se je pač zgodilo. Ko sta se
potem srečala z Ivanom, se mu je ta samo nasmehnil, nikoli
pa ni bilo več posmeha o njegovem spenjanju vagonov.
Najtežje delo pri premiku je bilo, ko si bil na pajserju. To
je, da si bil pri premikalki, takrat je to bila unra serije 062.
V resnici si imel lesen drog, s katerim si odpenjal vozove
pri premiku. Ni bilo ravno nevarno delo, bil pa si tako rekoč
vso noč v pogonu – v teku, kar je bilo dobro za kondicijo, ki
mi je koristila na služenju vojaškega roka. Toda začetnika je
kar lep čas doletela ta čast, da je imel pajser.
V skupini smo bili trije premikači in nadpremikač (vodja
premika). Delo lovilca je bilo v Celju na tretji rezervi zelo
nevarno. Takrat smo opravljali zelo nevarne operacije, imenovane angleški premik ali engliš, kot smo rekli. Lokomotiva je pospešila vožnjo, nato hitro zavrla, z drogom smo
odpeli vagon, nakar je hitro pobegnila pred vagoni, potem
smo obrnili kretnico, da je tovor stekel na drugi tir. Najbolj
nevarno je bilo, ko so odbili vagon, vodja premika pa je
kričal: »Kar obesi!« Čeprav si vagone polovil s coklo in
pričakoval s spenjačo v roki stoječega vagona, da si obesil
prihajajoči vagon, se je zgodilo, da je cokla odskočila in je
vagon priletel na stoječega silovito. Pa se je zgodilo, da je
bil prvi vagon v smeri gibanja prazen in z navadnim odbojnikom (danes jih ni več), pa je sila polnega vagona potisnila
praznega čez odbojnik stoječega. V tem primeru je bil premikač žrtev. Da, dvakrat me je lovilo, ko sem si zadnji čas
premislil in nisem skočil med vagone, da bi obesil. Vodja
premika je samo zavpil: »Si zunaj!« in se delal, kot da ni
nič. Potem pa je hodil bolj omotičen kot jaz, ki v tem sploh
nisem pomislil, da sem ušel smrti. Pa nisem bil edini. Pred
menoj so bile tragedije, pa jih ni nič izučilo.
Druga rezerva je dostavljala tovor na industrijskih tirih.
Bilo je dovolj dela za vseh dvanajst ur. Včasih pa se je v
nočni našla kakšna jutranja urica počitka.
Na prvi rezervi v Čretu je potekalo delo tekoče, tako da
bi se našel čas za nočni počitek. Pa kaj, ko so bile tu še
druge razvade. Ko smo pririnili tovor s postaje v Čret, smo
JULIJ 2020

MALO ZGODOVINE
najprej obiskali Stropnike. To sta bila zakonca, ki sta imela
hišo približno tam, kjer je danes tovorno skladišče. Za premikače sta pripravljala domači pelinkovec, ki ni bil ravno
močan, pa smo ga zato pili kar v kozarcih za vino. Še posebej
mladi, neporočeni smo bili cenjeni med starejšimi, ki so bili
poročeni in niso bili ravno pri denarju. To so bili povečini
polproletarci, kot smo imenovali tiste, ki so imeli doma še
posestvo. Nekateri vodje premika, ki so bili že starejši, so
bili kar zasvojeni s tem poživilom. Ko smo končali delo,
smo obisk ponovili.
Nekoč pa se je zgodilo. Zjutraj ob šesti uri smo ponavadi
rinili tovor na postajo. Bila je nedelja in je bilo nekoliko
manj dela. Pri Stropnikovih smo imeli nastavljeno pijačo v
litrih. Ponavadi smo popili po liter, tokrat pa kar dva. Neprespan sem ga pošteno čutil. Vodja premika me je poslal na
čelo. Stal sem na zavorni ploščadi cisterne in čisto slučajno preizkusil ročno zavoro, kar je bila dolžnost, a v praksi
tega nismo počeli. Pa rinemo proti postaji, na kateri je stal
potniški vlak s parno lokomotivo. Izvozni signal je imel že
na prosto, ko mi pririnemo. Pa se mi je zdelo nenavadno,
da se nismo ustavili na določenem mestu. Pogledam nazaj,
pa vidim, da se s tremi cisternami peljem proti vlaku. Z vso
silo začnem vrteti zavoro in se ustavim tik pred kretnico,
tako da je bila še prosta ločnica. Eden izmed naših je pozabil obesiti, pa je računal name, da bom pregledal vagone,
ali so speti. Toda jaz sem bil z mislimi povsod drugod, ne
pri vagonih. Nič se ni zgodilo, le na postaji je bilo nekoliko
hrupa in naslednjega dne zaslišanje. Mislim, da ni bilo nič

hujšega, kajti jaz sem potem tako odšel na služenje vojaškega
roka.
Bil sem kakšno leto na premiku, in to največ na tretji
rezervi, ki so se ji vsi najbolj izmikali. Takrat se je nekaj
kuhalo med nami zaradi slabih plač. Mene to ni ravno zanimalo, kajti v skladišču sem zaslužil okoli petdeset tisočakov,
na premiku pa se mi je plača z nadurami skoraj podvojila.
Kljub temu pa sem bil navdušen, da se nekaj dogaja in da
se bomo uprli. Seveda, ko si mlad, si takoj za akcijo. Nihče
se ni izpostavljal, vse se je delalo v rokavicah, toda najbolj
glasni so bili Poljčančani. Potem pa je počilo. Nekega dne so
premikalke obstale. Nastala je prava burja, vodstvo postaje,
politični vrh, mestni veljaki, vse je bilo na kupu. Spomnim
se, da smo šli v šolsko sobo, kjer so nam na tabli prikazovali
neke izračune in nas prepričevali, da to ni štrajk, ker ga v
socializmu ne poznamo, ampak le prekinitev dela. Dosegli
smo dogovor in odšli na delo.
Takrat sem bil prvič udeležen v štrajku in dobil nekakšen
čut sindikalizma, s katerim sem se pozneje ukvarjal. V socializmu je moral nekdo biti žrtev, in to je bil edini na postaji, ki
je bil v vlogi operativnega pomočnika, najbolj razumevajoč
za delavce, Martin Ditinger. Kot predsednik sindikata tako
ni imel nobene sindikalne moči, moral je oditi v Maribor na
operativo, kjer je bil v času, ko sem bil prometnik, najboljši
dispečer. Žal je kmalu po upokojitvi umrl.
Besedilo: Marjan Mally

Lokomotiva Planet

Komande lokomotive Planet, replika

V preteklosti je že bil objavljen članek o lokomotivi
Rocket, ki je bila delo istega konstruktorja kot lokomotive Planet. Lokomotiva Planet je bila leto dni mlajša po
nastanku in je bila dvakrat večja, močnejša in hitrejša od
Rocket.
Lokomotivo Planet je zasnoval Robert Stephenson leta
1830, naredilo in dokončalo jo je podjetje Robert Stephenson & Co. dne 3. 9. 1830. Preizkusno dobo je imela v mesecu
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Načrt lokomotive Planet, vir Wikipedija

oktobru in novembru istega leta na progi Liverpool-Manchester, ki velja za prvo javno železniško progo na svetu.
29. novembra 1830 je lokomotiva dobila dovoljenje, da je
zmožna za obratovanje in vleko vlakov na progi med Liverpoolom in Manchesterom.
Lokomotiva je sestavljena iz večcevnega vzdolžnega
kotla in pokončnega kotla s pečjo ter dimnico na sprednjem koncu. Parna stroja sta montirana pod dimnico ter sta
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povezana z drogovjem z dvakrat zalomljeno glavno pogonsko osjo. Kotel lokomotive Planet bazira na kotlu lokomotive Northumbrian. Lokomotiva Planet je imela prvotno

lesena kolesa z naperami, šele na kasnejših lokomotivah te
vrste so se pojavila litoželezna kolesa.
Konstrukcija lokomotive Planet je uspela v tej meri, da
so ta tip konstrukcije uporabili kot prvi tip za masovno proizvodnjo parnih lokomotiv. Med letoma 1986 in 1992 je bila
narejena tudi vozna replika lokomotive Planet.
Avtor: Mitja Vaupotič

Replika lokomotive Planet iz leta 1992

Literatura in viri ter slikovno gradivo:
Članek je prevod in priredba angleškega besedila iz dveh knjig:
Anthony Dawson: The Liverpool & Manchester Railway, Amberley, 2016.
Anthony Dawson: Locomotives of the Victorian Railway: The Early Days of
Steam, Amberley, 2016.
https://en.wikipedia.org/wiki/Planet_(locomotive)#/media/File:Planet_locomotive_engraving_by_William_Miller_after_J_Kindar.jpg

Naši upokojeni člani: Ludvik Goričan
Kako vas je zaneslo na železnico?
Ob koncu osnovne šole leta 1970 sem najprej hotel v vojaško šolo, pa me niso sprejeli. Druga izbira je bila policija,
pa tudi tam nisem uspel priti zraven, ker so imeli nekateri
pač že takrat zveze, jaz sem bil pa iz čisto navadne delavske
družine. Tako je potem ostala samo še železnica, kjer so me
pa takoj vzeli. Najprej triletna šola v Mariboru za sprevodnika, ker takrat v Mariboru še ni bilo šole za prometnika, pa
takoj nato v Ljubljano v četrti letnik za prometnika.
Kakšni so bili začetki vaše poklicne poti?
Po končani šoli sem bil odrejen na postajo Hoče pri Mariboru, najprej seveda pol leta praktičnega dela in po opravljenem praktičnem izpitu delo prometnika. V začetku leta
1976 sem odšel na služenje vojaškega roka v Čakovec in
Varaždin ter se leta 1977 vrnil v Hoče za osem mesecev,
nato pa so me prestavili na ranžirno postajo Tezno (takrat še
ni bila Maribor Tezno), kjer sem bil pet let, nato pa sem na
lastno željo odšel iz mariborske sekcije za promet v celjsko,
in to na postajo Celje z januarjem 1983. Tu sem bil najprej
prometnik, nato od 1987 operativni pomočnik šefa postaje
in na koncu od 2001 do 2011 šef postaje.

Ludvik Goričan danes
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Ludvik Goričan v ospredju na svečani skupščini

Kakšni so bili delovni pogoji v prvih letih?
Ko sem prišel na železnico, je bil tam še nekako napol
vojaški sistem, red in disciplina ter poslušnost. Zaradi zelo
velikega pomanjkanja kadrov smo delali tako rekoč nonstop
v navadnem turnusu 12/24, po potrebi 12/12, marsikdaj pa
tudi 24 ur skupaj. Prometa je bilo veliko, prometnik je na
postaji delal vse. V Hočah sta se takrat izvajala remont in
obnova postaje, tako da smo bili v letu 1975 na jesen brez
oken, samo žaklovino smo imeli preko in bili smo brez ogrevanja. Ampak v začetku sedemdesetih let se je mlajša generacija prometnikov že začela postavljati zase in dvigovati
glas, med njimi pa sem bil tudi jaz, in tako smo nekje konec
oktobra 1975, ko nam niso uredili ogrevanja, zagrozili z neizvajanjem dela (mi temu nismo rekli stavka). En prometnik,
ki je v Hočah nadomeščal, je bil v službi, ostali trije pa smo
šli v Maribor na upravo in zagrozili, da v nočni ne bomo
delali, če ne bo ogrevanja. Še tistega dne so iz Poljčan pripeljali dva električna radiatorja, da nas ni zeblo. Nič bolje ni
bilo na Teznem. Ko sem vežbal, je bilo za dve delovni mesti
(sever in jug) pet prometnikov, šestega je pokrival operativni pomočnik. Po enem mesecu sem opravil izpit in takoj
začel delati, seveda spet navaden turnus. Delo je bilo sploh
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Delovanje sindikata pred letom 1990?
Sindikata v takem smislu, kot ga poznamo danes, ni bilo.
Formalno je bil sindikat, ki pa je bil sistemski in so ga vodili
politični funkcionarji, edina prava zadolžitev pa je bila
nabava ozimnice, enkrat letno piknik in pa kašno mnenje za
koga, če je hotel na kakšen položaj.

Ludvik Goričan, operativni pomočnik (levo), in Mihael Štor, šef
postaje Celje, okrog 1990

psihično zelo naporno, ker zavarovanja praktično ni bilo. Na
Teznem so bili v sistem zavarovanja Siemens-Halske vključeni glavni prevozni tiri in skupina uvozno/izvoznih kretnic na vsaki strani postaje, nekaj na ključe, brez odvisnosti,
vse ostalo pa brez zavarovanja. V tistih časih je veljalo, da
prometnik na postaji prvega ranga ni zdržal več kot 10 let,
maksimalno petnajst, potem pa so ga prestavili, ker je bilo
psihično uničujoče. Seveda se je to pozneje z dodajanjem
električnih in elektronskih naprav povsem spremenilo, tako
da zdaj delajo prometniki na prvem rangu do upokojitve.
Je pa res, da smo takrat zaposleni na železnici naredili vse
eden za drugega in smo bili pravi tovariši (ali pa kameradi).
V službo smo hodili dobre volje in po izmeni se je vedno
končalo z rundo pijače, včasih pa kar z nekaj urami.

Pogled na ustanovitev takratnega NSVOSI?
Ob nastajanju prometniškega sindikata sem bil kar skeptičen, ker sem imel slabe izkušnje s sodelavci, namreč v gostilni ali doma in pa za kakim vogalom so bili vsi glasni,
ko je bilo pa treba kaj povedati na kakšnem sestanku in se
izpostaviti, pa velika večina ni imela hrabrosti in se mi je
nekajkrat zgodilo, da sem ostal sam. Zaradi tega sem tudi
takrat počakal približno pol leta, da sem videl, ali bodo resno
zgrabili ali ne. Ko sem videl, da stvari peljejo v pravo smer
in da si upajo, sem se jim pridružil. Res pa je, da sem takrat
bil že štiri leta operativni pomočnik, zato me nekateri niso
jemali povsem za svojega, čeprav sem bil po duši in srcu
vedno prometnik in za prometnike vse do svoje upokojitve.
Bili ste predsednik OO Celje, koliko časa, kaj je bilo
takrat težišče dela?
Preden sem postal predsednik OO Celje, sem v letih 199294 sodeloval pri pogajanjih za kolektivno pogodbo, kjer sem
bil član glavne pogajalske skupine iz NSVOSI, nato pa sem
po odhodu Zorana Vuksanovića prevzel vodenje OO Celje
za en mandat. V tistem času je bilo dela veliko, saj smo že

Železniška šola Maribor 1973, Ludvik Goričan osmi z leve

ob koncu pogajanj za nov KPDŽP ugotavljali viške na SŽ in
sem se marsikomu še dodatno zameril. Potem pa si na koncu
dobil od lastnega članstva kritiko, ker nisi mogel narediti
vsega, kar so si oni želeli, pa čeprav se sami niso hoteli nikoli
izpostaviti. Prav zato in ker sem bil po duši »prometar«,
sem po preteku enega mandata z vodenjem OO končal in
nadaljeval svoje delo v prometu, v sindikatu pa sem ostal
sicer aktiven, a bolj v pomoč drugim. Bolj sem se ponovno
aktiviral po letu 2002/3, ko se je sindikatu pridružil sindikat šefov postaj. Po upokojitvi takratnega predsednika OO
Marjana Weilgonija sem prevzel predsedovanje OO vodstva
postaj, tako je bilo vse do upokojitve leta 2011.

Ludvik Goričan, prometnik na postaji Hoče, leta 1975
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Kakšen je danes vaš pogled na železnico?
Ko sem odšel z železnice, sem v bistvu zaprl ena vrata
in odprl druga. Že prej sem bil poznan po tem, da nikoli
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nisem mešal zasebnega življenja s službo in obratno in moj
moto je bil, da nisem poročen z železnico, ampak sem tam
samo v službi za polni delovni čas, da zaslužim plačo za
moje preživetje. Tako po odhodu nisem imel nobenih težav
niti kakršnegakoli domotožja. Z nekaterimi sodelavci smo
ostali prijatelji, z nekaterimi sem še vedno v stiku, seveda
pa je tega precej manj, ker sem kar oddaljen od Celja. Danes
pravzaprav sploh ne sledim več železnicam niti sindikatom,
razen v zelo redkih primerih, če me kdo od bivših sodelavcev
na kaj spomni. Vem, da se na železnicah veliko spreminja,
marsikaj vidiš, ko prideš na železniško postajo, pa se vprašaš, a je to sploh možno, ampak me resnično več ne pritegne.
Hobiji, kako danes poteka vaš delavnik?
No, danes imam časa dovolj, nikoli premalo, preveč pa
tudi ne. Doma je vedno potrebno kaj postoriti okoli in v hiši.
Časopisov ne kupujem, ker vse, kar me zanima, najdem na

spletu, saj mi računalnik ne dela težav. Doma je mlajši sin s
svojo partnerko, starejši sin mi pa včasih pripelje dva vnuka
za kakšen vikend, onadva mi zelo popestrita in pomladita
življenje. Pa še to srečo imam, da mi zdravje zaenkrat ne
dela težav, ni se mi treba ubadati z nobenim športom ali
rekreacijo, ker sem že po genih takšen, da migam dovolj
brez posebnega rekreiranja. Moram pa omeniti, da imamo
posebne stike sošolci ŽPTŠ Maribor, ki smo v Mariboru
končali leta 1973. Po obletnicah za 10, 20, 25 in 30 let se od
enaintridesetletnice naprej dobivamo vsako leto prvi petek
v juniju nekje v Sloveniji. Srečanja organiziramo vsako leto
na drugem koncu, zdaj se že nekatera ponavljajo, vedno pa
nas je od 15 do 20. To je tradicija, ki je menda nima nihče
drug, in na to smo zelo ponosni.
Zapisal Edvard Kostić.
Foto: Arhiv Ludvika Goričana

75 let od eksplozije na postaji Sevnica
Letos mineva 75 let od konca druge svetovne vojne. To je
bila vojna z ogromno trpljenja, človeških žrtev in materialne
škode. Veliko železniške infrastrukture je bilo uničene. O eni
pišemo v spodnjih vrsticah. Tragedija pa se je, zanimivo,
zgodila nekaj dni po koncu vojne. In zanjo ni bil kriv okupator, ampak ... Preberite!

Postaja danes

Sevnica leta 1938

Svečanost na postaji
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V zadnjih dveh letih druge svetovne vojne so zavezniška
letala 24-krat napadla železniško postajo Sevnica in okolico,
vendar je konec vojne pričakala skoraj nepoškodovana.
Nemški uslužbenci so postajo zapustili 9. maja 1945.
Najhuje se je v Sevnici zgodilo šele nekaj dni po odhodu
okupatorja. Po železniški postaji, pa tudi v okolici, je bilo
razmetanih veliko eksplozivnih teles. Vagone z municijo so
železničarji iz varnostnih razlogov 11. in 13. maja samoiniciativno odpeljali na odprto progo. Takoj za tem, ko je 11.
maja ob 11. uri Sevnico zasedla naša takratna vojska, so
pričeli pospravljati municijo in eksplozivna sredstva. Zbrana
eksplozivna sredstva so skladiščili v hotelu Triglav in postajnem poslopju. Šef postaje je zelo nasprotoval skladiščenju
municije v postajnem poslopju, vendar so bili oficirji JLA
gluhi za utemeljene zahteve. Nesreča ni dolgo počivala. V
četrtek, 17. maja, je ob 14. uri zagrmelo na železniški postaji.
Najprej so eksplodirale granate na predprostoru postajnega
poslopja, sledila je strahovita eksplozija, ki je železniško
postajo spremenila v ruševine. Uničene so bile vse postajne
JULIJ 2020
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Razglednica

Barake

Posledice eksplozije

Gradnja nove postaje
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Tako je bilo nekoč.

naprave in poslopja, razen dveh stranskih tirov. Eksplozije
so se vrstile do 20. ure, manjše eksplozije pa so odmevale
še v petek do 12. ure. Strahovita eksplozija, ki je bila posledica neodgovornega ravnanja oficirjev JLA, je zahtevala
velik krvni davek. Točnega števila smrtnih žrtev niso mogli
ugotoviti, po nekaterih virih je bilo najmanj 34 mrtvih in
zelo veliko ranjenih, med njimi so bili civilne osebe, 13 železničarjev, vojaki JLA in nemški vojni ujetniki. Življenje
je izgubil železničar Franc Žveglič. S čiščenjem ruševin so
pričeli v soboto, 19. maja 1945. Tire so obnovili v času od
23. maja do 30. julija 1945.
Lokomotivska postaja Sevnica je bila ponovno aktivirana
21. septembra 1946. Obnovljeno elektrodinamično varnostno napravo s svetlobnimi signali so aktivirali 4. januarja
1950 v enakem obsegu, kot so jo zgradili Nemci med vojno
in je bila leta 1945 uničena.
Problem postajnih prostorov so začasno rešili z dvema
barakama; ena je služila prometni službi, druga pa potnikom
za čakalnico. Leta 1948 so bili izdelani načrti za novo, večjo
železniško postajo, tako da bi na njej lahko ranžirali vlake,
vendar v Beogradu načrtov niso odobrili.
Dne 4. januarja 1950 so na postaji Sevnica aktivirali elektrodinamično varnostno napravo z električnimi signali v
obsegu, kot je bilo pred poškodbo ob koncu druge svetovne
vojne. Tedaj so povezali varnostni napravi v postavljalnicah
s postajnim bločnim aparatom. Do tedaj je bila povezava
med prometnikom in postavljalnicama le telefonska. Niso
pa v sistem zavarovanja vključili sistema izolirk. Tudi izvozni signali so ostali še nemški – po nemških predpisih.
Leta 1953 je ing. arh. Bogomer Bajer izdelal načrte za novo
postajno poslopje. Lokacijska odločba je bila izdana 9. decembra 1953, gradbeno dovoljenje pa 18. decembra 1954.
Splošno gradbeno podjetje Sava iz Vidma – Krškega je še
istega leta pričelo graditi novo postajno poslopje in ga do
decembra 1955 usposobilo za uporabo. Tehnični pregled je
bil opravljen 18. januarja 1956, svečana otvoritev pa je bila
5. februarja 1956.
Po arhivskih člankih (Karel Rustja, Prometnik, april 2013)
je članek pripravil Miran Prnaver.
Foto: Arhiv Ljuba Motoreta in Oskarja Zorana Zeliča
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Izlet OO PO Ljubljana
Življenje gre naprej in mi z njim!
Epidemija je bila konec maja preklicana. Tako smo se tudi
mi odpravili na planirani spomladanski izlet na Štajersko. V
muzeju Južne železnice v Šentjurju nas je pričakal gospod
Bučar. Alfa in omega muzeja nas je s svojo razlago popeljal
v čase, ko je na slovensko zemljo pripeljal prvi vlak. Bogata
zbirka prikaže izgradnjo proge Dunaj–Trst, delo in življenje
železničarjev, različne poklice, ki so bili potrebni za nemoteno delo in vožnjo vlakov, in nenazadnje vse pozitivne vplive
na slovenski živelj ob železni cesti. Ob zanimivi razlagi
čas teče hitreje in kot bi trenil je mimo dvourni postanek
v Šentjurju. Gospod Bučar je bil zelo navdušen nad našim
obiskom, saj smo železničarji najbolj zaželjeni obiskovalci
muzeja. Še posebno je bil vesel srečanja z nekdanjim sošolcem iz prometne šole, našim upokojenim članom sindikata
g. Jožetom Žalikom.
Pot nadaljujemo proti prestolnici Štajerske – Mariboru,
kjer smo si ogledali prometno operativo in centralno postavljalnico Maribor. G. Varl nam je predstavil naprave in
delo na operativi. Kot stanovski kolegi smo bili toplo sprejeti
in pogoščeni s sokom in keksi. Neprecenljivo! Če si že v
Mariboru, moraš obvezno obiskati Lent in si ogledati staro
trto žametne črnine. Sončen dan, terasa lokala s pogledom
na Dravo, hladna osvežitev v senci dreves in dobra družba.
Najraje bi ostali kar v Mariboru.
Prlekija vabi! Pričakujejo nas v Osluševcih. Društvo za
ohranjanje kulturne dediščine prleški železničar deluje že

Mihael Bučar pred »svojim« muzejem
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Na Lentu

Muzejski vagon v Osluševcih

Prleški železničar
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Osluševci

Skupinska

pet let. Zgradba železniškega postajališča v Osluševcih je
kraj, kjer se zbirajo in družijo aktivni in upokojeni železničarji. Vsi pa so zelo aktivni pri ohranjanju kulturne dediščine
s poudarkom na železniški tematiki. Da laže pade kakšna
dobra ideja, imajo ob zgradbi tudi prostor za rekreacijo,
jedačo in pijačo. Lahko bi rekli, da je to kraj, kjer se ob
druženju porodijo odlične ideje. Da so ideje res odlične, smo
se prepričali udeleženci izleta. Ko boste v tistih koncih, pa
le zavijte do postajališča v Osluševcih in se prepričajte, da
je to res. Pa ne pozabite naročiti špricerja! Takega pravega,
»prleškega«, so postregli tudi nam!
Lokomotiva

Besedilo in foto: Ivan Pohar

Pohod SŽPS na Resevno

Na startu na postaji Celje

Ker je, tako kot vsem drugim, tudi nam železničarjem
korona v doberšnji meri spremenila načrte, smo se v našem
sindikatu odločili, da izpeljemo spomladi odpovedani
JULIJ 2020

pohod. Vendar tokrat ni bila naš cilj Vremščica, ampak 834
m visoki Tolsti vrh nad Celjem in 682 m visoka Resevna
nad Šentjurjem. Ta dva vrhova sama posamezno nista ne
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Odhod s Celjske koče

vem kako žlahten cilj, če ju pa povežeš v enotno turo in pri
tem prehodiš več kot 20 km … potem je pa to čisto druga
pesem.
25 pohodnikov se nas je zbralo v četrtek, 18. 6. 2020, na
železniški postaji v Celju. Lepa številka, pravzaprav največja do sedaj, še posebej, če upoštevamo, da je bila vremenska
napoved za ta dan bolj klavrna. No, na srečo tudi napovedi
ne držijo vedno in tako nas je pravzaprav skozi ves dan razvajalo sonce. Po dobri uri hoje smo prispeli na Celjsko kočo,
kjer je sledil prvi postanek za kavico. Pot smo nadaljevali

Pogled v dolino

Na poti

strmo po smučišču na najvišji vrh tega dne ... Tolsti vrh.
Sledil je sestop v smeri Svetine, lepe gorske vasi na nadmorski višini 680 metrov, kjer kraljuje cerkev Marije Snežne iz
15. stoletja. Naša pot je potekala mimo Alminega doma in
Vrunčevega doma na Svetini v smeri Resevne. Pot je bolj
tipa »gori, doli«, zato ni nikakor dolgočasna. Po nekako 6-ih
urah s postanki vred smo prispeli do planinskega Doma na
Resevni, kjer smo imeli rezervirano kosilo. Oskrbnica doma
se je s kulinarično ponudbo zelo izkazala, tako da nam je čas
do odhoda proti železniški postaji v Šentjurju kar prehitro

Počitek

minil. Med kosilom je sledila analiza ture. Ugotovili smo,
da tudi takšen sindikalni pohod zahteva kar nekaj kondicije
in da ga ne smemo jemati kar z levo roko. Sedem ur skupne
hoje je veliko, ne glede na postanke in obvezna okrepčila na
poti. Prepričan pa sem, da so bili udeleženci zadovoljni, tako
z vodenjem, za kar se zahvaljujem Bogdanu in Romanu,
in pa z vso ostalo organizacijo, katero sva prevzela Miran
in jaz.
Hvala vsem in pa: se vidimo na jesenskem pohodu … v
Kamniško-Savinjske Alpe.

Svetina
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Besedilo: Adolf Teržan
Foto: Robert L. Horvat in Adolf Teržan
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Franc Kolarič – vinogradnik
Franci, pozdravljen. V Prometniku predstavljamo, s katerimi zanimivimi dejavnostmi se ukvarjajo naši člani v
svojem prostem času. Predstavili smo motoriste, kolesarje, maratonce, čebelarje in še kaj bi se našlo. Danes bi te
želeli spoznati ne toliko kot železničarja, ampak predvsem kot vinogradnika. Morda bi za začetek povedal, ali
so bili vinogradniki že tvoji predniki ali se je morda ta
zgodba začela s tabo.
Za uvod naj najprej povem svojo železniško zgodbo.
Železniško šolo sem končal leta 1984 in se zaposlil kot prometnik na postaji Hrastnik. Leta 1985 sem šel na služenje
vojaškega roka in potem leta 1986 začel delati kot prometnik
na postaji Trbovlje. Naslednjega leta sem šel za prometnika
v Litijo. Kot prometnik sem delal na vseh postajah zasavske
proge, razen v Zagorju. Od Hrastnika pa do Laz. Leta 1992
so mi umrli stari starši in mama je ostala sama. Z ženo sva
dobila drugega otroka in odločila sva se, da se preseliva na
domačijo, v moj rojstni kraj. Eno leto sem se še vozil v Trbovlje, nato pa se je pokazala priložnost za delo bližje domu,
na postaji Ljutomer. Na tej postaji sem delal od leta 1993 do
leta 2001, ko sem šel delat na postajo Hodoš. Od tam sem
leta 2008 odšel na operativo Maribor.
Najprej smo imeli le manjši vinograd, zase. Bolj profesionalno smo se začeli ukvarjati z vinogradništvom leta 1996,
ko smo zasadili 2050 trt in nato leta 2000 še dodatnih 4200
trt. Tako naša kmetija danes obdeluje vinograd s 6250 trsi
ali slab hektar in pol. V glavnem prodajamo grozdje, nekaj
pa pridelujemo tudi vina. Ko je v Ormož prišel novi lastnik
kleti, smo tja prodali večino grozdja, ker je bila dobra odkupna cena. Zdaj, ko je odkupna cena slabša, pa se trudimo
čim več prodati doma.

Koliko vrst grozdja pa raste v vašem vinogradu?
V našem vinogradu prevladujejo v glavnem tri sorte
grozdja, in sicer renski rizling, sivi pinot in chardonnay,
nekaj malega pa je tudi laškega rizlinga in šipona.

Franci pred svojo domačijo

Dejal si, da večino grozdja prodate. Zakaj?
S kletarjenjem je ogromno dela, pa tudi veliko znanja je
potrebnega. Sam sem leta 2001 opravil vinarski tečaj, ki
obsega 42 ur predavanj in na koncu še opravljanje izpita.
Ta tečaj mora opraviti vsak, ki želi stekleničiti vino oziroma
vino prodajati v javni prodaji.
Imam tudi nekaj priznanj z raznih tekmovanj. Občasno
je dobro preverjati, kako dobro delaš, da vidiš, kje si v primerjavi z ostalimi vinogradniki. Mi smo v primerjavi z vinogradniki, ki imajo vinograde z nekaj deset tisoč trsi, mali
vinogradniki. Ko prideš na ocenjevanjih skupaj s temi, velikimi vinogradniki, vidiš, da tudi oni delajo napake in da se
jim kje kaj ponesreči. In ko vidiš, da znaš delati vsaj tako
dobro ali celo bolje od teh velikih, to tudi nekaj pomeni.

Vinograd

Kaj zate pomeni ukvarjanje z vinogradništvom? Je to
hobi, ljubezen do zemlje, delo, potreba?
Tako velik vinograd ni več hobi. Hobi je, če obdeluješ
vinograd z 200 ali 300 trsi. Vinograd z več kot 2000 trtami
pomeni že resno delo. Na srečo je moja žena doma in opravi
večino ročnega dela, jaz pa opravim večino dela s stroji.
JULIJ 2020

Pokušina

Koliko bi bilo vina, če bi doma predelali vse grozdje?
Koliko grozdja prodate in koliko ga predelate doma?
Pri normalnem pridelku lahko računamo približno 2,5 do
3 kilograme grozdja na trs, kar pri naših 6200 trsih pomeni
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med 15 in 17 tonami grozdja, izplen je okoli 0,7, kar pomeni
10 do 12 tisoč litrov vina. Normalne letine že nekaj let ni
bilo, tako smo prodali nekje 10 ton grozdja in doma predelali
2 do 3 tisoč litrov vina.

Številna priznanja

V kleti

Omenil si, da že nekaj let ni bilo normalne letine, kar
je seveda povezano z vremenskimi neprilikami. Najbrž
imate zavarovan pridelek, glede na to, da gre najbrž za
velike vložke?
Problem je, ker je vse pod milim nebom in nikoli ne veš,
kaj vse se lahko zgodi. Včasih nas prizadene zimska pozeba,
ker smo zelo nizko, kar pa ni tako hudo. Več škode nam je
naredila spomladanska pozeba, ki je zelo zmanjšala pridelek
zadnja tri leta zaporedoma. Ko je šla v stečaj zadruga, smo
imeli nekaj težav tudi s plačilom grozdja in enega letnika
sploh nismo dobili plačanega. Zavarovanje se za manjše vinogradnike praktično ne splača, ker je predrago, cene zavarovanj so previsoke. Zavarovanje se splača predvsem tistim
pridelovalcem grozdja, ki imajo res velike vinograde, ker
dobijo popust na velike površine.

dva, je pa tako, da se je po končanem delu zopet treba vrniti
na začetek in postopek ponoviti. Potrebno je tudi škropljenje trte. To se opravlja v rastni sezoni približno na deset do
dvanajst dni. Vsaj dva ali tri dni po škropljenju je potrebno
pustiti vinograd pri miru. Včasih tudi vreme ne dovoli dela
v vinogradu in včasih se zgodi, da je potrebno kar precej
stisniti, da se opravi tisto, kar je potrebno. Delo v vinogradu
se končuje proti veliki maši, ko grozdje začne zoreti, čeprav
se čas začetka zorenja v zadnjih letih vse bolj pomika na
konec julija. Tudi dopust vedno načrtujemo za obdobje, ko
so dela v vinogradu končana, se pravi po desetem avgustu
ali pa v začetku avgusta.

Neurje terja svoj davek.

Visoka priznanja

V katerem letnem času je v vinogradu največ dela?
Nekateri začnejo z delom kar takoj po sezoni obiranja,
se pravi v jeseni. Pri nas do novega leta z deli mirujemo.
Obrezovati začnemo po novem letu, to delo opraviva z ženo
sama. Nekako velja, da mora do Jožefovega biti trta obrezana, šparoni povezani in rožje potegnjeno dol. Ko začne trta
gnati, se začnejo zelena dela in pletev. Če delo opravlja deset
ljudi, končajo v enem dnevu. Če delo opravlja en sam ali pa
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Kdaj pa je čas za trgatev? V koliko »rundah« poteka
trgatev?
Včasih je bila normalna trgatev v prvi polovici oktobra,
zdaj se pa že nekaj let dogaja, da trgamo v prvi polovici
septembra. Najzgodnejšo trgatev smo imeli leta 2003, ko
smo že 30. avgusta trgali chardonnay.
Trgamo v glavnem po sortah. Najprej trgamo srednje
pozne sorte, en dan sivi pinot in drugi dan chardonnay, nato
pa še renski in laški rizling v časovnem razmaku od enega
do dveh tednov.
Vedno več je govora o zdravi pridelavi hrane z nič ali pa
vsaj manj škropljenja oziroma kemije. Se lahko prideluje brez uporabe kemičnih sredstev ali dandanes brez
tega v vinogradništvu enostavno ne gre?
JULIJ 2020

ZANIMIVOSTI
V današnjih pogojih brez škropljenja ne gre. Bili so poskusi z ekološkim vinogradništvom in so škropili z algami,
vendar neuspešno. Vinograd je bil sredi julija videti, kot bi
bila jesen. Posušena trta in le tu pa tam kakšen grozd. Cena
takšnega vina bi morala biti precej visoka, da bi se splačal
takšen način pridelave.
Vinograd je potrebno škropiti približno desetkrat v sezoni,
kar pa je še vedno manj v primerjavi z jabolčnimi nasadi, ki
jih škropijo med dvajset in petindvajsetkrat.
Takšen način pridelave je značilen za današnji čas in se
najbrž razlikuje od tistega v preteklosti.
Ko sem bil še otrok, se je škropilo samo z modro galico
in apnom in še to samo dvakrat na leto in nič več. To je bilo
čisto zadosti.
Nedavno nazaj je Kmetijski zavod Maribor pripravil predavanje o nekih novih, gensko spremenjenih sortah trte, ki
bi naj bila odporna na razne bolezni. Sam mislim, da se v
tako bližnji prihodnosti to še ne bo zgodilo.
Pri delu na zemlji vedno primanjkuje delovnih rok.
Koliko si lahko pomagaš pri delu v vinogradu s stroji?
Koliko in kakšna dela je možno opraviti strojno?
Večji vinogradniki že veliko del opravijo s stroji. Vendar
takšni specialni stroji stanejo nekaj sto tisoč evrov in si jih
manjši vinogradniki seveda ne moremo privoščiti. Strojno

Na traktorju

škropimo, mulčimo strojno. Ker pa je vedno večja vojna
proti glifosfatom, bomo morali premisliti o nabavi obdelovalnikov vrst in s tem bo odpadlo tudi kakšno škropljenje.
Zaželjeno je ročno obrano grozdje, se pa nekateri za to opravilo poslužujejo tudi stroja. Vendar stroj ne loči med zdravim
in slabim grozdjem in obere vse, zato je primeren le, če je
pridelek zdrav. Za pridelavo kvalitetnega vina pa je seveda
pomembno, da je obrano grozdje zdravo.
Bi morda še kaj dodal za konec najinega pogovora?
Kot sem že prej omenil, je vedno dobro preverjati samega
sebe in svoje znanje in se primerjati z drugimi. Ko sem leta
2001 opravil tečaj, sem dal svoja vina oceniti v Lendavi in
na Nedeljskem dnevniku. Dobil sem eno zlato in eno srebrno
priznanje. Vedno, kadar sem dal svoja vina na ocenjevanje,
so dobila oceno čez 18, kar pomeni zlato medaljo.
Kaj pomenijo te številčne ocene?
To je Buxbaumova 20-točkovna metoda ocenjevanja vin.
Ocena od 14 do 16 je bronasta medalja, od 16 do 18 srebrna
in od 18 do 20 pomeni zlato medaljo. Ocena čez 19 točk
pomeni, da gre za razne predikate, pozne trgatve, ledena
vina. Najvišjo oceno za vino normalne trgatve sem dobil
18,43, kar pa že nekaj pomeni.
Verjamem, da bo tudi kdo od bralcev našel v pogovoru
kakšno zanimivo informacijo. Če pa bi kdo želel kakšno
dobro vino, pa tudi ve, pri kom naj se oglasi. Hvala za
pogovor, Franci, in vse dobro še naprej.

Steklenice v kleti
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Pogovarjal se je Miran Prnaver.
Foto: Miran Prnaver in arhiv Franca Kolariča
Po tonskem zapisu je članek pripravila Tatjana Petek.
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Manjša gospodinjstva za bencinarje
Raziskava Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana, opravljena v obdobju januar–december 2019 na vzorcu
4099 vprašanih v starostni skupini od 15 do 75 let, je pokazala, da se je lani kar 70 odstotkov vprašanih vsak dan
odpravilo kam peš, skoraj 11 odstotkov pa vsaj od dva do
trikrat na teden.
Z avtomobilom se vsak dan vozi dobrih 60 odstotkov
vprašanih, od dva do trikrat na teden pa 22 odstotkov. Enkrat
na teden jih je mestni prevoz uporabljalo slabih 13 odstotkov. S kolesom se vsak dan vozi osem odstotkov vprašanih,
13 odstotkov pa od dva do trikrat na teden. Kot še kaže
raziskava Mediane, je uporaba medkrajevnih avtobusov ali
vlakov majhna – vsak dan se z medkrajevnim avtobusom
vozi le 1,63 odstotka vprašanih, z vlakom pa 1,21 odstotka;
z motorjem se jih vozi še manj, niti en odstotek ne.

Avtobusi

Najbolj popularna so bencinska vozila, ima jih kar 46
odstotkov vprašanih, s 43,9 odstotka jim sledijo dizelska.
Vozila na plin ima dva odstotka vprašanih, 1,07 odstotka jih ima hibridno vozilo, električna pa le 0,27 odstotka.
Raziskava Mediane je še pokazala, da tisti z najvišjimi
dohodki za glavno vozilo v gospodinjstvu uporabljajo dizelsko gorivo. Manjša gospodinjstva bolj uporabljajo avtomobile na bencin. Za dizelske avtomobile se več odločajo
tudi tisti, ki prevozijo več kot 12500 kilometrov na leto;
v povprečju je takih skoraj 60 odstotkov, največ, kar 68,7
odstotka, pa je takih, ki na leto prevozijo več kot 40000 kilometrov.

Vlak

Povzeto po spletni strani!

Korona nam je vsem poslala sporočilo:
»Odšla bom, ko …«

Že od nekdaj nas »mati narava« opozarja, Zemlja kriči iz
svojih globin … ampak mi nikakor ne rečemo STOP!

Odprli boste že zdavnaj zaprte oči, medtem ko žalostno gledate skozi okna svojih dragih stanovanj. Želeli boste vdihniti
lepoto te tišine, brez glasnih zvokov avtomobilov, ponorelih
ljudi, ki brezglavo tečejo v dan, da opravijo vsa opravila in
ne vidijo nikogar, razen sebe, hitrosti življenja, življenja hitre
hrane, tehnologije …

Prišla sem kot glasnik, da vas ustavim! Da vas spametujem,
da prebudim vašo zavest.
Požari vas niso ustavili, poplave vas niso ustavile, potresi vas
niso ustavili!

Ne bojte se, nisem vaš sovražnik, tukaj sem, da vas opozorim, da živite prehitro, da ste odgovorni za počasno izginotje
in smrt planeta, ne, to nisem jaz – to ste vi.
Vse je v vaših rokah.

»Ne mislite, da sem vaš sovražnik – to ste vi.«

Živeli ste hitro, tekmovali ste v vsem: v denarju, v poslu, v
velikosti hiše, globini žepa, lepoti, modi, aroganci, vaša srca
pa so počasi zmrzovala!
Pozabili ste, kako zveni čivkanje ptic, pozabili ste na zvok
žuborenja reke, na svoje ljubljene, na bogastvo družine in
zdravje. Nič vas ni moglo zaustaviti!
Ali zdaj slišite, kako govori tišina? Ali slišite ptice, kako čivkajo
po zapuščenih mestnih ulicah?
Poglejte v nebo, letala ne letijo, a videli boste zvezde, videli
boste neskončno čisto nebo, ki nam pošilja jasno sporočilo.
Naučili se boste, kaj pomeni, ko spregovori tišina.
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Ali imate zdaj čas, ko ste zaprti v svojih hišah, da pogledate v
nebo in spoznate, da je zgoraj nekdo, ki vas opazuje?
Ali imate čas, da prebudite svoj um, zaprti med štiri stene,
ko gledate, kako vas sonce vabi ven in ste ujeti v tej agoniji?
Kolikokrat ste razmišljali o pomenu zdravja in kaj je resnično
bogastvo?
Kolikokrat ste pomislili na najslabši možni scenarij? Strah je
zdaj v vas … Panika!
Ves svet je v paniki, a še pred nekaj dnevi ste tekali po polnih
nakupovalnih centrih, zdaj pa je vse prazno …
Ne vidite me! Ampak sem tu!
Za vsakim kotičkom planeta vas opazujem in čakam …
Čakam svoj trenutek odhoda, tisti trenutek,
ko bom prepričana, da ste se naučili lekcijo!
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ZA DOBRO VOLJO

Za dobro voljo
Logičen odgovor
Mladostnica se je odpravljala na ples in mama je opazila, da si
ni oblekla spodnjih hlačk.
»Kaj? Brez spodnjih hlačk greš na ples?«
»Ali si daš ti vato v ušesa, kadar greš na koncert ...?«
Grožnja
Oče zagrozi sinu študentu: »Če se ne boš resneje lotil študija,
boš šel delat!«
Sin se le nasmehne: »Ah, stari, to so grožnje iz prejšnjega stoletja! Kam pa naj grem delat?!«
Telefonska tajnica pri babici
»Dobro jutro. Trenutno se ne moreva javiti, zato vas prosiva, da
po pisku pustite sporočilo.
Če ste eden od najinih otrok, pritisnite 1.
Če potrebujete varstvo, pritisnite 2.
Če želite, da vam posodiva avto, pritisnite 3.
Če želite, da vam opereva in zlikava, pritisnite 4.
Če želite, da vnuki prespijo pri naju, pritisnite 5.
Če želite, da greva po otroke v šolo, pritisnite 6.
Če želite, da pripraviva kosilo in vam ga dostaviva, pritisnite 7.
Če bi raje jedli pri nas, pritisnite 8.
Če potrebujete denar, pritisnite 9.
Če naju želite povabiti na večerjo ali v gledališče – začnite govoriti, poslušava!«
Nič naredili
Uradnik se čudi: »Ne vem, zakaj imajo ljudje toliko zoper nas,
uradnike. Saj nismo ničesar naredili!«

Prodaja
»Že dve leti sem svobodni umetnik – slikar.«
»In? Si že kaj prodal?«
»Sem! Najprej avto, nato še stanovanje.«
Demokracija
Učitelj v šoli, sprašuje, kaj je demokracija. Alen dvigne roko:
»No, Alen, povej.«
»Demokracija je takrat, ko imata dva bedaka več pravic kot en
pameten.«
Šel po pomoč
Župnik se je na svojem potovanju po svetu ustavil v Lurdu in
prižgal svečko za zakonski par, ki ni mogel imeti otrok. Čez
nekaj let je ponovno obiskal zakonski par. Odprl mu je fantek.
»Kje je tvoja mamica?«
»V porodnišnici. Dobil sem osmo sestrico.«
»Kje imaš pa očka?«
»Odšel je v Lurd, da bi upihnil svečko!«
Pri vedeževalki
Moški je prišel k vedeževalki in ta mu je rekla:
»Vi ste oče dveh otrok!«
»To vi mislite! Jaz sem oče treh otrok!«
»To si vi mislite!«
Moraš se sliniti
Polž in koza sta stala pred davčno upravo in stavila, kdo se bo
prej povzpel v prvo nadstropje. Koza se je začela vzpenjati po
stopnicah, ampak ko je prilezla v prvo nadstropje, je bil polž že
tam. Veselo se je nasmehnil in ji dejal: »V davčni upravi z meketanjem ne prideš daleč. Tu
se moraš znati sliniti.«

ZGODBI ZA DUŠO

Kamenčki sreče
Aron je bil ribič. Živel je na bregu reke. Nekega večera se je
po napornem delu vračal domov z napol zaprtimi očmi in sanjaril, kaj bo storil, ko bo postal bogat. Kmalu je z nogo zadel
ob usnjen mošnjiček. Zazdelo se mu je, da je poln kamenčkov. Odsotno je pobral mošnjiček in začel metati kamenčke v vodo. »Ko bom bogat,« si je govoril, »bom imel
veliko hišo.« In vrgel je kamenček. Nato je vrgel drugega,
rekoč: »Imel bom služabnike, vino in izbrane jedi.«

Tako je sanjaril, dokler mu ni ostal samo še en kamenček.
Aron ga je držal v roki, nanj je posvetil žarek, da se je zasvetil. Uvidel je, da je dragocen dragulj in da je zmetal proč
veliko bogastvo, ko je sanjaril o namišljenem bogastvu v
prihodnosti.
Pravi človek ni zagledan v zvezde, ampak je trdno zasidran
v zemlji.

Lastnina
V prejšnjem stoletju je nek turist iz Amerike precej plačal, da
je obiskal znanega poljskega rabina. Presenečen je bil, ko je
videl, da je rabinova hiša samo preprosta soba, polna knjig,
z mizo in stolom.
»Učitelj,« ga je vprašal turist, »kje pa je tvoje pohištvo?«
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»In kje je tvoje?« mu je odgovoril rabin.
»Moje?« je zmedeno vprašal Američan. »Jaz sem vendar
tukaj samo na obisku. Na potovanju sem …«
In rabin je odvrnil: »Jaz tudi.«
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Živeti z virusom
Foto: Robert L. Horvat

