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UVOD KAZALO

Pred vami je stota številka glasila Prometnik. Seveda smo ji zato 

nadeli slavnostno podobo. Poleg že običajnih, tradicionalnih 

rubrik smo okroglo število počastili z intervjuji vseh, ki so 

pripomogli k nastanku in obstanku našega glasila. Še vedno se 

neumorno trudimo, da bi do vas spravili karseda kvaliteten, 

aktualen in branja vreden izdelek. 

Na politični sceni nič novega, še vedno se držimo nekih smernic, 

»kot pijanec plota«, četudi že ves svet ugotavlja, da zategovanje 

pasu ne vodi v konec, temveč samo še v poglabljanje krize ...

Naša železniška scena je samo odraz političnega dogajanja ...  Žal 

nam še vedno krojijo usodo ljudje, ki bi močno potrebovali 

pošteno dozo svojega zdravila. Moja največja želja bi bila zbrati 

vse te politike, naše veljake, direktorje, delodajalce na splošno, 

skupaj z njihovimi družinami, pa naj poskusijo preživeti vsaj pol 

leta s 500,00 evrov dohodka mesečno ...  

Srednji sloj več ne obstaja, nižji sloj prebivalstva pa živi v revščini. 

Delavske pravice so potisnjene za sto let nazaj. Ko sem poslušala 

dva znanca, ki sta se pogovarjala o svojih službah, sem ugotovila, 

da sem lahko srečna, da delam na SŽ, da je naš sindikat sicer res 

popustil, dovolil, da so nam vzeli denar, dopust, da trepetamo za 

svoje službe, a to je še vedno daleč od tega, kar se dogaja 

nekaterim drugim ljudem, največ pri privatnikih. Pogodbe o 

zaposlitvi za nedoločen čas skorajda več ne obstajajo. Če slučajno 

greš v bolniško, si lahko prepričan, da tvoja pogodba o zaposlitvi 

za določen čas ne bo obnovljena. Dopust se ne koristi, če 

potrebuješ kak prost dan, ga je treba nadomestiti, za neizkoriščen 

dopust se plača simbolično nadomestilo. V porodniško lahko 

greš, seveda, za nedoločen čas ... Predpostavljeni se zavedajo 

svoje moči nad delavci, kar se seveda odraža v njihovem odnosu 

do ljudi, in mislim, da smo že vsi ugotovili, kako lahko moč 

nekatere ljudi spremeni. In vse to prenašajo ljudje za minimalno 

zajamčeno plačo. Pa Bog ti pomagaj, če se pritožuješ, saj sploh, če 

si nekvalificiran delavec, na tvoj položaj čaka že ducat tujcev, ki so 

pripravljeni delati za še manjšo mezdo.

Koliko izmed nas bi volilo komunistično/socialistično stranko, če 

bi se pojavila na naslednjih volitvah?

Urednica
Vse, ki bi želeli svoje komentarje, misli, vprašanja, oglase in 
ostale prispevke objaviti v našem časopisu, vabim, da svoja 
besedila v pismeni ali, še bolje, v elektronski obliki, oddate 
na naslov: Sindikat železniškega prometa Slovenije, Trg OF 
7, 1000 Ljubljana, s pripisom Časopis Prometnik ali na e-

poštni naslov: , sindikat.szps@slo-zeleznice.si
info@sindikat-szps.si ali 

suzana.slatinsek@telemach.net.

Ob jubilejni, stoti številki Prometnika     

Novi zakon o delovnih razmerjih                              

Glasilo Prometnik skozi čas

Enota za meritve in popravila

Intervju s člani Sveta delavcev – Infrastruktura

(Ne)izvedba modernizacije na SŽ

Kratke domače

Predstavitev knjige

Postaje so naše ogledalo – Koper potniška

Malo zgodovine

Koroški v poklon

Izvršilni delavci skozi čas

Anina zvezdica

Srečanja, izleti

Železničar - umetnik

Upokojili so se

Pridobitev počitniške kapacitete v

Atomskih Toplicah (Podčetrtek)

Naslovnica: Andrejev križ
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V teh vročih dneh se je najbolje skriti 

kje v kakšni senčki, z osvežilno pijačo, 

misli pa so že usmerjene na zasluženi 

letni dopust. Ker pa je vroče, bi se tudi v 

uvodniku želel malce umakniti od tem, 

kot so plan kadrov, centralizacija, 

nezadovoljni potniki, razpis in izbor 

dobavitelja za službene čevlje in še bi 

lahko našteval. Če povzamem besede 

direktorja s seje KPD: na SŽ je očitno 

laže kupiti lokomotivo kot pa čevlje! 

Mislim pa, da se vsem tem temam ne 

bomo mogli izogniti v mesecih, ki 

prihajajo.

Kot odgovornemu uredniku mi je v 

veliko veselje napisati nekaj uvodnih 

stavkov za našo jubilejno, stoto številko 

»Prometnika«. 

V mesecu aprilu leta 1994 je naš 

sindikat začel izdajati svoje glasilo z 

naslovom Prometnik, danes pa imamo 

pred sabo jubilejno številko. Glasilo je 

svojo pot začelo na štirih straneh v 

črno-beli tehniki v računalniškem 

programu Word. 

Počasi je napredovalo, se debelilo in 

postajalo je vedno bolj pisano.

Veseli smo, da ga, poleg članov, radi 

prebirajo tudi vsi drugi zaposleni na 

železnici. Posebej pa smo veseli in 

ponosni, ko ga ima v rokah marsikdo, ki 

nima direktne povezave z našim 

podjetjem. 

Ker radi pravimo, da je poleg dela v 

življenju potrebno tudi praznovanje, je 

prav, da smo se tega jubileja spomnili v 

sklopu mednarodnega športno-

družabnega srečanja, ki je potekalo v 

soboto, 08. 06. 2013, v Ljubljani in se 

zahvalili vsem dosedanjim urednikom, 

oblikovalcem in fotografom, ki so in še 

skrbijo za besede, stavke, članke, 

oblikovanje in sliko, torej za našo 

prepoznavnost,  za predstavitev 

problematike, aktivnosti, ki se odvijajo 

v  s k l o p u  s i n d i ka ta ,  o b m o č n i h 

organizacij in še in še. 

Za ves trud bi se iskreno želel zahvaliti 

Ivanu Šenkišu, Izidorju Sotlarju, 

Francu Kovšci, Irfanu Jakupoviću, 

Dariu Humarju in tudi tistim, ki ga še 

vlagate: Marjanu Mallyju, Zdravku 

Mundi, Robertu L. Horvatu, Bojani 

Ko c j a n č i č ,  M i ra n u  P r n av e r j u , 

Damjanu Raku in Suzani Slatinšek. S 

svojo ustvarjalnostjo in idejami še 

naprej pomagate pri ustvarjanju vsake 

številke Prometnika. 

Beseda hvala je premalo, pa vendar 

pomeni veliko, če je iskrena.

Marsikdo bi si jo zaslužil, pa jo marsikdo 

težko izreče, samo upam, da ne bo 

prepozno.

Predsednik SŽPS

Matjaž SKUTNIK
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AKTUALNO

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je na svoji spletni strani ob podrobnejši predstavitvi novega ZDR-1 zapisalo, 

da je novi zakon del celovite reforme trga dela, katere namen je vzpostaviti primerno razmerje med ustrezno varnostjo 

delavcev in možnostjo učinkovitejšega prilagajanja razmeram na trgu. Z zmanjšanjem stroškov pri zaposlitvah za nedoločen 

čas na eni strani in finančnimi destimulacijami za uporabo pogodb za določen čas na drugi strani nova delovna zakonodaja 

sledi zmanjšanju segmentacije oziroma razdrobljenosti trga dela. Tako se poenostavljajo postopki v zvezi s sklenitvijo in 

prenehanjem delovnega razmerja ter zmanjšujejo administrativne ovire. Olajšuje se tudi prehajanje med delovnimi mesti 

oziroma deli pri delodajalcu in med delodajalci (notranja fleksibilnost in fleksibilnost trga dela). Z namenom preprečevanja 

zlorab so predvideni novi ukrepi za zagotavljanje večje pravne varnosti vseh zaposlenih. 

Novi zakon o delovnih razmerjih ustrezno varnost delavcev in možnost učinkovitejšega prilagajanja razmeram na trgu 

uresničuje z naslednjimi ukrepi:

 poenostavitev postopkov v zvezi s sklenitvijo in odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ter zmanjšanje administrativnih 

ovir,

 povečanje fleksibilnosti trga dela in notranje fleksibilnosti,

 zmanjšanje stroškov pri zaposlitvah za določen čas,

 destimulacije za uporabo pogodb za določen čas,

 povečanje pravne varnosti zaposlenih z namenom preprečevanja zlorab.

Ker je novosti precej, se bomo v tej številki dotaknili najprej poenostavitve postopkov in zmanjšanja administrativnih ovir. 

Rešitve novega zakona v zvezi s formalnimi obveznostmi delodajalca v postopkih sklepanja in odpovedi pogodb o zaposlitvi 

bodo prispevale k zmanjševanju ovir delodajalcem za zaposlovanje za nedoločen čas ob hkratnem zagotavljanju ustreznega 

pravnega varstva delavca kot šibkejše stranke v delovnem razmerju. 

1. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi

 Prijava na prosto delovno mesto 

V smislu poenostavitve sklepanja pogodbe o zaposlitvi se skrajšuje rok za prijavo delavca na prosto delo, in sicer s petih na tri 

dni, medtem ko obveznost objave prostega dela, upoštevaje določbo 49. člena Ustave RS, v kateri je zapisana ena od 

človekovih pravic oziroma temeljnih svoboščin (pravica do enake dostopnosti do vsakega delovnega mesta pod enakimi 

pogoji), ostaja. 

 Postopek izbire kandidata

Po novem je neizbranemu kandidatu obvestilo o neizbiri možno posredovati s pomočjo uporabe informacijske tehnologije - 

po elektronski pošti na elektronski naslov kandidata. 

2. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

 Poenostavitev izvedbe zagovora

Rešitve ZDR-1 zadržujejo pisnost opozarjanja in seznanjanja delavca z očitanimi kršitvami v postopkih odpovedi pogodb o 

zaposlitvi iz krivdnih razlogov, poenostavlja pa se ureditev izvedbe zagovora, na katerem se delavec lahko brani, zagovarja 

pred očitanimi kršitvami, opušča se tudi pisnost vabljenja na zagovor, vključno z doslej predpisanim osebnim vročanjem. 

Pisna seznanitev je poslej možna tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca.  

 Obveščanje o nameravani odpovedi

Pri poslovnem razlogu se opušča obveznost predhodnega obveščanja delavcev o nameravani odpovedi v skladu z že zavzetim 

stališčem sodne prakse, da vnaprejšnje obvestilo o nameravani odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ne 

more biti bistveni pogoj za samo zakonitost odpovedi. 

 Obveznost ponujanja druge ustrezne zaposlitve

V postopkih odpovedi iz razloga nesposobnosti in poslovnega razloga se opušča dosedanja zakonska obveznost delodajalca, 

da ponuja drugo ustrezno zaposlitev delavcu, hkrati pa novi zakon spodbuja delodajalca k takemu ravnanju, s tem da določa 

posledice za delavca, tako v primerih, ko ponudbo za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za opravljanje drugega dela 

sprejme, kot tudi v primerih, če ponudbe ne sprejme. 

 Vsebina odpovedi oziroma sporazuma

V vseh primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi se poenostavlja zakonska opredelitev obrazložitve odpovedi pogodbe o 

zaposlitvi. Poleg tega pa novi zakon izrecno določa, da opustitev obvestila o pravicah iz naslova zavarovanja za primer 

brezposelnosti ne vpliva na veljavnost sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi.

 Zadržanje učinkovanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi 

Po novem je možnost zadržanja učinkovanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi na podlagi negativnega mnenja predstavnikov 
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delavcev omejena le na te delavce.

 Vključitev v ukrepe ZRSZ v času odpovednega roka

Z reformo trga dela je omogočeno vključevanje delavcev v ustrezne ukrepe na trgu dela že v času odpovednega roka. 

Delodajalec mora delavcu omogočiti odsotnost z dela najmanj en dan na teden, da se v času odpovednega roka odziva na 

pozive ZRSZ glede informiranja in usposabljanja ter udeležuje morebitnih zaposlitvenih razgovorov. 

 Presežni delavci

ZDR-1 tu določa, da mora delodajalec prioritetno upoštevati kriterije iz kolektivne pogodbe, v soglasju s sindikatom pa ima 

možnost oblikovati lastne kriterije. 

 Varstvo posebnih kategorij

Zvišuje se starost delavcev, ki jim je zagotovljeno posebno varstvo pred odpovedjo, in sicer ureditev v ZDR-1 sledi dvigu 

starosti, ki jo za upokojitev predvideva pokojninska zakonodaja. Posebno varstvo pred odpovedjo uživajo delavci, ki 

izpolnjujejo pogoj starosti 58 let oziroma delavci, ki sicer pogoja starosti ne izpolnjujejo, jim pa do izpolnitve pogojev za 

starostno upokojitev manjka pet let ali manj. V prehodnem obdobju je določeno postopno zviševanje starosti, ob kateri 

delavci pridobijo status varovane kategorije, ki jim v skladu z zakonom zagotavlja posebno varstvo pred odpovedjo. V 

prehodnem obdobju uživajo posebno varstvo delavci, ki so starejši od: 

Novi zakon omejuje čas dojenja, ki upravičuje delavko do posebnega varstva pred odpovedjo do enega leta otrokove starosti.  

 Odpoved v času poskusnega dela

ZDR-1 daje delodajalcu možnost, da že v času trajanja poskusnega dela (in ne le ob poteku) redno odpove pogodbo o 

zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela s sedemdnevnim odpovednim rokom.

 Denarno povračilo namesto reintegracije

Po novem lahko delovno sodišče ne zgolj na predlog delavca, ampak tudi na predlog delodajalca  odloči o denarnem 

povračilu namesto reintegracije (vrnitve na delo) po ugotovitvi, da je prenehanje pogodbe o zaposlitvi nezakonito, 

vendar glede na vse okoliščine in interes pogodbenih strank nadaljevanje delovnega razmerja ne bi bilo več mogoče. 

1. Zmanjšanje administrativnih ovir 

 Obveščanje delavcev 

Ob upoštevanju Direktive 2002/14/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 11. marca 2002 o določitvi splošnega okvira 

za obveščanje in posvetovanje z delavci v Evropski skupnosti ZDR-1 celovito ureja obveščanje neizbranega kandidata, 

posameznega delavca, skupine ali vseh delavcev oziroma sindikata, pri čemer za vsak posamezni primer posebej določa 

način obveščanja in možnost uporabe informacijske tehnologije.

 Poenostavitev obveznosti delodajalca v zvezi s sklepanjem in odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

K zmanjšanju administrativnih ovir prav gotovo prispevajo tudi zgoraj opisane poenostavitve postopkov sklepanja in 

odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

 Ukinitev soglasja za nočna dela žensk

Z dnem uveljavitve novega zakona soglasja za nočna dela žensk kot posledica prenehanja veljavnosti Konvencije 

Mednarodne organizacije dela št. 89 o nočnem delu žensk, zaposlenih v industriji, ne bodo več potrebna. Evropski odbor 

za socialne pravice pri Svetu Evrope je na podlagi poročila Republike Slovenije o izvajanju Evropske socialne listine leta 

2008 sprejel negativne zaključke glede situacije na tem področju. Odbor ugotavlja, da so pogoji preveč omejujoči in 

pomenijo diskriminacijo ter niso v skladu z 20. členom spremenjene Evropske socialne listine. Nadalje so tudi institucije 
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EU (Evropska Komisija in Sodišče EU) spoznale ureditev, ki za nočno delo žensk v industriji in gradbeništvu predpisuje 

dodatne pogoje, kot diskriminatorno glede na spol. Iz tega razloga so vse države članice EU, ki so konvencijo ratificirale, 

to tudi že odpovedale (z izjemo Romunije). 

Z uveljavitvijo novega zakona se ustavijo že začeti postopki za izdajo soglasja. 

 Poenostavitve disciplinskega postopka

Nova ureditev predvideva poenostavitev zagovora v okviru disciplinskega postopka, delavec bo odslej imel možnost, da 

se o očitanih kršitvah, s katerimi ga je seznanil delodajalec, izjasni. Poenostavljajo se tudi formalne zahteve v zvezi z 

odločitvijo o disciplinski odgovornosti.

I. POVEČANJE FLEKSIBILNOSTI

ZDR-1 poleg ukrepov, ki se nanašajo na sklepanje in odpoved pogodbe o zaposlitvi, predvideva tudi druge ukrepe, ki 

bodo pomembno vplivali tako na zunanjo fleksibilnost - fleksibilnost trga dela, kot tudi na notranjo fleksibilnost - 

fleksibilnost pri delodajalcu.

1. Fleksibilnost trga dela

 Dodatni razlog za sklenitev pogodbe za določen čas

Z novim zakonom se določa nov primer sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas, in sicer se omogoča sklenitev 

pogodbe za čas predaje dela. Na ta način se sledi potrebam v praksi oziroma opozorilom, da čas predaje poslov (npr. po 

vrnitvi delavca, ki je bil nadomeščen) ni pravno urejen. Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za čas predaje poslov, je časovno 

omejena največ na en mesec.

 Pogodba o zaposlitvi z edinim lastnikom enoosebne družbe

Novost ZDR-1 predstavlja možnost, da lahko tudi edini lastnik enoosebne družbe sklene pogodbo o zaposlitvi. Glede na 

to, da se po novem v tem primeru šteje, da gre za delovno razmerje, se bodo navedene osebe lahko vključile v sisteme 

socialnih zavarovanj kot zaposlene osebe.

 

2. Notranja fleksibilnost

 Možnost opravljanja drugega dela

Z ZDR-1 se podrobneje ureja možnost, da se delavcem lahko v času trajanja delovnega razmerja naloži tudi opravljanje 

drugega dela, če ta možnost ni drugače urejena s posebnim zakonom ali s kolektivno pogodbo. Zakon določa primere (z 

namenom ohranitve zaposlitve ali zagotovitve nemotenega poteka delovnega procesa) in pogoje (ustreznost drugega 

dela, časovna omejitev na tri mesece, zadržanje ugodnejšega plačila za delo), ko je takšno obveznost možno pisno 

odrediti delavcu. Dodatno ZDR-1 manjšim delodajalcem omogoča večjo notranjo fleksibilnost, saj lahko delavcem 

začasno odrejajo tudi primerno delo. 

 Konkurenčna klavzula

Z namenom izenačevanja pogojev zaposlitve za določen oziroma za nedoločen čas ZDR-1 na novo določa možnost 

dogovarjanja o konkurenčni klavzuli tudi v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas z vodilnim delavcem, 

pri tem pa možnost tovrstnega dogovora časovno omejuje na dve leti. 

 Institut začasnega čakanja na delo

Novi zakon uvaja institut »začasnega čakanja na delo«, pri čemer se za razliko od veljavne sistemske ureditve, po kateri je 

delavec, ki mu delodajalec ne more zagotavljati dela, upravičen do 100 odstotkov nadomestila plače, nadomestilo plače 

znižuje na 80 odstotkov osnove. Namen napotitve delavca na čakanje na delo doma je ohranitev zaposlitve delavca, kar 

zakon tudi izrecno poudarja. Delodajalec lahko pisno napoti delavca na čakanje na delo doma najdlje za šest mesecev v 

posameznem koledarskem letu, kar pomeni, da so možne krajše napotitve, ki se seštevajo in ne smejo prekoračiti šestih 

mesecev v koledarskem letu, lahko pa delodajalec napoti delavca na čakanje na delo doma v nepretrganem trajanju v 

okviru navedene časovne omejitve. V zakonu je izrecno poudarjena dolžnost izobraževanja delavca tudi v času čakanja na 

delo doma s pravico do povračila stroškov v zvezi z delom.

Jože Skubic
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Kako je nastal Marjan – novinar?

Za vsako generacijo je značilno, da se 

sooča s svojimi posebnostmi. Če 

primerjam današnji čas in čas moje 

mladosti, so se stvari toliko spremenile, 

da takrat nihče ne bi verjel, da bo nekoč 

prišlo do takšnih sprememb. Po končani 

osnovni šoli v Poljčanah sem imel svoje 

sanje o prihodnosti. Toda sanje so eno, 

realnost pa nekaj povsem drugega. 

Zaradi pomanjkanja denarja so me 

starši poslali v mariborsko prometno 

šolo, kajti oče je želel, da nadaljujem 

njegovo tradicijo na železnici. To mu je 

tudi uspelo. Železnica je takrat nudila 

ugodno štipendijo in še učbenike, 

kolikor jih je pač bilo, zastonj. V resnici 

pa je bila v meni že od nekdaj skrita želja 

po tem, da bi nekaj pisal. To mi je uspelo 

že kot mlademu železničarju. Bil sem 

aktiven v sindikatu, delavskem svetu in v 

mladinski organizaciji. Prav tu smo 

izdajali svoj bilten, kar mi je omogočilo, 

da sem se na seminarju v Piranu prvič 

srečal z novinarstvom. Nekoliko pozneje 

so v mojem okolju ustanovili nov 

časopis in me povabili k sodelovanju. 

Takrat nisem niti slutil, da bom lahko 

svoje izkušnje še kdaj uporabil tudi v 

našem sindikatu. 

Kako in zakaj je prišlo do rojstva 

Prometnika?

Kot rečeno, sem bil vseskozi aktiven v 

sindikatu. Tik pred ustanovitvijo našega 

sindikata sem bil predsednik sindikata 

postaje Poljčane. Zaradi  nekega 

nestrinjanja sem odstopil in prepustil 

svoje mesto Ivanu Vajdi, ki je potem 

postal prvi predsednik našega sindikata. 

V času predsednika Franca Pavliča so 

prišli na idejo, da bi ustanovili svoj 

časopis. K sodelovanju me je povabil 

Franci Čuš iz Celja, ki je vedel za moje 

delovanje pri lokalnem časopisu. Zame 

je bil to nov izziv, hkrati pa odgovornost. 

Priznati moram, da sem bil že nekoliko 

izven sindikalne dejavnosti, kar pa sta 

zapolnila predsednik Pavlič in njegov 

tajnik Irfan, ki je bil hkrati oblikovalec 

časopisa. 

Potem ko so sprejeli moj predlog, da 

poimenujemo naš časopis, mesečnik, 

PROMETNIK, sem začel s svojim delom. 

Takrat smo bili vlakovni odpravniki in še 

na misel ni nikomur prišlo, da bi imeli za 

ta poklic svoje ime, ki smo ga vseskozi v 

praksi uporabljali. Kajti naš naziv je bil 

preveden iz jugoslovanščine, ta pa se v 

pogovornem jeziku ni nikoli obnesel in 

smo bili vselej prometniki na železnici. 

Zato je bil naslov mesečnika med 

prometniki dobro sprejet.

Se še spomnite prve številke?

Za intervju za prvo številko sem izbral 

Stanko Vrhovnik, mlado perspektivno 

prometnico, ki je delala  takrat na 

postaji Grobelno. Začeli smo v črno-beli 

tehniki na osmih straneh, če pa ni bilo 

dovolj gradiva, pa tudi samo na štirih. 

Pogosto sem večino vsebine napisal kar 

sam. Dopisniki so bili redki, pa še ti le 

občasni. Tako smo objavljali tudi stvari, 

za katere danes ne bi bilo prostora. Toda 

izhajali smo vsak mesec!

Potem smo skušali sindikate združiti in 

prvi korak je bil časopis, za katerega so 

strojevodje zahtevali, da je bil to njihov 

Budnik. Urejanje so zaupali meni. Ker je 

bil preveč strankarsko usmerjen, ni imel 

p r i h o d n o s t i ,  p a  t u d i  m o j e 

urednikovanje se je kmalu končalo. 

Budnik pa je v novi obliki ostal samo 

njihov. Pri tem naj še omenim, da sem 

hkrati s časopisom vzpodbudil naše 

planince in jih nekaj let uspešno vodil po 

domačih in tujih vrhovih. Želim, da bi se 

moje delo na tem področju uspešno 

nadaljevalo.

Kakšne spremembe ste opazili v stotih 

številkah?

PROMETNIK je šel svojo pot naprej. 

Prišli so novi uredniki s svojimi idejami 

in obliko. Dobili smo časopis v barvah in 

ga vedno sprejeli z zanimanjem, kot 

danes. Potem je zaradi finančnih težav 

izhajal le nekajkrat letno, pa takrat z 

bogatejšo vsebino. Dobili smo več 

dopisnikov, svojega fotografa in tim, ki 

deluje dokaj profesionalno. Vse dokler 

se bo naš uredniški odbor dobival po 

vsaki številki in jo analiziral - kar počno 

malokje, smo lahko prepričani, da bomo 

lahko še dalje upravičeno ponosni na 

svoj časopis. 

Še besedo ob jubileju ...

Ob jubileju stote številke sem na 

prireditvi v Ljubljani dejal, da sem 

ponosen na naš časopis, ki se je razvil od 

skromnega mesečnika, ki je vseskozi 

kritično poročal o naših problemih, se 

levil do sodobnega poročanja, pa še 

zanimiv je že po zunanjosti. Vesel sem, 

da sem lahko v določenem času 

pripomogel ob njegovem začetku. Želim 

si in prepričan sem, da bomo lahko tudi 

v prihodnje ponosni na svoj časopis.

 

Intervju je opravila Suzana Slatinšek.

GLASILO PROMETNIK SKOZI ČAS

Marjan Mally
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Pred osemnajstimi leti je luč zagledala 

prva številka glasila Prometnik. Sam si 

v začetku sodeloval kot oblikovalec. 

Kakšne spomine imaš na tiste čase?

V tistem času smo v sindikatu začeli 

razmišl jat i ,  a l i  bi  začel i  izdajat i 

sindikalno glasilo oziroma časopis. 

Postavljalo se je vprašanje, kakšno 

obliko naj bi imel časopis. Vprašanje je 

bilo, ali bo potrebno ob izdajanju  

plačati davek in pa tudi, kolikokrat bi 

časopis izhajal. Odločili smo se, naj 

izhaja mesečno. Treba je bilo poiskati 

avtorje - pisce člankov in tudi teme, o 

katerih naj bi pisali. Seveda predvsem o 

sindikalni problematiki.

Najti smo morali tiskarja, oblikovalca. Za 

vse to smo potrebovali določeno 

opremo, ki takrat še ni bila na stopnji, 

kot je danes. In ker sem imel sam tukaj 

nekaj znanja, sem tako padel v igro. 

Spomnim se, da sem moral računalnik 

nadgraditi z določenim programom. 

Tako je projekt stekel. V prvi ekipi so bili 

Marjan Mally pa Izidor Sotlar in še drugi. 

Sam sem oblikoval Prometnika ves čas, 

ko sem bil  aktiven funkcionar v 

sindikatu, to je bilo do leta 1999. V vseh 

teh letih sem oblikoval 37 številk.

Oblikovanje je potekalo v »Wordu«. Za 

nekatere je bil to čudež, vendar ni bilo 

nemogoče. Potrebno je bilo poznati 

malo več stvari. Denarja za nakup drage 

opreme ni bilo, pa tudi ni bilo prave 

p o t re b e ,  d a  b i  s e  s a m o  za ra d i 

oblikovanja enega glasila to nabavljalo. 

Ker smo pač vsi delovali bolj amatersko, 

je bil takratni program povsem ustrezen 

in je še vedno dajal solidno obliko 

glasila.

Danes so glede tega povsem drugi časi, 

takrat je Prometnik izhajal v črno-beli 

tehniki. Takrat ni bilo veliko tiskarskih 

strojev, ki bi v eni potezi tiskali v več 

barvah. Tiskar je moral za vsako barvo 

nastaviti stroj posebej, in to ni bil tako 

enostaven in poceni postopek. Število 

barv je določalo ceno tiska.  

V začetku je glasilo dokaj redno izhajalo, 

nato je začelo zmanjkovati tem in 

avtorjev, ki bi pisali. Danes, ko sicer 

nisem več aktiven v sindikatu in stvari 

opazujem od daleč, vidim, da glasilo 

izhaja nekajkrat letno. V začetku 

d e l o v a n j a  j e  b i l o  s i n d i k a l n e 

problematike veliko in temu primerno 

smo se laže odzivali. Seveda pa tudi ni 

vsakomur dano, da bi bil avtor oziroma 

pisec. Poleg znanja moraš imeti še čas in 

voljo, in to je v današnjem hitrem 

tempu življenja velikokrat problem.  Pa 

tud i  današn je   sodobne ob l ike 

komuniciranja (internet, elektronska 

pošta) so naredile svoje in delajo 

konkurenco tiskanim medijem. 

Pogovarjal se je in fotografiral Miran 

Prnaver. 

GLASILO PROMETNIK SKOZI ČAS
Beseda prvega oblikovalca: Irfan  Jakupović

Irfan Jakupović

JULIJ 20131
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Izidor, sindikalno glasilo Prometnik je 

pred izdajo stote številke. Ti si bil v 

začetku izdajanja v prvem uredniškem 

odboru, kasneje pa si postal glavni 

urednik. Kako se spominjaš tistih 

časov?

 Ja, začeli smo res skromno, zgolj na 

štirih straneh, v črno-beli tehniki, z 

nešteto slovničnimi in oblikovnimi 

napakami, vendar pa z jasnim ciljem: 

obveščati vse železničarje o aktualnih 

dogodkih, ki jih tudi takrat ni bilo malo. 

Katerih težav in morda neprijetnosti se 

spomniš, kaj pa je bilo tisto, kar je bilo 

lepo in zanimivo? 

Vsako javno občilo je že po svoji naravi 

»težava,« prvič za izdajatelja, drugič pa 

za tistega, o katerem se piše oziroma 

objavlja neprijetne resnice. Pa seveda 

finančna sredstva, slaba oprema, 

garažna tiskarna …  Bilo pa je seveda 

t u d i  o g ro m n o  l e p i h  t re n u t ko v, 

predvsem delo s sodelavci, ki so 

pomagali ustvarjati časopis, ki je bil 

marsikomu še kako »moteč element«.

Koliko časa si bil glavni urednik, kako 

pogosto je v »tvojih« časih izhajal 

Prometnik? Je bilo dovolj dopisnikov, si 

imel s to funkcijo veliko dela ali več 

odgovornosti? 

Mislim, da sem bil kar nekaj let. Še 

danes se čudim, da smo uspeli izhajati 

na vsaj dva meseca s tako malo 

dopisniki in omejenimi finančnimi 

s r e d s t v i .  N a e n k r a t  s e  p o č u t i š 

odgovornega za prav vse in tako 

razmišljajo tudi vsi ostali. Če so ga, na 

primer, pihnili v tiskarni, si bil tudi pravi 

naslov za stresanje kritik, največ kritik 

pa je prihajalo od tistih, ki nikoli niso 

napisali niti enega samega članka. 

Seveda so bili tudi drugačni pritiski. O 

njih morda v moji knjigi, nekoč. 

Kako sta sodelovala z odgovornim 

urednikom,  kako z  urednišk im 

odborom ...? 

Odgovornih urednikov je bilo več in 

mislim, da je bilo sodelovanje zelo 

korektno. Eno je želja po objavi resnične 

in udarne informacije, drugo pa so 

seveda aktualne potrebe. Te aktualne 

potrebe po »pravih informacijah« so 

včasih kresala mnenja, da kaj objavimo 

ali česa ne. Neodvisnega novinarstva 

enostavno ni. Na splošno smo res dobro 

sodelovali, čeprav je bil sloves od 

urednikovanja malce grenak. 

Prometnik danes, ga  še prebiraš in 

kakšen se ti zdi?    

Seveda ga prebiram, saj je dostopen na 

celotnem prostoru Slovenskih železnic. 

Pri stotih je neverjetno čil, lep, aktualen, 

razgledan in verjetno še vedno slabo 

situiran. Verjamem v dvestoto številko, 

ki mi jo, prosim, pošljite domov - v 

penzijo. 

Spraševal je Miran Prnaver.

GLASILO PROMETNIK SKOZI ČAS

Izidor Sotlar
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Beseda urednika: Izidor Sotlar
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Smerokaz resnice, tako jaz vidim 

časopis Prometnik.

Dati sebe vsega, sleči dušo. To je misel, 

ki mi gre skozi glavo, ko pomislim, kaj je 

p o m e n i l o  b i t i  g l a v n i  u r e d n i k 

Prometnika. Vsa leta smo amaterji 

počasi, vztrajno zoreli v idejah in vsaka 

številka je bila zame nov presežek. Ker 

smo skupaj napisali, kar so čutila srca 

naših članov. Mnogokrat smo pokazali 

na stvari, ki še danes bolijo ali pa jezijo 

marsikaterega bivšega šefa. Pa je to bila 

vedno bridka, a  resnica. Za nas, ker je 

bolela zaposlene, za šefe, ker jim je bilo 

to neomajno ogledalo.

Iskati prave teme, času primerne, jih 

preveriti, podkrepiti s fotografijami, jim 

dati poanto in slediti reakcijam. 

Zagotovo je Prometnik nekaj čisto 

posebnega v slovenskem medijskem 

prostoru. Zelo opazen posebnež je. 

Berejo ga še vse kje drugje kot samo na 

železnici. 

Posebno kval i teto  smo dobi l i  z 

vrhunskimi naslovnicami našega 

Roberta, fotografa. Tu mislim, da smo 

vel ikokrat,  da ne rečem vsakič , 

presenetili sami sebe in prekosili mnoge 

profesionalne in tržne revije, časopise. 

Tudi tu se je pokazala duša.

Seveda sem kot urednik bil siten, 

priganjal druge, zamujal sam. Ne 

d o m i š l j a m  s i ,  d a  s m o  p o s t a l i 

profesionalci, ker tega nočemo. Patino, 

ki jo Prometnik ima, smo soustvarjali 

sami, predani amaterji, pustili vsak na 

svoj način v njem svojo dušo.

Bolelo je, ko je kje bil Prometnik za pod 

mal'co,  toliko lepše, ko ga je z 

zanimanjem na vlaku bral znani 

Slovenec, sam kulturnik, in sosedu, 

potniku, nevedoč za našo prisotnost, 

pohvalil. Ponos je še danes v srcu. 

Ja, marsikaj smo zapisali, se velikokrat 

p r e m a l o  z a v e d l i ,  d a  b e s e d a  v 

Prometniku pomeni ljudem veliko, ker 

so se v njej prepoznali. To so bile njihove 

resnice. Zato je najlepši in trajen spomin 

to, da so Prometnika sprejeli za svojega 

delavke in delavci, ne glede na članstvo 

v sindikatu. 

Hvala vsem sodelavcem za potrpljenje z 

menoj, predvsem pa hvala bralcem, da 

so še vročega iz t iskarne vsakič 

razgrabili.

Damjan Rak,  nekoč g lavni ,  tudi 

odgovorni urednik, danes skromen 

dopisnik 

GLASILO PROMETNIK SKOZI ČAS
Beseda urednika: Damjan Rak
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Suzana, si aktualna glavna urednica 

Prometnika. Zanima me, kdo te je 

povabil k sodelovanju, ti je bilo kdaj 

žal, da si sprejela to funkcijo? Katere so 

tvoje naloge in odgovornosti kot 

glavna urednica? Kako potekajo stvari 

pri pripravi številke, preden jih predaš 

oblikovalcu? Ali si pred  delom v našem 

glasilu imela že kakšne tovrstne 

izkušnje? Te to delo veseli ali se bolj 

v e s e l i š  č a s o v,  k o  b o š  d o b i l a 

naslednika?

K delu me je povabil Matjaž Skutnik, 

sedanji predsednik našega sindikata. 

Bila sva sošolca v srednji šoli, tako da je 

poznal moj dolg jezik in veselje do 

pisanja. Že od nekdaj sem rada pisala, 

sodelovala sem pri šolskem glasilu, 

pisala sem pesmi. To delo zame ni težko, 

edino, kar teže sprejemam, je, če 

moram pisati nekako po  nareku, po 

navodilih, po naročilu. Dobiti moram 

navdih, neko situacijo (ponavadi me kaj 

razjezi), da lahko potem dobro napišem 

in mi članek kar nekako leti na papir. Res 

mi je pa teže, če mi nekdo reče: to in to 

napiši.

Pri delu urednika moram prebrati vse 

prejete članke. Po potrebi kake besede, 

stavke malo spremenim, preobrnem in 

popravim tudi kako slovnično napako, 

preden gradivo predam lektorici. Potem 

sestavim časopis, pazim, da istega 

avtorja ne dam povsem skupaj, tako da 

so članki malo mešani, ker se pač več ali 

manj pojavljajo isti pisci.

Seveda je pa do rokov, ki so dogovorjeni 

za članke, potrebno še malo »podrezati, 

poklicati, poslati kak SMS«, da se vsaj 

približno držimo rokov, ki so predvideni 

in od katerih smo odvisni vsi, ki smo 

vpeti v pripravo glasila. 

Po lekturi je potrebno urediti še 

fotografije in njihove podnapise, ki jih v 

vmesnem času dobim od urednika 

fotografije. Nato končni izdelek pošljem 

oblikovalcu in s tem je delo pri izdaji 

nove številke zame končano.

Naj povem, da pred vsako številko 

skupaj  sede celoten uredniški odbor, 

razdel imo s i  na loge (č lanke)  in 

naredimo rokovnik, do kdaj ima kdo 

kakšne zadolžitve. Kot pa sem že dejala, 

j e  p o t re b n o  p o te m  v s e  s ku p a j 

spremljati, da Prometnik pravi čas 

zagleda luč sveta.

Na vprašanje, ali se veselim dela pri 

vsaki novi številki, lahko rečem, da se. Je 

pa res, da ob vseh drugih obveznostih in 

treh malih otrocih včasih kar težko 

uskladim zadeve.

Pogovarjal se je Miran Prnaver.   

GLASILO PROMETNIK SKOZI ČAS
Beseda AKTUALNE UREDNICE:  Suzana Slatinšek

Suzana Slatinšek
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Zdravko, ti si dolgoletni oblikovalec 

našega glasila, saj ga oblikuješ že vse 

od leta 1999. Kdo te je povabil k delu in 

ali se lahko odločil za sodelovanje? Ti je 

bilo morda kdaj žal za to odločitev? 

Zanima me, kako je videti tvoje delo, te 

pri tem delu kaj posebno moti?

Prometnika sem začel oblikovati, potem 

ko je s tem delom prenehal Irfan 

Jakupović. To so bili težki časi za 

oblikovanje, saj se je delalo v programu 

»Word«. Nihče od nas ni bil posebno 

računalniško opismenjen, ampak je 

nekako šlo. Potem smo začeli delati v 

programu »Corel«, v katerem delam še 

danes. Da sem prevzel to delo, mi ni bilo 

nikoli žal, so pa bili, kot vsepovsod, tako 

vzponi kot padci. Najbolj mi je težko, ko 

za svojim delom najdeš napake, pa si ali 

nisi sam zanje kriv in odgovoren. Se pa 

vedno po svojih močeh karseda 

trudimo, in glede na to, da smo 

amaterji, mislim, da so izdelki dobri. 

Večkrat, vsaj v začetku, smo imeli težave 

s tiskarji. Tudi oni so delali napake, sedaj 

pa je stanje čedalje boljše. Ta jubilejna, 

stota številka, pa bo sploh najboljša, ha 

ha ha.

Oblikovanje delam doma na svojem 

računalniku. V začetku smo delali na 

Ptuju na sindikalnem računalniku. Z 

Izidorjem Sotlarjem, ki je bil takrat 

glavni urednik, sva se dobila pri meni 

doma ali v pisarni sindikata in ustvarjala 

glasilo, ki je bilo takrat še na 12-ih 

straneh. Je pa glasilo izhajalo skoraj 

redno mesečno. Tudi kasneje ,  z 

Damjanom Rakom, sva se nekajkrat 

dobila pri meni, da sva se dogovorila vse 

potrebno. Danes pa vse poteka več ali 

manj po elektronski pošti.

Danes me morda pri delu najbolj moti, 

č e  s e  z g o d i ,  d a  z a m u j a m o  z 

dogovorjenimi roki. Zgodi se, da imaš 

potem vse na kopici. Če pa takrat pride 

do kakšnih trenj, pa ni slabo mišljeno. 

Sam pač rad jasno povem, kaj mislim.

Kot sem že rekel, delo opravljam na 

domačem računalniku, saj so danes 

dovolj zmogljivi. Sam sem poskušal 

nekajkrat spreminjati podobo glasila. 

Jaz dobim od glavne urednice oziroma 

lektorice »Wordov dokument« in 

fotografije. In nato zložim to gradivo v 

končno podobo. Včasih imam težave, 

ker ni točno določeno, koliko so dolgi 

č l a n k i  ( k o l i k o  p r o s t o r a  l a h k o 

zavzamejo), kot je to v profesionalnih 

glasilih. Zato je to delo še toliko težje. 

Prav tako pa si omejen na število strani ( 

24, 28, 32).

Sem pa optimist in verjamem, da bomo 

tudi v bodoče izdajali dobro glasilo.

Pogovarjal se je Miran Prnaver.

GLASILO PROMETNIK SKOZI ČAS
Beseda AKTUALNEGA OBLIKOVALCA: Zdravko Munda

V polnem zagonu ...
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Robi, kako si prišel (kdo je predlagal, ti 

ponudil) do vloge odgovornega za 

fotografije v glasilu Prometnik?

K sodelovanju me je leta 2000 povabil 

bivši sodelavec Izidor Sotlar, ki je bil 

takrat urednik sindikalnega glasila in 

podpredsednik Sindikata vlakovnih 

odpravnikov Slovenije. Moja prva 

naslovnica je izšla v 45. številki 

Prometnika januarja 2000. 

Si to delo sprejel z veseljem in je tako še 

danes?

Fotografija je del mojega življenja in 

način razmišljanja in ker to počnem z 

ljubeznijo, je vse, kar počnem v zvezi z 

njo, enostavno. 

Kaj je tisto, kar te najbolj moti pri tem 

delu?

Ne bi mogel reči, da me pri tem delu 

karkoli moti. Četudi se kdaj kaj zalomi, 

se na koncu vedno vse lepo izteče.

Oblikovanje naslovnice je verjetno 

posebno zahtevno delo. Kje dobiš 

idejo, kakšna bo prva stran glasila?

Naslovnica je prvi stik revije z bralcem in 

njen namen naj bi bil, da bralca ob 

njegovem stiku z revijo čim bolj 

pritegne. Idejo za naslovnico pa dobim 

med opazovanjem in poslušanjem 

okolice.

Kako poteka tvoje delo pri izdaji nove 

številke od začetka do konca? 

Naslovnice nastajajo skozi vse leto in 

potem se pred urejanjem odločim za 

primerno fotografijo za posamezno 

štev i l ko .  Fo to g raf i j e  d o b i m  p o 

elektronski pošti ali na ključku in potem 

jih uredim, zelo slabe zavrnem, seveda 

pa se velikokrat zgodi, da so fotografije 

slabe, pa jih moram vključiti v glasilo, 

ker drugih enostavno ni.

Spraševal je Miran Prnaver.

GLASILO PROMETNIK SKOZI ČAS
Beseda oblikovalca fotografije: Robert L. Horvat

Robert L. Horvat
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Enota MP Celje je bila ustanovljena v 

letih 1985/86 zaradi problematike 

vzdrževanja in popravila relejnih in 

e lekt ro n sk ih  s k lo p ov  s ign a ln o -

varnostnih naprav. Tedanje razmere, ko 

so se popravila relejnih skupin za 

Slovenske železnice izvajala samo pri 

proizvajalcu,  Iskra-Sistemih, niso 

zadost i le  potrebam g lede  časa 

popravila, kot tudi kvalitete. Najprej so 

se popravila izvajala samo za sekcijo 

SVTK Celje, sčasoma pa se je pokazalo, 

da se popravi la  re lejnih  skupin 

obvladuje bolj zanesljivo, obenem pa  

stroškovno in organizacijsko mnogo 

bolje kot pri proizvajalcu. Zato so se  leta 

1991 na ETD odločili, da se v MP Celje 

opravljajo popravila še za ostale SVTK 

sekcije.

Danes poleg vzdrževanja in popravila 

relejnih in elektronskih sklopov skrbijo 

za vzdrževanje in odpravo napak na 

računalniškem delu postavljalnice VPP 

v Celju, izdelujejo nadomestne sklope, 

razvijajo svoje merilne naprave in 

postopke za čimbolj kvalitetno odpravo 

nepravilnosti, načrtujejo in izdelujejo 

preizkusne pulte,  po kontrolno-

tehničnih predpisih proizvajalcev 

izvajajo končno kontrolo naprav, 

i z v a j a j o  č i š č e n j e  ko n t a k t o v  v 

elektrorelejnih sklopih in po potrebi 

testirajo, izvajajo meritve ter nastavljajo 

naprave na terenu.

V enoti so vedno pripravljeni priskočiti 

na pomoč tudi na drugih področjih. 

Tako so reševali problematiko sistema 

krmiljenja drče v Zalogu in  INDATA v CP 

Celje. Lahko se pohvalijo z veliko 

inovacijami, kot so elektronski rele, 

elektronsko kontrolirani utripač in 

računalniško podprt kontrolno-tehnični 

pult.

Ker so delovne naloge v enoti MP Celje 

zelo raznolike, je potrebno dodatno 

poznavanje merilnih naprav in merilnih 

postopkov, delovanja posameznih 

relejnih in elektronskih sklopov, kakor 

tudi poznavanje 

vseh tehnoloških 

karakteristik teh 

naprav in njihovih 

t e h n i č n i h , 

m o n t a ž n i h  i n 

veznih shem ter 

o b v l a d o v a n j e 

dokumentacije, ki 

spremlja celoten 

proces dela.  Za 

uspešno izvajanje 

teh nalog so se 

morali zaposleni v 

enoti MP Celje še 

dodatno individualno usposabljati, 

predvsem na področju računalništva in 

načrtovanja elektronskih vezij.

Konec leta 1997 se je na Slovenskih 

železnicah uvedel sistem kakovosti 

9001, ki je zahteval tudi sistemsko 

obvladovanje vse merilne opreme. 

Dobre  i zkušn je  z  mer i tvami  so 

odgovornim pripomogle k odločitvi, da 

je za to najbolj 

primerna enota  

MP Celje. Tako je 

b i l  v  d o d a t n i h 

p r o s t o r i h 

p o s t a v l j e n 

M e t r o l o š k i 

laborator i j ,  de l 

ka d ra  p a  j e  b i l 

u s p o s o b l j e n  za 

obvladovanje in 

kalibracijo merilne 

o p r e m e . 

Nabavljena je bila 

d o l o č e n a 

kalibracijska in merilna oprema. 

Delovanje laboratorija je pripomoglo k 

vzpostavitvi ustreznih postopkov 

kalibracije in certificiranja - ne samo 

merilne opreme električnih veličin, 

ampak tudi ostalih fizikalnih veličin. S 

tem je bilo doseženo, da je vsa merilna 

oprema certif icirana za potrebe 

tehnoloških postopkov. 

V laboratoriju se izvaja kalibracija in 

certificiranje instrumentov električnih 

vel ič in,  matičnih ur,  meri ln ikov 

kretnišk ih  s i l ,  mer i ln ikov bal iz , 

m a g n e t n i h  t i r n i h  k o n t a k t o v, 

alkotesterjev, preko podatkovne baze 

M E R I L A  i z v a j a j o  ko o r d i n a c i j o 

obvladovanja KMPO z vsemi skrbniki na 

Slovenskih železnicah. 

Glede na to, da se število meril na 

Slovenskih železnicah neprestano 

povečuje ,  b i  bi lo v  laboratori ju 

p o t r e b n o  z a p o s l i t i  u s t r e z n o 

izobraženega delavca z izkušnjami na 

p o d r o č j u  v z d r ž e v a n j a 

t e l e ko m u n i ka c i j s k i h  n a p rav  i n 

meroslovja.

Z novo reorganizacijo je enota MP Celje 

postala delovišče. Zaradi tega se 

pojavlja problematika pri naročanju in 

dobavi  materiala ter prihaja do 

zamujanja informacij, ki so bistvene za 

odvijanje delovnih procesov. Vsi v enoti 

bi si zaradi tega želeli, da se vzpostavi 

s t a n j e ,  k a k r š n o  j e  b i l o  p r e d 

reorganizacijo.

Pripravil: Edvard Veber

Fotografiral: Bojan Gajšek (SVSŽ)     

ENOTA ZA MERITVE IN POPRAVILA
MP CELJE

Delo na KTP

Ivan Španinger
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Vladimir, se lahko našim bralcem na 

kratko predstaviš?

Rojen sem bil leta 1961 v Postojni in 

živim v Postojni. Šolanje sem zaključil 

leta 1979 v Ljubljani in se takoj zaposlil 

na železnici v sekciji SVTK Pivka, 

nadzorništvo TK Postojna. Tako delam 

n a  v z d r ž e v a n j u  t e l e f o n i j e  i n 

telekomunikacij. 

Pred letom in pol si postal član SD - 

Infrastruktura. Je bil to začetek tvoje 

sindikalne aktivnosti ali že imaš 

kilometrino?

Ne, ni bil začetek. Bil sem že član sveta 

delavcev enovitega podjetja v obdobju 

med leti 2004 - 2008, tako da sem si že 

takrat nabral kar nekaj izkušenj. Ko se 

sedaj spominjam tistih časov, vidim, da 

je bila tudi kaka malo bolj grenka 

izkušnja, no, pa to ni tema najinega 

današnjega pogovora. Ko pa se je Svet 

delavcev Infrastrukture ustanavljal, sem 

z  v e s e l j e m  s p r e j e l  p o v a b i l o  k 

sodelovanju.  

Si zadovoljen s svojim delom in delom 

ostalih članov v SD?

Seveda sem do neke mere zadovoljen s 

tem, kar počnemo, moram pa tudi 

priznati, da so bile za določene stvari 

pričakovanja in želje malo večje od 

stvarnosti.

Kaj te najbolj moti  pri delu SD?

Komuniciranje je dobro pa tudi o vsem, 

kar se dogaja, smo dobro sproti 

informirani. Vem, da pa je kljub vsemu 

potreben čas, da dobiš informacijo, pa 

tudi zavezani smo, da določene podatke 

hranimo v smislu varovanja podatkov v 

podjetju, zase.  Tako bi težko rekel, da 

me kaj posebej moti.

Si tudi član SD kapitalsko povezanih 

družb. Kako deluje ta organ?

V delo tega organa smo se vključili 

pozneje in tako sem bil dejansko do 

sedaj le na eni seji tega sveta delavcev in 

na eni seji odbora za zdravstveno 

preventivo. Zato kar težko ocenjujem, 

kako bodo zadeve potekale. Kar pa 

zadeva prve občutke, mislim, da bo 

deloval nekako tako, kot smo bili vajeni 

že v preteklosti, da nekih večjih trenj ni 

pričakovati. Sicer bi lahko ta svet, glede 

pristojnosti delavcev, ki jih ima, glede 

organiziranosti deloval tudi drugače. 

Vendar so stvari sedaj postavljene in je 

pač treba v teh okvirih delovati in delati.

V l a d i m i r,  i m a š  š e  ka ko  m i s e l , 

spodbudo za naše bralce?

Z vsemi močni in silami se je v današnjih 

časih potrebno boriti za delovna mesta. 

Ker če izgubiš službo na železnici, jo boš 

zelo težko, z našimi specifičnimi znanji, 

dobil kjerkoli. Tudi v Infrastrukturi si 

želim dobrega in boljšega sodelovanja 

tako med prometom kot vzdrževanjem 

in gradbeno dejavnostjo. Le enotnost in 

sodelovanje nas lahko pripeljeta naprej. 

Gre za povsem posebne dejavnosti in 

sedaj se po združevanju nadzorništev in 

ukinjanju sekci j  ubadamo s  kar 

številnimi težavami. Želim si čim manj 

»prepiranja« in čim več usklajevanja, če 

hočemo, da »infrastruktura preživi«.

Pogovarjal se je in fotografiral Miran 

Prnaver. 

INTERVJU S ČLANI SVETA DELAVCEV – INFRASTRUKTURA, d. o. o:
VLADIMIR BIZJAK

Vladimir Bizjak 
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D a  i m a m o  n a  S Ž  c e l o  s e r i j o 

»spomenikov«, raznih projektov, ki so si 

jih posamezniki v preteklosti postavili, 

pa nikoli dokončali, ni ravno skrivnost. 

Modernizacija postaje Maribor Tezno, 

elektrifikacija proge Ljubljana – Novo 

mesto, avtomati za prodajo vozovnic, 

črtna koda (ta mi sploh polepša dan), 

Emonika, zavarovanje voženj potniških 

vlakov v BTC Ljubljana ...

Opisani primer je klasična zgodba, kjer 

so v glavnih vlogah same zvezde, 

publika jim ploska, po končani predstavi 

pa nikogar več ne briga, kakšno je ostalo 

prizorišče.

Predstavljajte si eno ključnih železniških 

postaj v Sloveniji, zaradi zgodovinske 

vloge je tudi tehnologija zgodovinska. 

Zato se vsi v državi strinjajo, da je 

potrebno zadevo modernizirati ... 

Steče projekt, napiše se vse, dodajajo 

t u d i  k a k e  ž e l j e  i z v a j a l c e v  p o 

posodobitvah, malo manj se upoštevajo 

strokovne potrebe uporabnikov, na 

koncu je ocena vrednosti projekta v € 

ogromna in da gre laže skozi odobritve, 

se razdeli na faze in podfaze. Bo že kak 

aneks priletel ...

Pa se začne obnova, po fazah. Pod 

prometom, rečemo, kar pomeni, da naj 

bi delo potekalo nemoteno, kolikor se le 

da normalno. Čas med posameznimi 

fazami mora biti skoraj nič, da je projekt 

smiselno zaokrožen. 

Tu pa se zaplete z aneksi za naslednje 

faze. Začetek projekta je bil v času 

»debelih krav«, »dobrega ulova«, 

sedanje stanje ni rožnato, denarja ni in 

aneksom se gleda pod prste, menda.

In smo ostali v medfazi. Stare tehnike ni 

več, nova je samo delna, na novih tirih je 

»začasno zavarovanje« s tehnologijo 

Marije Terezije, kar pomeni zanesljivost 

in varnost, le časovno ni več ustrezna 

potrebam. »Nemotenega« dela se s 

tem ne da izvajati. To vedo vsi. Tudi v beli 

Ljubljani. Za varnost pa je treba 

poskrbeti. Zato se izdajo posebna 

navodila in odredbe, kako v času 

»začasnega« ročnega zavarovanja 

voženj vlakov ravnati, da bo promet 

potekal varno. Predpiše se še ukrepe za 

dodatno povečano varnost. Pravilno, 

vendar spet, časovna izvedba teh 

o p e r a c i j  n e  s l e d i  p o t r e b a m 

tehnološkega procesa. 

Po stari navadi, železničarji prevzamejo 

negotovost nase in skrbijo za to, da delo 

ne trpi, četudi malo slalomirajo pri 

upoštevanju vseh dodatnih ukrepov za 

povečanje varnosti. Ko se kdo vendarle 

zave svoje odgovornosti in se drži črke 

zakona, je pa cel vrag. Ker predpis 

zagotavlja varnost, ne pa željne 

prepustnosti, norijo taisti šefi, ki so 

p r e d p i s a l i  p o s t o p k e  r o č n e g a 

z a v a r o v a n j a  v  v m e s n i  f a z i 

modernizacije: kaj se vendar gre ta 

človek, da dela po njihovih odredbah, a 

je saboter ali kaj, saj vse stoji … in je 

posameznik deklariran kot najslabši in 

najbolj nesposoben … degradiran, 

umaknjen  kot  mentor  bodoč im 

rodovom.

Žal ostali sodelavci slalomirajo dalje 

m e d  p r e d p i s i  i n  t a k o  n e k a k o 

zagotavljajo prepustnost, ob tem, da na 

svojih plečih nosijo vso odgovornost.

Pa se zalomi. Slalomiranje se ne izide, 

pride do izt ir jenja vlaka.  Ni  kaj 

debatirati, kdo je kriv. Slalomist, ker je 

povozil količek, ne postavljalec proge, ki 

zahteva strogo upoštevanje smeri med 

vratci in čase, kot bi vozil smuk. Da to ne 

gre … koga to briga? Kriv si, ker si 

slalomiral in kršil predpis.

Tragedija pri vsem skupaj je, da se 

naslednjega dne spet vozi slalom, vsi so 

srečni, predpis stoji zapisan, odgovorni 

so za predpisano varnost poskrbeli, 

procesi s slalomom tečejo dokaj 

normalno, če pa se kaj zalomi, jasno, 

krivec ni v beli Ljubljani.

Nihče pa v beli Ljubljani ne reče, da v 21. 

s t o l e t j u  d e l a t i  M a r i j a  Te re z i j a 

zavarovanje preprosto ne gre,  in nihče 

s i  n e  u p a  za h te va t i  p re p o v e d i 

slalomiranja.

Zato, dragi slalomisti, čelade na glavo, 

ker bo padalo, žal, samo po njej. 

Ministri, sedanji in vsi predhodni, pa 

nič.

Se sprašujete, kateri projekt, katera 

postaja je to? Morda pa se najdete sami 

in ugotovite, da ste vsak izmed vas del 

takih »spomenikov«, ki nam jih drugi 

postavljajo.

Damjan Rak

(NE)IZVEDBA MODERNIZACIJE NA SŽ

JULIJ 20131
PROMETNIK

RAZISKAVA EU 

Vprašanje se je glasilo: »Povejte odkrito, kakšno je vaše mnenje o pomanjkanju hrane v preostalem svetu.« 

Rezultati pa so naslednji: 

- V Evropi niso razumeli, kaj je "pomanjkanje". 

- V Afriki niso razumeli, kaj je "hrana". 

- V Ameriki so povprašali, kaj pomeni "preostali svet". 

- Na Kitajskem so hoteli razlago besede "mnenje". 

- V slovenskem parlamentu pa še vedno debatirajo o tem, kaj za vraga pomeni "povejte odkrito". 

AKTUALNO
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Zgodbo »centralizacije podpornih procesov« so v letu 2009 na Slovenske železnice pripeljali takratni oblastniki s svetovalno 

firmo AT Kearney. Takrat smo dobivali podatek o številu FTE (o povprečnem številu izvajalcev posameznega podpornega 

procesa v polnem delovnem času na letnem nivoju). Seveda to pomeni število ljudi, kakorkoli to zavijamo v celofan. Takrat je 

bil podatek, da na SŽ skupaj podporne procese stalno ali občasno izvaja dobrih 1400 FTE. Podatek so dobili pri popisu 

posameznih nalog posameznika, ki so jih izvajali popisovalci, približno 100 na hitro poučenih železničarjev. Nekateri 

posamezniki so bili prepričani v to, da bodo bolj zaščiteni, če bodo zase navajali več različnih storitev. Pa se je izkazalo, da, na 

primer v vodenju prometa, celo nekateri prometniki izvajajo kadrovske naloge, kar je čisto zgrešeno. Napaka in 

nepoznavanje popisovalcev.

Danes je omeniti AT Kearney skoraj greh, a se centralizacija odvija natančno po takratnem scenariju. Rezultat bo znan … 

nekje konec drugega leta, ko se bo videlo, kakšen bo izplen in koliko dodatnih težav bo nastalo.

Dejstvo pa je eno. Brez zaposlenih v podpornih procesih (Saj razumete, da je s tem mišljena režija?) se vlaki ustavijo v dveh 

dneh. Sploh, če bi to bilo okrog 15. v mesecu. 

Dejstvo je tudi, da problema slabega poslovanja skupine Slovenskih železnic, predvsem pa nekaterih odvisnih družb, ne bo 

rešila centralizacija, pač pa zavedanje in predvsem spoznanje, ki ga do sedaj še ni, da je treba v vsaki družbi iskati najprej 

lastne rezerve in ukrepe, ne pa se zanašati na to, da bo usluge nekoga pač v celoti pokril nekdo drug, tudi če nima potrebe po 

njih. Lažna solidarnost pokopava vse skupaj. Da pa gre nekaterim to hitreje, nekaterim pa nikoli v glavo, pa tudi ni skrivnost.

Damjan Rak

Kako se pozdravljamo

V vseh civilizacijah se ljudje ob srečanju pozdravijo. S tem izrazijo 

naklonjenost, pozornost in predvsem odnos do bližnjega.

Pozdravi so lahko zelo različni, od krajev in časov odvisni.

V krščanskih okoljih se je predvsem v preteklosti pozdravljalo z 

»Bog daj!« ali »Bog daj srečo!« in »Zbogom!«. V socializmu s(m)o 

pozdravljali »Zdravo!«. Danes so pozdravi zelo različni - od 

uradnega »Dober dan.« do »Živio.« in vse bolj uveljavljenega 

»Čao.«.

In prav o slednjem bi nekaj napisal. 

Vsaka beseda ima svoj izvor, svoje korenine,  pomen – 

etimologijo. Skozi čas se spreminjajo, a še vedno rastejo iz 

korenin.

Beseda čao je italijanskega izvora in v današnjem prevodu izhaja 

iz italijanske besede ciao. Ciao v prevodu pomeni:   , , zdravo papa

živio adijo, . Do tu vse lepo in prav. Problem nastane, ko izvemo, 

da  ima beseda ciao izvor v besedi , ki pa v prevodu schiavo

pomeni suženj. In tako dejansko povsem nezavedajoč s 

pozdravljanjem z besedo ČAO bližnjega naslovimo z besedo 

suženj.  Podoben primer je beseda »šment« ali »ti šment«. Izvor 

besede je hudič - satan. 

Dodatni komentarji seveda niso potrebni. Velikokrat je neznanje, 

nepoznavanje ali pa slepo posnemanje nečesa, kar je javno 

uveljavljeno, lahko zelo čudno, da ne rečem povsem 

nesprejemljivo.

Pa lep pozdrav, adijo, živio, zbogom ...  

 Napisal in fotografijo prispeval Miran Prnaver.

K R A T K E    D O M A Č E
CENTRALIZACIJA – PO NOVEM

JULIJ 2013 1
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V zgodnji jutranji uri se je družina 

odpravila na pot,  vsak s svojim 

nahrbtnikom. Do najbližje železniške 

postaje je pol ure hoda. V jutranji tišini 

je v daljavi že slišati vlak. Lokomotiva se 

ustavi, izstopi sprevodnik in jim pomaga 

vstopiti. Udobno se namestijo. Kolesa 

se premaknejo, veselje se stopnjuje. 

Polni pričakovanj skozi okno opazujejo 

naravo, hiše, tu pa tam vidijo kakšnega 

človeka. Iz trenutka v trenutek so bliže 

dogodivščini tega dne. »Na morje, na 

morje se peljemo,« odmeva  v otroški 

domišljiji. 

Tako je bilo še pred nekaj desetletji, 

danes je slika popolnoma drugačna!

Po izgradnji proge Prešnica – Koper med 

let i  1965 in  1967 ter  naknadni 

elektrifikaciji v letu 1975 se je leta 1979 

končala gradnja odseka Koper cepišče – 

Koper potniška. Takratni projekt same 

stavbe je veljal kot višek arhitekture 

takratnih železniških postaj. Steklena 

princesa se kasneje ni izkazala v svoji 

funkcionalnosti. Zaradi velike vročine 

poleti in burje pozimi zadrževanje v 

zgradbi res ni bilo prijetno. Zato so 

pozneje, v devetdesetih, preuredili 

celotno ogrevanje in klimatizacijo 

prostorov.

Nekdaj polna turistov iz tedanje 

J u go s l av i j e  i n  t u d i  o d  d r u go d , 

zapolnjena do zadnjega kotička. Danes 

osamljena, skoraj zapuščena hiša 

duhov. Z modernizacijo je bila ukinjena 

večina delovnih mest. Z zaprtjem 

restavracije, nekdaj je bila last TTG, 

ukinitvijo šefa postaje, prometnika in 

nenazadnje čuvaja, ki dela samo še v 

dnevnem času. Edino delovno mesto, ki 

se je ohranilo skozi reorganizacijo, je 

PIC, kjer potniki lahko kupijo vozovnico 

ali pridobijo potrebne informacije o 

potovanjih. Izkupiček preudarnih 

odločitev poslovodstva pa se odraža v 

vandalizmu, beračenju in drogi v stavbi 

in okoli nje!

Zaradi velikega povečanja tovornega 

prometa v zadnjih letih ter zmanjšanja 

potnikov, zahvaljujoč se slabemu 

voznemu parku potniških vagonov, 

dolgim voznim časom pa tudi slabim 

avtobusnim povezavam z ostalimi 

obmorskimi mesti, se je že večkrat 

porodila ideja, da bi odsek proge proti 

potniški postaji zaprli. Z ekonomskega 

vidika morda res ni dobičkonosen, je pa 

z vidika turizma smiselno ohraniti 

železniško povezavo do morja z ostalimi 

slovenskimi kraji in svetom.

Čeprav so se časi spremenili  in se ljudje 

več ne veselimo drobnih stvari,  si 

vzemite prost dan in se z nahrbtnikom 

na rami odpravite na enodnevni izlet z 

vlakom na morje … dokler še imate to 

možnost!

Zapisala in fotografijo pripravila Bojana 

Kocjančič.

POSTAJE SO NAŠE OGLEDALO: KOPER POTNIŠKA

Koper potniška
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Poljčane, kraj pod Bočem, se je sredi 19. 

stoletja razvil v večji kraj prav po zaslugi 

železnice. Po vojni, v petdesetih letih, je 

bil tu celo okraj. Svoj pravi pomen pa je 

dobila poljčanska železniška postaja 

šele leta 1892, ko so zgradili ozkotirno 

železnico do Slovenskih Konjic in leta 

1921 še do Zreč. Postaja je spadala med 

večje v Sloveniji, saj je imela kot 

prekladalna postaja veliko število 

zaposlenih. Danes pa večidel dežura na 

postaji le prometnik, pa modernizacija 

še temu šteje dneve.

Kot domačin se spominjam otroških let, 

ko so ljudje iz okoliških krajev po 

nakupih in opravkih v Poljčane hodili 

peš, s kolesom ali z lesenim ročnim 

vozičkom. Domačini niso rekli, da gredo 

v  Pol jčane ,  ampak na  Panof  – 

železniško postajo (nem. Bahnhof). 

Postaja je takrat zavzemala zares veliko 

površino. Poleg velikega postajnega 

poslopja v današnji velikosti so tam bili 

še zgradba z vodnim bazenom, ki je z 

vodo napajal napajalnike za parne 

lokomotive, velika prekladalna šupa – 

pokrit prostor za prekladanje tovora, na 

severu manjša zgradba kot postaja za 

ozkotirno železnico, več ramp in žerjav. 

To je bilo dvigalo za nakladanje 

ozkotirne lokomotive. Še več zanimivih 

stvari, ki se jih spomnijo le še najstarejši 

železničarji, bi lahko naštel, eno je 

nakladanje normalnotirnih vagonov na 

podstavke ozkotirne železnice. 

Pri vsem pa moram nujno omeniti ugled 

takratnih železničarjev. Že delavci, ki so 

prekladali tovor iz vagonov ene tirne 

širine na druge, so bili ponosni, da so bili 

v službi na železnici. Da ne govorimo o 

čuvajih in kretnikih, ki so imeli uniforme 

z našitki činov na rokavih. Prometniki na 

poljčanski postaji so bili starejši ugledni 

gospodje, ki so v kraju nekaj pomenili. 

Šef postaje je pomenil toliko kot danes 

župan, vsi so ga poznali in spoštovali. 

Današnja podoba postaje je povsem 

spremenjena. Na mestu, kjer sta bila 

nekoč dva ribnika za vodno napajalno 

postajo, stojita danes dve podjetniški 

stavbi. Ostala je le še železniška postaja, 

kretniška postojanka, kot muzejski 

objekt in jagnedi, mogočni topoli.  

Kaj bi bilo, če bi bilo?

Tako ugibamo za celjske grofe, če ne bi 

izumrli in bi po pogodbi preživeli 

Habsburžane. Bi bila Slovenija večja, se 

sprašujemo hipotetično. Prav tako je z 

načrti železnice v času, ko so na Dunaju 

načrtovali železniško povezavo od 

Leobna preko našega ozemlja do 

Zagreba. Kot v svoji knjigi navaja Karel 

Rustja ,  je bi la proga Poljčane – 

Slovenske Konjice del načrtovane 

t ranz i tne  proge  od  šta jerskega 

industrijskega središča Knittelfeld (v 

Avstriji), ki leži na Rudolfovi železnici, do 

Zaprešiča. Potek proge je bil zamišljen 

na trasi skozi Štajersko in Koroško, mimo 

pomembnih rudnikov, skozi železarska 

središča in pomembne kraje, kot so 

Weiskirchen, Obdach in mesta ob 

Labotnici v istoimenski pokrajini 

(Lavanttal): St. Leonhard, Twimberg, 

Wolfsberg in Lavamünd. Potem mimo 

Dravograda, Slovenj Gradca, Vitanja, 

Slovenskih Konjic, Poljčan, Rogaške 

Slatine, Rogatca, Krapine in Zaboka v 

Zaprešič. 

Z izgradnjo te železnice naj bi se 

gospodarsko med seboj povezala češka, 

gornjeavstrijska in štajerska zahodna 

mesta z južnimi kraji ter se izognila 

monopolu takrat edine železniške 

povezave Dunaj – Trst. Hkrati bi naj bila 

MALO ZGODOVINE
Tudi v Sloveniji smo imeli ozkotirno železnico (0,76 m)

Levo od platane je stala postaja za ozkotirno progo ...

Kretniška postojanka
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to povezava s hrvaškim železniškim 

omrežjem. Po prvotni zamisli naj bi bila 

to proga prvega reda, ker je bila v načrtu 

povezava s Celjem, Ljubljano in celo 

Trstom. Takrat je že bil odprt Sueški 

prekop in trgovini v Trstu se je obetala 

lepa prihodnost.

Gradnja te proge je bila že odobrena in 

zgradili naj bi jo v štirih letih. Leta 1873 

je nastopila gospodarska kriza, ki je 

pokopala ta projekt. Kljub temu pa so 

začeli graditi posamezne odseke z 

upanjem, da uresničijo celoten projekt. 

Tako so gradili odseke Dravograd – 

Wolfsbeg (1879), Celje – Velenje (1891), 

Velenje – Dravograd (1899). Za odsek 

Dravograd – Vitanje – Poljčane – 

Zaprešič so sprva načrtovali ozkotirno 

železnico v dolžini 75 kilometrov. 

Štajerski deželni odbor je potem 

predlagal Poljčane za izhodiščno točko 

ozkotirne železnice za Slovenske Konjice 

i n  R o g a š ko  S l a t i n o .  D o  m e s t a 

današnjega uvoznega signala (iz smeri 

Celja) postaje Poljčane bi naj potekala 

ozkotirnica skupno, potem pa bi se 

razcepila za Slovenske Konjice (14,5 km) 

in Rogaško Slatino (13 km). Leta 1892 je 

bila gradnja odseka proge za Slovenske 

Konjice odobrena, hkrati pa so okoliške 

občine  dale prošnjo za gradnjo 

normalnotirne železnice, in to do 

Vitanja.  S predlogom so bi l i  žal 

prepozni. 

Ozkotirna proga Poljčane – Slovenske 

Konjice je spadala pod upravo šefa 

postaje Poljčane. Prometne službe na 

progi ni bilo, postaje Sv. Duh (Loče) in 

Slovenske Konjice pa so zasedali 

pogodbeni  delavci  po navodi l ih 

poljčanskega šefa. Ti so imeli v glavnem 

opravka s komercialo. Na progi so vozili 

v glavnem mešani vlaki vse do leta 1962, 

ko so progo ukinili. 

Nadaljevanje prihodnjič ...

Članek je zapisal in fotografije posnel 

Marjan Mally.
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V mesecu marcu letošnjega leta je na 280-ih straneh izšla zanimiva knjiga o  delu proge nekdanje tako imenovane Južne 

železnice med Šentiljem na meji z Avstrijo in Zidanim Mostom, kjer se priključi na progo Dobova – Ljubljana in  se srečata 

današnji peti in deseti koridor.

Avtor knjige je Marko Košir, soavtor pa Mladen Bogić, stari znanec našega železniškega muzeja v Ljubljani.

O tej progi do sedaj ni bilo še veliko napisanega, zato je zelo dobrodošla novost za knjižne police.

Knjiga je polna bogatega slikovnega gradiva, tako iz davne preteklosti kot današnjih dni. Prav tako v knjigi najdemo številne 

statistične podatke.

Knjiga nam uvodoma predstavi Južno železnico, nato se seznanimo z  gradnje proge, 

spoznavamo potek proge, pomembnejše objekte, postaje in postajna poslopja. Spoznamo 

kraje ob progi, posebno poglavje je namenjeno vozilom (lokomotivam, motornikom in 

vagonom), ki so in še vozijo po tej progi.    

Nova knjiga je pomemben prispevek tako k poznavanju te železniške proge kot tudi širšemu 

spoznavanju krajev ob progi ter razumevanju njenega vpliva na življenje in delo v času 

gradnje ter vse do današnjih dni na tem delu Slovenije.

Proga Šentilj -  Zidani Most je stara skoraj 170 let in si je res zaslužila dostojno predstavitev, 

kar sta avtorja s to obsežno literaturo tudi zelo dobro naredila. Knjigo se po ceni 30 € lahko 

naroči pri založbi Proandy v Mariboru.

Besedilo in fotografijo je prispeval Miran Prnaver.

Postaja v današnji podobi

PREDSTAVITEV KNJIGE: »ŽELEZNIŠKA PROGA  ŠENTILJ – ZIDANI MOST«

JULIJ 20131
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V petek, 31. maja, je potekala svečanost 

o b  1 5 0 .  o b l et n i c i  vz p o stav i t ve 

železniške povezave med Mariborom in 

Celovcem. Osrednja slovesnost je bila 

na železniški postaji v Dravogradu s 

kulturnim programom. Nagovor 

županje občine Dravograd, ga. Marijane 

Cigala, je zbranim občankam, občanom, 

otrokom, bivšim in sedanjim koroškim 

železničarjem, pobožal dušo. Poudarila 

je pomen železnice za Koroško, v 

preteklosti in v prihodnje. Direktorica 

Slovenskih železnic, ga. Jelka  Šinkovec 

Funduk, je izrazila prepričanje, da bodo, 

kljub ne ravno blestečim časom, skupaj 

z  lastnikom, državo in lokalnim 

gospodarstvom iskali možnosti in 

zagotavljali razvoj železniške proge skozi 

prekrasno Koroško in s tem prebivalstvu 

in gospodarstvu ter tudi turizmu 

omogočili varen, zanesljiv in ekološko 

najmanj obremenjujoč prevoz.

Folklorna skupina »Košuta« iz Poljčan je 

s pohorskimi in drugimi plesi občinstvo 

ponesla v pozibavanje ob zvokih 

frajtonarice, recital Prešernove Železne 

ceste pa je nato dopolnila še Godba 

Slovenskih železnic iz Zidanega Mosta.

Osrednji dogodek, otvoritev razstave v 

prostorih postajne čakalnice, sta družno 

izpeljali županja in direktorica. Nasmeh 

n a  o b ra z u  av t o r j a  i n  g l av n e ga 

pobudnika razstave, kot tudi celotne 

svečanosti, Zmaga Kotnika, prometnika 

na postaji Dravograd, je povedal veliko. 

Del njegovih sanj se je uresničil. V očeh 

sijaj in ponos, da je vsej Sloveniji ta, za 

Koroško tako pomemben jubilej, postal 

zapisan in slavnostno obeležen.

Besedam predstavitve zgodovine in 

same razstave, skozi katero je prisotne 

kot venček slavospeva popeljal g. 

Mladen Bogič, živa enciklopedija 

železnic, ne samo na prostorih sedanje 

Slovenije, ni kaj dodati, le premalo časa 

je bilo za razkritje vsega, kar je 

zgodovinskega železnica vnesla v 

Koroško in med Korošice ter Korošce. 

K a ko  v e l i ko  p o m e n i  ž e l e z n i c a 

prebivalcem, se je videlo v iskrivih 

pogledih po razstavnih eksponatih, ko je 

v s a k  i z m e d  n j i h  n a š e l  k a ke g a 

občudovalca, ki je obujal spomine. 

Poleg postajne zgradbe je vozila tudi 

miniaturna parna lokomotiva, ki je 

majhne otroke razveseljevala, v odraslih 

pa prebudila otroškost. Lokomotivo je 

popeljal tudi upokojeni strojevodja Adi 

Pečoler iz Vuhreda, ki je bojda peljal 

zadnji vlak med postajama Dravograd in 

KOROŠKI V POKLON

Slavnostno okrašen vlak SŽ -  Tovornega prometa

Kulturni program - Železniška godba Zidani Most 

Zgodovina skozi čas v besedi gosta, Mladena Bogiča, in uniformah nekoč in danes

AKTUALNO
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Velenje, po progi, ki so jo leta 1968 

ukinili. 

Morda bo v koalicijski pogodbi prejšnje 

vlade zapisana zaveza, da se ob gradnji 

tretje razvojne osi s povezavo Koroške in 

Dolenjske ter Bele krajine vzpostavi tudi 

železniška povezava, vendarle odprla 

oči o nujnosti uresničitve le-te!

Na koncu pa seveda ne gre pozabiti, da 

je bila svečanost izpeljana na tem nivoju 

po aktivnem angažiranju ga. Jelke 

Šinkovec Funduk, brez njene srčne 

predanosti železnici zagotovo ne bi bilo 

tako imenitnih dogodkov in tudi 

prisotnih iz Slovenskih železnic, najbrž 

manj. Zato njej posebna zahvala.

SŽ - Potniški promet se je izkazal s 

posluhom za take dogodke in spodbudil 

prevoze z vlaki z darilnimi boni.

V počastitev tega jubileja je bila 

izdana posebna znamka, kar je 

zelo hvalevredno in edinstveno.

Ničesar pa ne bi bilo, če ne bi bilo 

celotne ekipe, ki jo je vodil višji 

strokovni sodelavec in v katero so 

bil vključeni tudi ostali strokovni 

sodelavci, po naših internih izrazih 

šefi postaj, in kolektiv celotne 

koroške proge, svoj del posla pa so 

odlično opravili tudi sodelavci iz 

Službe za gradbeno dejavnost 

(nekoč SVP) in Službe za SV in TK.

Zmago je poskrbel za čudovito 

razstavo v sodelovanju z lokalnimi 

muzeji, ostali pa so pomagali 

okrasiti, urediti in pogostiti vse 

prisotne. Kolektiv je pokazal, da se 

z dobro voljo, trudom, srčnostjo in 

nasmehom, ki so ga brezmejno 

delili, tudi v teh, finančno zelo skromnih 

časih, lahko naredi prekrasne dogodke.

Hvala vsem organizatorjem, vsem 

udeležencem, ponosna je koroška 

proga na vas!

Članek je napisal in fotografije posnel 

Damjan Rak.
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AKTUALNO

Folklorna skupina Košuta na muzejskem vlakcu Zmago Kotnik, zvest železničarski tradiciji

Kolektiv, ki diha skupaj, se je razdal ob pripravi slovesnosti in pogostitvi.
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Železničarska 1:

Nekdo čisto brez sape priteče 

na železniško postajo in v 

zadnjem hipu skoči na vlak. 

»Ste pa morali teči kot splašen 

konj, da ste še ujeli vlak!« 

pripomni eden od potnikov. 

»Kako pa govorite z mano!?« 

ugovarja upehani tekač ... 

»No, ja, oprostite,« se opraviči 

potnik, »kar tako sem zinil, ker 

sem pač opazil, da se potite kot 

prašič.« 

1
PROMETNIK
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O izvršilnih železniških delavcih se 

zadnje čase mnogo govori. To, da so 

zanje značilne posebne zdravstvene 

zahteve in izobrazba, je navajal že 

marsikateri članek, glede višine plač in 

delovnih pogojev pa skorajda nič. O 

prenizkih plačah izvršilnega osebja 

znotraj takratnega Železniškega 

gospodarstva se je opozarjalo že 

daljnjega leta 1988. Deset let kasneje 

se je izvedla opozorilna stavka zaradi 

nenehnega slabšanja delovnih pogojev 

in zaradi pomanjkanja delavcev na 

izvršilnih mestih. Sprejetje prve 

kolektivne pogodbe leta 1992 je za 

izvršilne delavce prineslo veliko 

upanje. Vendar je vlada s sprejemom 

zakona o zamrznitvi plač onemogočila 

izvajanje določila kolektivne pogodbe 

o skladni rasti dohodkov z rastjo 

življenjskih stroškov. Zato se je 

spoštovanje kolektivne pogodbe 

branilo s stavkami. Začetek leta 2000 

je pomenilo tudi začetek pogajanj za 

normativni in tarifni del kolektivne 

pogodbe, katera so bila uspešno 

zaključena po dveh mesecih pogajanj. 

V tem letu se je uveljavil prvi Zakon o 

varnosti v železniškem prometu in 

začela se je reorganizacija na 

Slovenskih železnicah. Vse to pa za 

izvršilne železniške delavce ni prineslo 

nič kaj dobrega, njihove pravice je  v 

letu 2001 ogrozila še kriza vodenja, ki 

je pripeljala SŽ na rob propada. Leto 

2002 bi lahko zaznamovali kot velik 

premik glede izvršilnih delovnih mest, 

saj je uprava SŽ sprejela sklep o 

dodatni zaposlitvi 140-ih delavcev v 

izvršilnih službah. Pomanjkanje kadrov, 

predvsem izvršilnega železniškega 

osebja, kar je za posledico imelo 

ogromno število nadur, 

neizkoriščenega letnega dopusta in s 

tem velik pritisk na zaposlene, je 

doseglo vrhunec 19. marca 2007, ko so 

sindikati grozili s stavko, a je bil konec 

meseca marca sklenjen dogovor o 

zaposlitvi 144-ih novih izvršilnih 

delavcev. 

22. junija 2007 je bil v Uradnem listu RS 

objavljen nov Zakon o varnosti v 

železniškem prometu, v katerem je bilo 

obširno poglavje o izvršilnih železniških 

delavcih. V njem se je določalo pogoje 

za opravljanje dela,  preverjanje 

duševne in telesne zmožnosti za delo, 

zdravstveni pregledi zanje, trajanje 

posamezne izmene, definicija počitka 

med dvema izmenoma ter pogoji za 

začasno prepoved opravljanja dela. V 

drugi polovici leta 2008 je Javna 

agencija za železniški promet na svoji 

internetni strani objavila predlog 

sprememb in dopolnil Signalnega 

pravilnika. Že iz prvega predloga 

sprememb Signalnega pravilnika je 

prihajalo do pomislekov, da bodo na 

progi vgrajeni signali, ki niso v skladu z 

novim pravilnikom, da bo posameznim 

i z v r š i l n i m  d e l a v c e m  n a l o ž e n o 

oprav l jan je  de l ,  za  katera  n i so 

usposobljena. V sklop potrebnih 

sprememb pa je sodil tudi pravilnik o 

delovnih mestih izvršilnih železniških 

delavcev,  k i  j ih  je A Ž P  vztrajno 

zavračala. Na seznamu delovnih mest 

izvršilnih delavcev tako ni bilo več 

nekaterih delovnih mest ,  kot so 

nadzornik vozovnega preglednika, 

nadzornega kretnika in nadzornega 

vodje premika. Vse je kazalo na bistveno 

znižanje varnost i  v  železniškem 

prometu, ki ga bodo na svojih plečih 

nosili izvršilni železniški delavci. 

V tej zgodbi izvršilni delavcev sta bila 

Sindikat vzdrževalcev Slovenskih 

železnic in Sindikat železniškega 

prometa Slovenije nenehno dejavna.  V 

začetku leta 2009 je predsednik 

sindikata SVSŽ podal predlog za dvig 

količnikov v izvršilnih službah, leto dni 

kasneje pa je prišlo do pobude članstva, 

da pridobi širši opis delovnih mest za 

vzdrževalce železniške infrastrukture – 

SVP, SVTK in EE dejavnosti. V letu 2011 

se je pojavil zaplet glede poučevanja o 

spremembah Signalnega pravilnika in 

kasneje o izplačilu stimulacije za 

nekatera delovna mesta izvršilnih 

d e l a v c e v  ( v o d j a  n a d zo r n i š t v a , 

koordinatorji, vzdrževalci specialisti). 

Takoj se je porajalo vprašanje, kdo so 

izvršilni delavci v infrastrukturi. Zaradi 

napačnega obračunavanja stimulacije 

so se v drugi polovici leta 2011 podali 

zahtevki za varstvo pravic. Ker pa je bil 

odgovor s strani kadrovske službe SŽ 

n e gat i ve n ,  j e  s i n d i kat  S V S Ž  za 

posamezna delovna mesta v začetku 

leta 2012 podal tožbe na delovnih 

sodiščih. Dogovor o varčevalnih ukrepih 

konec maja 2012 je tudi izvršilnim 

delavcem zmanjšal dopust, stimulacijo 

in celo osebni dohodek. Poleg tega so se 

zaradi nove reorganizacije na nekaterih 

d e l o v i š č i h  p o j a v i l i  p r o b l e m i 

pomanjkanja delavcev in nepravočasne 

dobave materiala. Vse to vodi v 

zaskrbljujočo prihodnost.

 Vendar so se leta 2013 pojavili razni 

seznami zaposlenih delavcev v SŽ – 

Infrastruktura, d.o.o. Tako je Svet 

de lavcev  Infrastrukture  v  maju 

pregledal zadnji spisek ter nanj podal 

predloge in pripombe. Vse te predloge 

je podjetje SŽ – Infrastruktura, d.o.o., v 

večini sprejelo in nam tako le vlilo nekaj 

upanja za rešitev tega problema, s 

katerim se je ukvarjal sindikat SVSŽ. 

Zato bo naš trud nekako poplačan, 

izvršilni delavci pa bodo pridobili status 

IŽD in na koncu zasluženo plačilo. In 

tako se na koncu tunela le vidi svetlejša 

prihodnost!

Edvard Veber 

IZVRŠILNI ŽELEZNIŠKI DELAVCI SKOZI ČAS
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Drugo mnenje 

Mož in žena sta se sprla pri zajtrku. 

On, ves besen, vstane in odide ter ji 

spotoma zabrusi: 

»In v postelji si tudi zanič!« 

Čez nekaj časa se je umiril in se želel 

opravičiti, zato jo je poklical. Dolgo 

časa je zvonilo, ko žena končno 

dvigne telefon. 

»Kje si bila tako dolgo?«

»V postelji.«

»In kaj si delala tako pozno v 

postelji?«

»Iskala sem drugo mnenje!« 

MALO ZGODOVINE



V soboto, 13. 4. 2013, se je ob ribniku Jernejček, ki  se nahaja  

med Slovenskimi Konjicami in Poljčanami, odvijala prva 

tekma 11. sezone Ribiške lige druženja. Po uvodnem 

nagovoru vodje ribiške lige in predsednika Sindikata 

vzdrževalcev Slovenskih železnic so se ribiči podali na lov za 

krapi, amurji, ščukami, smuči in ostalimi ribami, ki so plavale 

tik pod vodno gladino. 

Medtem so kuharji 

pripravljali bograč, 

k a t e r e g a  v o n j  j e 

mamil marsi-katerega 

r i b i č a .  O b l a k i  s o 

počasi prekrili ribnik 

in padle so prve kaplje 

dežja, a kljub temu 

d o b r e  v o l j e  n i 

manjka lo.  Tekmo-

valni del se je končal 

ob 13. uri s tehtanjem 

ulova. Ob pijači in 

j e d a č i  s o  b i l i 

razglašeni rezultati,  

zmagovalcem prve 

t e k m e  l e t o š n j e 

s e z o n e  p a  j e 

predsednik sindikata  

SPSŽ  podelil pokale.

 1. mesto Sašo Nahberger    SVŽVSS MB 16,460 g

2. mesto Franc Lobenwein  SSSLO MB  11,700 g

3. mesto Mirko Kokol           SVSŽVSS Ptuj   7,160 g

Pripravil: Edvard Veber
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Nič veliko besed, samo prejeta pobuda Đorđa Petrovića, predsednika OO SŽPS Postojna, člana SD - Infrastrukture, 

starejšega dispečerja, predvsem pa človeka, nas je pognala v bolj prijetne naloge. Sindikat železniškega prometa Slovenije in 

Svet delavcev SŽ - Infrastrukture, d.o.o., sta iz svojih sredstev in v imenu članstva v sindikatu ter v imenu vseh zaposlenih v 

družbi SŽ - Infrastruktura, d.o.o., za humanitarno akcijo »Anina zvezdica« nakupila približno 2000 kilogramov raznovrstne 

hrane za pomoči potrebne družine.

Hvala vsem, ki ste nam pomagali pri zbiranju sredstev, izvedbi in zagotavljanju prevoza.

Napisal in fotografiral je Damjan Rak.

ANINA ZVEZDICA

RIBNIK JERNEJČEK 2013
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Podpis na zid slavnih –
Đorđo Petrović, pobudnik Dve toni hrane, s srcem in v vašem imenu zbrane
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V času turških vpadov na naše, 
slovensko ozemlje, so Turki kradli 
slovenske sinove, jih prevzgojili in 
postali so najbolj neustrašni del turške 
vojske. Postali so janičarji. O tem je pisal 
Anton Aškerc takole:
 
»Kaj čakaš, paša? Kaj stojiš?
To vas napasti se bojiš?!

Ko burja sem smo privihrali,
podrli mesta, poteptali.

In ti kot hraber janičar
podžigal v nas si bojni žar.

Od zmage vodil si do zmage
tovariše nas svoje drage.

Za nami borb je slavnih sled,
pred nami trese ves se svet.

Od bistre Bosne do Savine
poznajo džavri nas Turčine.

In tukaj, paša, si obstal!
To vas napasti si se zbal?!

Zakaj baš danes omahuješ
in tratiš čas in premišljuješ?

Postoj še, Osman beg, postoj!
Še dosti časa je za boj!

Glej, tam med drevjem hišo belo!
Kraj nje tam vidiš li kapelo?

Minulo let je trideset -
in svojo vas zdaj vidim spet!

Tu bili so me uplenili,
za janičarja me vzgojili ...

In Ahmed paša gleda zdaj
domačo vas, svoj rojstni kraj ...

Ah, tu ležijo, v tej dolini
mladosti moje vsi spomini ...

To moja je preljuba vas,
pred njoj sovražnik, tujec - jaz!

Kaj mar nam domovina tvoja!

Krvavega želimo boja!

Čuj, tabor, punta se, kriči,
po plenu, krvi hrepeni!

In, paša, ti se obotavljaš
in nočeš v boj in nas ustavljaš?!

Potrpi! Kaj se vam mudi! ...
Če mati moja še živi,

le to rad vedel bi popreje.
Še danes ljubim jo brez meje ...

Ha, izdajalec! Ves ostrog
pripravljen je že za naskok -

a paša, ti!... Jaz se ne ganem!
Ne morem z vami. Tu ostanem ...

Gorje ti, moja vas, gorje! ...
Zabode handžar si v srce.«
( Anton Aškerc)

Pesem govori o tem, da je janičar, sedaj 
Ahmed paša, prišel na rob svoje rojstne 
vasi, ki je kljub rani ugrabitvi in krvavim 
pohodom in požigom ni nikoli pozabil. 
Raje kot požgati rojstno vas, si je vzel 
življenje.

To je en delček dragocenosti, ki sem jih 

bil deležen spoznati na pohodniškem 

izletu Sindikata železniškega prometa 

Slovenije, kamor me je povabil njihov 

predsednik Adolf Teržan. Da se in smo 

to vse doživeli, pa je v veliki meri 

zaslužna Aškerčeva kri, Jure Aškerc, 

prometnik iz Zidanega Mosta. Že sama 

pot nas je večji del vodila po Aškerčevi 

poti iz Zidanega Mosta prek Kopitnika v 

Rimske Toplice. Na taki poti je dobro 

imeti take vodnike. Ne samo Jure, 

Tatjana je tudi marsikatero podrobnost 

teh krajev razkrila. Pot preseneča. 

Najprej, nikoli si ne bi mislil, da sredi teh 

v strugo reke Save padajočih strmin, 

najdeš vas, ki je sredi ogromne ravnice, 

ki se je še marsikateri Prekmurec ne bi 

sramoval. Vedno odprta farna cerkvica 

potrjuje, da tu živijo pošteni ljudje.  

Navsezadnje so tu tudi železničarji 

doma ali pa si tu urejajo vikend za 

upokojenske urice. 

Šelestenje listja pod nogami na poti 

navzgor ... Kopitnik vabi. A prej levo, na 

Gore nad Hrastnikom. V dolini je to bila 

šala, če bi šli še malo tja … in šala je 

resnica postala. Prijetna. Sonce je grelo 

klopi pred kočo na 762 metrih nad 

»murjem«, kakor rečejo knapi. Ajdovi 

žganci so z ocvirki in gobovo juho delali 

čolničke v »murji« refoška. Pasalo. 

Pogled na dolino Save pa prekrasen. Tja 

dol … do Dolenjske. Tam, kjer je … ah, 

pustimo to za drugič.

N a z a j  p r o t i  K o p i t n i k u ,  d r u g o 

presenečenje. Za nas odprta koča v 

petek, hladno pivce … ne, to ni to 

presenečenje. Je pa zelo prijazna gesta 

lastnika. Presenečenje je bila velika 

količina snega. 19. aprila, na 750-ih 

metrih … ja, se morate kar strinjati. Kot 

otrok sem v snegu zapisal s stopinjami 

črke …

Vrh Kopitnika … kot ponosni gamsi smo 

opazovali strme skale pod nami, Savinjo 

in njeno zlitje v Savo v Zidanem Mostu. 

Ne skrivam, lepo je bilo videti v daljavi 

doline vlak. Kot spretna igračka je zvijal 

svoj trup, po ovinkih proge ob strugi 

reke speljane.

Jure je spet presenetil. Nova zgodba. Pa 

toliko jih je med potjo znal živo priklicati 

pred oči. Tista o Mihi, ki je na krst 

napačenga otroka prinesel … ja, nekoč 

so otroke povijali v »bube«, dokler niso 

shodili, in v družini mnogih otrok je 

razlika med dvema lahko zelo majhna, 

se zgodi. A to ni ta nova zgodba. Nje sta 

bila deležna le Adolf in Tatjana, ki jima je 

Jure tik pod vrhom pokazal votlino, ki je 

marsikateri domačin ne pozna.

Pot v dolino strma, a s postankom pri 

Tat jani  in  belem šta jerskem ob 

spremljavi dišeče salame … prekratka. 

Dan se je prevesil v večer. Dlje kot 

planirano, drugačen, lepši dan od 

pričakovanj. Hvala Dolfiju za povabilo, 

vsem za družbo, Tatjani za vse prijetno 

in okusno, Juretu pa za pripoved, 

pesem, orglice in vsem bralcem en 

stavek: Ko hodite po svetu, hodite z 

odprtimi očmi, glejte z napetimi ušesi in 

poslušajte z odprtim srcem.

Damjan Rak  

DRUGAČEN POGLED NA ISTO DOŽIVETJE
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Letošnji obisk našega sindikata na 
Poljskem se je odvijal v kraju 
Niesulice, prijetni izletniški točki v 
turističnem naselju Kormoran. 
Druženje je trajalo tri dni. Slovensko 
ekipo smo sestavl jal i  Matjaž, 
Milorad, Slavko, Grozdana in jaz, kot 
po navadi v prijetni družbi Hrvatov, 
Čehov, Slovakov in Poljakov.
Druženje je potekalo v okviru 
p r o g r a m a .  To r e j ,  š p o r t n o 
udejstvovanje v odbojki, rugbyju ter 
metanju cokle. Obiskali smo zelo 
lepo ohranjen bunker iz 2. svetovne 
vojne. Predstavniki vseh držav 
udeleženk so se udeležili delovnega 
sestanka na temo trenutnega stanja 
železnic v posamezni državi in 
problemov, s katerimi se srečujejo 
naši kolegi. Prav tako smo predstavili 
naše probleme ,  s  katerimi se 
srečujemo na Slovenskih železnicah. 
Ostali smo ta čas izkoristili za ogled 
čudovite narave okoli kampa. Ob 
večerih smo se družili ob poskočnih 
zvokih njihove glasbe.
Gostoljubje in prijaznost naših 
gostiteljev je resnično brezmejna. 
Odprtost  Po l jakov,  poz i t ivna 
energija in predanost do gostov so 
vrline, zaradi katerih se radi vračamo 
vsako leto.
Letos smo se videli še enkrat. V juniju 
so nas obiskali na športnih igrah v 
Ljubljani. 
Za konec le to ... ni bogastvo v tem, 
kar vidimo ali mislimo, da je, temveč 
v tem, kar lahko občutimo, ko smo v 
družbi iskrenih ljudi.

Napisala in fotografirala je Bojana 
Kocjančič.

PRIJATELJSKI OBISK SŽPS NA POLJSKEM

JULIJ 20131
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Od petka, 7. junija, do nedelje, 9. junija 

2013, je Sindikat železniškega prometa 

Slovenije gostil sindikalne kolege s 

Hrvaškega in s Poljske. Tega srečanja sta se 

udeležila tudi oba predsednika, in sicer 

Marko Gašper iz Sindikata prometnika 

vlakova Hrvatske in Aleksander Motyka, 

predsednik Sindikata prometnikov iz 

Poljske. Po dolgi vožnji kolegov iz Poljske 

smo si v petek najprej ogledali stari grad v 

Celju, ki je bil sedež grofov Celjskih, rudnik 

V e l e n j e  t e r  m u z e j s k o  z b i r k o 

premogovnika Velenje, ki v naravnem 

rudniškem okolju prikazuje razmere in 

pogoje  dela  rudar jev  od začetka 

rudarjenja v velenjskem in okoliških 

rudnikih. Obiskali smo tudi vinsko klet  

Zlati Grič v Slovenskih Konjicah, ki leži v 

središču idiličnega posestva Škalce, njena 

izgradnja se je končala spomladi leta 2009 

i n  p r e d s t a v l j a  t e h n o l o š k o  i n 

arhitektonsko enega najmodernejših 

tovrstnih objektov v tem delu Evrope. 

Pred počitkom v gostišču Smogavc nad 

Zrečami smo se odpeljali še na Roglo, ki je 

predvsem naravno klimatsko zdravilišče 

in rekreacijski center. 

V soboto so se nam naši gostje pridružili 

na športno-družabnem srečanju v 

Ljubljani. Sodelovali so v odbojki na mivki, 

pikadu in košarki. Kolegi iz Hrvaške so v 

košarki osvojili tretje mesto, predsednik 

Aleksander Motyka pa je osvojil četrto 

mesto v pikadu.

V nedeljo, kot zadnji dan druženja, smo 

čas izkoristili še za ogled same Ljubljane, 

in to pod vodstvom Marjana Mesariča. 

Tridnevno druženje smo seveda izkoristili 

tudi za delovne sestanke, na katerih smo 

si izmenjali trenutna stanja glede železnic 

posamezne države, plač zaposlenih, glede 

organiziranosti in seveda problemov, s 

katerimi se srečujejo (Poljska npr. v tem 

letu zapira 2200 km prog itd.).

V popoldanskem času, ko smo prišli do 

zaključne faze druženja, smo potegnili 

črto in bili vsi enotnega mnenja, da je bilo 

druženje v celoti uspešno in koristno.

Besedilo napisal in fotografije pripravil 

Matjaž SKUTNIK.
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SREČANJE S KOLEGI IZ HRVAŠKE IN S POLJSKE

Predsedniki SŽPS, SPVHR in PKP

Zlati grič – Slovenske Konjice

Kolegi iz Poljske
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Prijatelji nekoč in danes

Stari grad Celje

Skupaj na Rogli
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Kar je najbolj pomembno za začetek 

tega članka, je to, da smo na skupnem 

športno-družabnem snidenju članic in 

članov SŽPS, ki je tudi letos potekalo v 

športnem parku Modra laguna v 

Ljubljani, imeli toplo in sončno vreme, ki 

ga je sicer bolj proti koncu pokvarila 

malo večja nevihta, med katero tudi 

sodre ni manjkalo. Verjamem, da to 

dobrega vzdušja ni zmotilo, morda nas 

je naredila nervozne, bolj tiste, ki smo 

bili tam s svojim osebnim avtomobilom. 

Ker imamo letos več dežja kot sonca, 

smo se odločili, da se tako malica kot 

kosilo, ples in seveda razglasitev 

rezultatov odvijajo kar v velikem 

zimskem vrtu Modre lagune.

Veseli smo, da se je tudi letošnjega 

s rečan ja  ude lež i lo  več  kot  250 

udeležencev, med katerimi so bili letos 

izjemoma tudi gostje Sindikata poljskih 

prometnikov, seveda niso manjkali 

gostje Sindikata prometnika vlakova 

Hrvatske (SPVH), ki pa, za razliko od 

prejšnjih let, letos niso imeli svoje 

nogometne ekipe.

Športno dogajanje se je že tradicionalno 

začelo z nogometom, kjer je sodelovalo 

največ ekip, tekmovanje je potekalo 

tudi v košarki, odbojki na mivki, 

namiznem tenisu, šahu in pikadu.

Vsi ostali, ki nismo tekmovali, smo v 

zimskem vrtu že v dopoldanskem času 

uživali v glasbi skupine Lotus. Za malico 

je kuharska ekipa Modre lagune 

pripravila okusen golaž s polento, 

popoldan pa so bile na voljo vse možne 

dobrote z žara, skratka, težko bi našli 

lačnega ali žejnega. Pred razglasitvijo 

rezultatov se je vodstvo sindikata ob 

bl ižajoči  se stoti  števi lki  glasi la 

Prometnik s posebno plaketo zahvalilo 

vsem njegovim dosedanjim urednikom. 

Seveda tudi letos ni manjkalo žrebanje 

nagrad (letovanje v Moravskih in 

Atomskih Toplicah, Zrečah, moške in 

ženske soft shell jakne, kopalne karte v 

Zrečah in Modri laguni itd.). Zabava se je 

nadaljevala vse do pete popoldan, ko so 

se morali prvi udeleženci odpraviti proti 

domu. Vsi tisti, ki smo organizacijsko 

pripravili srečanje, upamo, da je tudi 

l e t o š n j e  s r e č a n j e  u p r a v i č i l o 

pričakovanja udeležencev, če se nam 

morda kaj ni posrečilo, pa se za to 

seveda iskreno opravičujemo.

Na svidenje zopet v juniju 2014!

Rezultati po panogah:

NOGOMET

1. mesto: OO Celje

2. mesto: OO Nova Gorica

3. mesto: SVSŽ

KOŠARKA

1. mesto: OO Postojna

2. mesto: OO Celje

3. mesto: SPVHŽ

NAMIZNI TENIS

1. mesto: SVSŽ

2. mesto: OO Maribor

3. mesto: OO Celje

ODBOJKA NA MIVKI

1. mesto: OO Celje

2. mesto: OO Jesenice

3. mesto: OO Novo mesto

ŠAH

1. mesto: OO Zalog

2. mesto: OO Postojna

3. mesto: OO Celje

PIKADO

1. mesto: Jakec Cmok - OO Celje

2. mesto: Hrvoje Fegeš - SPVHŽ

3. mesto: Aleksander Šmid – SVSŽ

Skupni zmagovalec športnih iger 

S indikata  že lezniškega prometa 

Slovenije 2013 je OO Celje.

Jože Skubic, sekretar SŽPS  

ŠPORTNO-DRUŽABNO SREČANJE ČLANIC IN ČLANOV SŽPS 2013
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V soboto, 1. 6. 2013, je v Matavunu pri 

Š ko c j a n s k i h  j a m a h  p o te ka l o  7 . 

družabno srečanje članic in članov 

sindikata vzdrževalcev Slovenskih 

železnic. Kljub slabemu vremenu je 

prišlo veliko udeležencev, ki so bili željni 

druženja in dobre zabave.

V jutranjih urah smo se z avtobusi iz 

vseh koncev Slovenije odpravili proti 

Krasu. Pot nas je vodila mimo Maribora, 

Celja in Ljubljane proti Primorski. Z 

avtoceste Ljubljana - Koper smo se 

usmerili na izvoz Divača ter nadaljevali 

vožnjo v smeri Škocjanskih jam. Ko smo 

prispeli v Matavun, smo parkirali blizu 

vhoda v Škocjanske jame, ki so znane po 

tem, da jih je ustvarila reka Reka, ki pri 

vasici Škocjan ponikne v podzemlje, na 

površje pa pride na Tržaškem kot izvir 

reke Timave.

P o  o k u s n i  p r i m o r s k i  m a l i c i  i n 

pozdravnem nagovoru predsednika 

sindikata smo se razdelili v skupine in 

odšl i  na ogled Škocjanskih jam, 

kanjonov in učne poti okoli udornic 

Velike in Male doline. Skupina, ki se je 

odločila za ogled jam, se je podala proti 

udornici Globočak in skozi umetni 

predor stopila v umirjeno Tiho jamo, 

kjer je lahko občudovala fosilni rov, poln 

številnih kapniških tvorb. Ob izhodu iz 

nje je očaral pogled na podzemni kanjon 

Reke,  katerega se prečka preko 

Cerkvenikovega mostu, speljanega 50 

metrov nad strugo. Iz jame se je skupina 

vrnila polna nepozabnih vtisov. Druga 

skupina si je ogledala naravni vhod 

Reke, naravni most, pod katerim se 

Reka po ozkem koritu v visokih slapovih 

spusti v jezero ter veliko dolino s 

Tominčevo jamo. Tisti, ki so se odločili za 

pohod po učni poti, so z razgledišča 

opazovali Vremščico, bližnjo cerkev sv. 

Kancijana ter pod njo soteski reke Reke.

Po ogledih je sledil družabni klepet ob 

kosilu, dobri primorski kapljici in zvokih 

mladega glasbenega dueta. Sledil je 

športni del srečanja z balinanjem, 

odbojko in vlečenjem vrvi, le-tega pa so 

prekinile dežne kaplje. Popoldanski del 

srečanja se je končal v upanju, da se 

naslednje leto, ko bo sindikat praznoval 

20. obletnico obstoja, snidemo v še 

večjem številu.

Besedilo in fotografije je pripravil 

Edvard Veber (SVSŽ).

DRUŽABNO SREČANJE SVSŽ PRI ŠKOCJANSKIH JAMAH

Izhod iz jame

NA ROBU

Slišiš, reče borec borcu v kanalu,

sovrag se tam v svojem rovu,

nas napasti zdaj pripravlja, kruto,

če nam vzeti košček zemlje svete, naše.

Pogled, besede nič, in borca se ozreta,

ja, za njima še je močna in ponosna četa.

Vesta, da bo boj, in ne edini, redčil četo, 

ne omaje to ju, svoje braniti je sveto.

Za soborce so nekateri se jim ponujali,

padle so jim maske kmalu z lic prodanih,

le razdor med naše naj bi zasejali,

za prestop k sovragu fige ponujali.

Bitka, mnogo jih je že minilo, jih k orožju kliče,

vsi, in brez izjeme, se borijo zase, zate in za vse,

za svoj prav in vseh pravice,

zoper tiste, ki nam kruh in sebi tri potice.

Zmogli, zmagali so bitko, eno, tri, deset,

dokazali so pravico, pregnali laž, trepet,

ne, ni konca še, še so tu krivice,

tud' če padel strel je v hrbet.

Damjan Rak
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Čas neusmiljeno beži, pa ne samo beži, 

potuje s svetlobno hitrostjo. To je bila 

prva ugotovitev, ko smo se 25 let po 

zaključku srednjega izobraževanja 

ponovno srečali sošolci 4. b, ki smo v 

letih 1984 – 1988 obiskovali Srednjo 

železničarsko šolo v Mariboru. Obujali 

smo spomine, ki so kot gejzir vreli iz 

naše podzavesti. Razveseljujoče smo 

ugotovili, da nas demenca še nič ne 

daje, saj se določenih dogodkov 

spominjamo do srhljivih potankosti … 

pa naj to ostane samo za naša ušesa.

Ugotovili smo tudi, da se nismo čisto nič 

postarali, ampak so fantje postali bolj 

žlahtni, s srebrnino v laseh, dekleta pa 

delamo reklamo za različne kozmetične 

proizvode, ki našim lasem dajejo pravi 

lesk in pravi barvni odtenek. Na 

srečanju nismo bi l i  prometnik i , 

dispečerji, šefi, zaposleni, ampak 

razposajeni najstniki, ki z leskom v očeh 

pripovedujejo zgodbe svojemu sotrpinu 

v šolski klopi.

Snidenje je bilo res prisrčno, ugotovili 

pa smo, da se moramo kmalu spet 

srečati. Če ne prej, pa čez pet let.

Zapisala in fotografijo pripravila Silva 

Kristan.

Prišel je čas, ko je delo na Slovenskih 

železnicah zaključil tudi Maks. Zaradi 

»višje sile« se od njega nismo mogli 

posloviti v službi, zato smo se nekateri 

sodelavci in predstavnik sindikata 

dogovorili, da ga obiščemo na domu. Ko 

smo se dogovorjenega dne pripeljali do 

Maksovega doma, nas je že pričakoval, 

saj smo malce zamujali. Po predaji daril 

nas je povabil v svoj dom, kjer nas je 

pogosti l .  Med klepetom nam je 

povedal, da je bila njegova pot na 

železnici zelo raznolika. Po končani 

železniški šoli je delal kot sprevodnik, 

v l a ko vo d j a ,  o d j av n i k  v  Š to ra h , 

prometnik … Kot prometnik je delal več 

kot 20 let na postaji Slovenska Bistrica, 

kjer je zaključil svojo pot na SŽ in se 

»zaposli l« za nedoločen čas kot 

upokojenec. 

Maks, uživaj vsak dan posebej in naj 

tvoja trenutna zaposlitev traja čim dlje 

in po tvojih željah. 

Napisala in fotografirala Nina Dežman 

Cimperc.

OBLETNICA – 25 LET

UPOKOJILI SO SE
MAKSIMILJAN RIHTAR – MAKS
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Naš sindikat si v svojem delovanju 

prizadeva karseda zaščititi pridobljene 

pravice svojih članov in vseh zaposlenih 

na Slovenskih železnicah. Prav tako se 

bori in ukrepa tudi pri vseh kršitvah tako 

zakonodaje kot naših internih predpisov.

P o s e b n o  s k r b  p a  n a m e n j a m o 

preživljanju prostega časa naših članov. 

Za  dobro  in  zadovol jno  de lo  je 

pomembno, da je človek spočit, to pa 

pomeni, da si zna tudi v času dopusta 

privoščiti primeren oddih in sprostitev. 

Velikokrat je to povezano s precejšnjimi 

stroški, ki si jih v današnjih časih 

marsikdo težko privošči.

Zaradi vseh teh vzrokov je naš sindikat že 

pred leti začel razmišljati o nakupu 

počitniških kapacitet, ki bi jih pod 

ugodnimi pogoji koristili naši člani. Tako 

je bila kot prva pred šestimi leti kupljena 

hišica v Termah Olimia - Kamp Natura. 

Hišica stoji v kompleksu Aqualuna v 

Termah Olimje. V njej je mogoče letovati 

skozi vse leto. Možnost bivanja ima do 5 

oseb. Nudi nam bazene v Aqualuni ali 

izven sezone v Termaliji, z ugodnimi 

popusti pa so vam na voljo tudi savne v 

welness centru.

Kapaciteta je bila vsa ta leta lepo 

zapolnjena z našimi člani in drugimi 

zaposlenimi. Če pa je bil prostor, so 

lahko proste termine koristili tudi drugi, 

zunanji interesenti.

Problem, ki se je sčasoma pojavil, je bil v 

tem, da nismo bili lastniki parcele, na 

kateri je stala hišica, pa tudi hišica je 

počasi klicala po tej ali oni potrebni 

obnovi.

Tako se je naš sindikat znašel pred 

dilemo, kaj in kako naprej s to počitniško 

kapaciteto.

V letošnjem letu se je ponudila lepa 

priložnost, da bi se lahko pridobila druga 

hišica, ki stoji v bližini naše že obstoječe. 

H i š i c a  j e  ze l o  l e p o  o h ra n j e n a , 

opremljena in z več zunanjega prostora. 

Predvsem pa bi z nakupom pridobili in 

postali lastniki parcele, na kateri hišica 

stoji.

O tej odločitvi je temeljito razpravljal 

Glavni odbor sindikata, pa tudi najvišji 

organ sindikata - skupščina je imela to 

temo na dnevnem redu.

V razpravi so se sicer postavljale tudi 

dileme, ali bi morda iskali lokacijo kje 

drugje po Sloveniji (gore, morje), vendar 

je bil na koncu sprejet sklep, da je, glede 

na ceno, lokacijo, ohranjenost objekta in 

funkcionalnost (možnost kopanja in 

ostalih storitev Term Olimia skozi vse 

l e t o ) ,  t o  i d e a l n a 

rešitev. Vse druge 

lokacije ne nudijo 

celoletnih aktivnosti. 

Morje  in  hr ib i  so 

aktualni le v toplejših 

delih leta.  Pa tudi 

cena teh objektov bi 

b i l a  o b č u t n o 

p r e v i s o ka  za  n a š 

sindikat. 

O t v o r i t e v 

n o v o p r i d o b l j e n e 

h i š i c e  v  Te r m a h 

Olimia je potekala v 

sredo, 19. junija.

V e s e l i  s m o  i n 

prepr ičani ,  da bo 

n o v a  p r i d o b i t e v 

n a š i m  č l a n o m 

ponujala novo, še 

b o l j š o  i n  u go d n o 

možnost koriščenja 

p ro s t e ga  č a s a  za 

nabiranje novih moči 

za  premagovan je  vsakodnevn ih 

obveznosti, ki  nas  čakajo.

Besedilo in fotografije je prispeval Miran 

Prnaver.

PRIDOBITEV POČITNIŠKE KAPACITETE V ATOMSKIH TOPLICAH (PODČETRTEK)
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Prijatelji nekoč in danes

Kot vsako leto, je tudi letos uprava SŽ 

priredila svečan dogodek podelitve 

spominskih ur in plaket kot priznanje za 

30-letno neprekinjeno delo na SŽ. To se 

je zgodilo 21. 6. 2013  v prostorih 

Železniškega muzeja v Ljubljani. 

Dogodek si prejemniki štejemo še v 

posebno čast, saj smo zaposleni pri 

enem izmed  redkih, če ne edinem 

delodajalcu, ki to čudovito tradicijo še 

ohranjajo.

Naj povzamem nekaj osebnih vtisov! 

Na domači železniški postaji Ptuj stopim 

v vlak z ostalimi delovnimi  kolegi – 

v e č i n o m a  s o š o l c i .  N a  p o t i  d o 

Pragerskega se spomini kar odvrtijo, kot 

v filmu – vrnem se v šolska leta, obvezna 

delovna praksa na Ptuju, po končanem 

šolanju  pripravnik v Kidričevem, kjer 

naredim strokovni izpit in tam ostanem 

kar 11 let, pozneje domov na Ptuj za  

samo dve leti, ko je bilo treba na 

Pragersko. Spomnim se nadomeščanj 

na vseh postajah (Moškanjci, Ormož, 

Središče), ko že prispemo v Pragersko. 

Prestop na ''Pohorca'', kjer se najdemo 

še ostali – spet večinoma sošolci. 

Dogodek in potovanje proti Ljubljani 

spominjata na šolske dni tja v še ne tako 

daljnje leto 1981, ko smo brezskrbno 

potovali v Beograd, in pa seveda ne 

moremo mimo lanske, 30. obletnice 

mature. Čas kar prehitro mine.

Ljubljana – presedemo na posebni vlak, 

ki je bil vpeljan samo v ta namen – 

prevoz  udeležencev svečane podelitve 

na kraj dogodka.

Ambient,  kot se spodobi – čarobnost  

železniškega muzeja. Kulturni program 

po meri časa in kraja so nam pripravili 

Godba Slovenskih železnic in folklorna 

skupina KUD Tine Rožanc, sledil je 

svečani nagovor generalnega direktorja 

SŽ gospoda Dušana Mesa ter njegove 

namestnice gospe Jelke Šinkovec 

Funduk, nato je s ledi la svečana 

podelitev spominskih ur in plaket ter 

pogostitev. Kar malo škoda, da si 

prisotni jubilanti niso vzeli več časa in so 

kar hitro odhiteli domov ali pa so jih 

čakale  delovne obveznosti. Še kakšna 

skupinska fotografija bi lahko nastala, 

pa še kakšen pogovor bi bil dobrodošel. 

Kakorkoli že, najbolj vztrajni smo si 

ogledali še muzej, kolikor je pač čas 

JULIJ 20131
PROMETNIK

PRIREDITEV IN SVEČANA PODELITEV SPOMINSKIH UR IN PLAKET ZA 30 LET
NEPREKINJENEGA DELA NA SLOVENSKIH ŽELEZNICAH 



dopuščal, ter pospremili razstavljene lokomotive ''spat'', tako 

da smo že kar lovili posebni vlak, ki nas je odpeljal nazaj na 

glavno železniško postajo v Ljubljani.

Pot domov, polna novih vtisov z mislijo: »30 je za nami, v 

pričakovanju ...«

Nastalo  je  nekaj  fotograf i j   in  pa pr i ložnostnih 

videoposnetkov, ki si jih lahko ogledate na naslednjih 

povezavah :

   http://www.youtube.com/watch?v=nHMh5LyzXgs

   http://www.youtube.com/watch?v=-kDh4bP6clE

   http://www.youtube.com/watch?v=it8tMOAyLkg

    http://www.youtube.com/watch?v=---60sSgkJU

    http://www.youtube.com/watch?v=Oq1SdjjSvy4

    http://www.youtube.com/watch?v=pK6jDigjYzM

Jože Kosajnč

Videoposnetki : Jože Kosajnč

Fotografije :  Jože Kosajnč, Uroš Kosajnč, Matjaž Skutnik
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Železničarska 3:

Možakar je pozno zvečer v Mariboru vstopil na vlak za Ljubljano in sedel v prazen kupe. Bil je zelo utrujen in ko je 

prišel sprevodnik, ga je zaprosil:

»Verjetno bom zaspal, ker sem zelo utrujen. V Zidanem Mostu moram presesti na vlak za Dobovo in vas prosim, da me 

pravočasno zbudite.«

Možakar se je prebudil v Ljubljani in pogledal skozi okno. Ko je ugotovil, da ga sprevodnik ni prebudil, je odhitel do 

njega in pričel kričati nanj, nato pa odšel z vlaka. Drugi sprevodnik, ki je opazoval dogajanje, je rekel:

»Ali imaš ti vedno tako prijazne potnike?«

»Ah, to ni nič! Moral bi slišati tistega, ki sem ga zbudil v Zidanem Mostu in ga vrgel z vlaka!«
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Fotograf: Robert L. Horvat
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