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UVODNIK

kazalo

Pred vami je nova številka našega glasila Prometnik. Izhaja ob koncu poletja,
počitnic, ki je ponavadi bolj
umirjen čas, brez večjih političnih in sindikalnih tem.
Novinarju temu času rečejo
čas kislih kumaric, ko je
potrebno intenzivno iskati
dogodke, novice, da se zapolnijo časopisne strani.
Letošnje leto v tem smislu
ni bilo običajno. Imamo
zelo razburkane politične
čase, trojne volitve v dobrih
štirih mesecih. Izbrali smo novo evropsko in slovensko oblast,
v začetku oktobra bomo volili še lokalno. In vse to posredno
vpliva tudi na dogajanje na Slovenskih železnicah.
Kaj torej prinaša nova številka?
Po uvodnem članku našega predsednika bodo prestavljene
pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz zakonodaje in kolektivne
pogodbe na temo letnega dopusta. Spoznali bomo delo voznikov progovnih vozil.
Prebrali boste lahko intervjuja s članom Sveta delavcev Infrastruktura, d. o. o., (SD-I) Tomažem Vozljem in sekretarjem
SD-I Mirom Krevsom.
Poročamo o podelitvi jubilejnih priznanj za trideset let dela
na železnici.
Naše postaje smo tokrat šli pogledat na Koroško. Pišemo o
postaji Vuhred.
Izvedeli boste, kako poteka sanacija po žledu na Primorskem.
V rubriki o zgodovini smo se razpisali o železniških predorih
na Štajerskem, bili pa smo tudi na obletnici dolenjske in belokranjske proge.
Sindikat vzdrževalcev Slovenskih železnic (SVSŽ) je praznoval 20-letnico svojega delovanja, člani SŽPS pa so se srečali
drugo soboto v juniju. O tem v sliki in besedi.
Predstavljamo zelo zanimiv železničarski park v bližini
Ptuja, ki ga prizadevno ustvarja skupina mladih zanesenjakov
in ljubiteljev železnic. Govorimo pa tudi o usodi vagona, ki
je bil nekoč salon in se je uporabljal za potrebe slovenskega
političnega vrha.
Objavljamo tretji del potopisa – potovanja od Šanghaja do
Moskve.
Na žalost pišemo tudi o zemeljskem slovesu od našega
prvega predsednika Ivana Vajde.
Še kar nekaj drugih člankov prinaša nova številka. Vabimo
Vas, da čimprej začnete prebirati Prometnika.
Miran Prnaver, glavni urednik
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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,
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Glasilo šteje med grafične izdelke informativnega značaja
iz 11. točke tarifne priloge 3. zakona o DDV, po kateri se
plačuje DDV po stopnji 9,5 %.
Časopis izhaja občasno, v nakladi 1100 izvodov.

Naslovnica: Športno-družabno srečanje
Fotograf: Robert L. Horvat
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BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA

Centralizacija podpornih procesov
Slovenske železnice so v sredini preteklega leta začele
postopek centralizacije podpornih storitev (obračun plač,
kadrovske zadeve, nabava in podobno) ter s tem povezanih
postopkov prehoda delavcev, odvisnih delavcev v SŽ, d. o. o.
Drugače povedano, s tem so bili v SŽ, d. o. o., prenešeni
delavci, ki so takrat ta dela in naloge opravljali v svojih
odvisnih družbah. Na prvih posvetovanjih z delodajalcem
je bilo s strani socialnih partnerjev predlagano, da se želimo
seznaniti še z nekaterimi drugimi podatki, ki jih takrat nismo
poznali. Tako smo želeli dobiti izračun bodočih stroškov,
ki bi po centralizaciji bremenili posamezne odvisne družbe,
saj smo hoteli ugotoviti, ali bi to prineslo znižanje takratnih
stroškov za opravljanje takega dela, kar je najverjetneje
eden od ključnih elementov te centralizacije. V zvezi s tem
smo želeli prikaz višine stroškov na stanje pred izvedbo
centralizacije in višine stroškov po končani centralizaciji,
predvsem pa nas je zanimal odgovor glede dejstva, da se
bo ob izstavljanju računov odvisnim družbam obračunaval
tudi 20 % DDV (danes 22 %), kar po vsej logiki pomeni, da
bodo te storitve za odvisne družbe takoj za toliko odstotkov
dražje.
Kot že uvodoma povedano, smo v SŽPS želeli opozoriti,
da je smisel centralizacije ta, da se stroški podpornih storitev
pocenijo oz. zmanjšajo ter da se jih naredi tudi bolj operativne
oz. sodobne. Čeprav je bilo takrat s strani delodajalca
pojasnjeno, da mogoče v začetku stroški za odvisne družbe
ne bodo manjši, vsekakor pa ne večji, v nadaljevanju pa bo
naloga prevzemnika, torej družbe SŽ, d. o. o., da te stroške še
zmanjša, se danes na osnovi uradnih podatkov kaže, da smo
imeli prav in da je danes ta strošek dela 59 centraliziranih
delavcev iz SŽ – Infrastruktura, d. o. o., večji ravno za višino
DDV, kar v konkretnem primeru pomeni 341.478,82 EUR,
kot pa bi bil strošek, če bi ti delavci svoje delo še naprej
opravljali v družbi SŽ – Infrastruktura, d. o. o. Še več, za
vsakega delavca mora SŽ-I še naprej zagotavljati prostore
in opremo za delo, v kolikor se seli v prostore novega

delodajalca, torej v SŽ, d. o. o., pa to stane še dodatnih
295,00 EUR.
Sedaj pa človek res ne ve, čemu je bilo to vse skupaj
potrebno in na kakšen način bodo ti dodatni stroški sedaj
pokriti. Bilo je rečeno, da bo to pokrito iz drugih transferjev
od države, žal pa pridobljeni podatki tega za leto 2014 ne
kažejo.
Za konec pa še tole: če si zaželi delavec na dolenjski progi
kredit, pole z dolenjske proge potujejo v Ljubljano, tako kot
pred centralizacijo, centralizacija pa je prinesla, da morajo
te iste pole v Postojno, na vpis podatkov, po vpisu se vrnejo
nazaj v Ljubljano in nazadnje iz Ljubljane delavcu. Žalostno,
toda resnično. Torej, če nujno potrebuješ, si sposodiš kje
drugje, lahko pa si premisliš, kar je najbolje, in si rečeš –
centralizacija, hvala.
Matjaž Skutnik
Foto: Robert L. Horvat

Letni dopust
Zakon določa, da delavec pridobi pravico do letnega
dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Delodajalec je
dolžan delavce najkasneje do 31. 3. pisno obvestiti o odmeri
letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Delodajalec
lahko delavca po novem obvesti tudi po elektronski poti,
na delavčev elektronski naslov, vendar na tistega, ki ga
zagotavlja in katerega uporabo nalaga delodajalec.
Po zakonu letni dopust v posameznem koledarskem
letu ne sme biti krajši od štirih tednov, ne glede na to, ali
AVGUST 2014

dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od
polnega. Minimalno število dni letnega dopusta delavca
je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca. Tako npr. delavcu, ki dela štiri dni na
teden, pripada najmanj 16 dni letnega dopusta; delavcu, ki
dela šest dni na teden, pa pripada najmanj 24 dni letnega
dopusta.
Če je število dni letnega dopusta delavca glede na izhodišče in število dodatnih dni letnega dopusta manjše od
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minimalnega letnega dopusta, mora delodajalec delavcu dodeliti najmanj štiri tedne letnega dopusta.
Zakon o delovnih razmerjih izhodišča za izračun letnega
dopusta ne določa; običajno ga določajo kolektivne pogodbe, kar pa ni nujno. Tudi kolektivne pogodbe običajno določajo le minimalni letni dopust, kar pa ne pomeni, da je to
izhodišče za izračun letnega dopusta.
Po zakonu ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta starejši delavec, invalid, delavec z najmanj
60-odstotno telesno okvaro, in delavec, ki neguje in varuje
otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke. Nadalje ima pravico do
dodatnega dneva letnega dopusta tudi delavec, ki ima otroka,
ki še ni dopolnil 15 let starosti. Delavec, ki še ni dopolnil
18 let, ima pravico do letnega dopusta, povečanega za sedem
delovnih dni.
V kolektivnih pogodbah so dodatni dnevi letnega dopusta
določeni na podlagi starosti, delovne dobe in zahtevnosti delovnega mesta. Pri tem se pogosto postavlja vprašanje, kako
je v primeru, kadar delavec pridobi pravico do dodatnih dni
letnega dopusta po več kriterijih, ki se po vsebini prekrivajo. Običajno je tako, da ima delavec pravico do dodatnega
dne letnega dopusta zato, ker ima npr. več kot petinpetdeset
let in ker izpolnjuje zakonski pogoj starejšega delavca. V
takih primerih je treba natančno prebrati določbe kolektivne pogodbe, kjer običajno piše, da se kriterija med seboj
izključujeta.
Prazniki in dela prosti dnevi, odsotnost zaradi bolezni ali
poškodbe ter drugi primeri upravičene odsotnosti z dela se
ne štejejo v letni dopust.
V praksi se je včasih večkrat dogajalo, da so delavci koristili letni dopust po delovnih urah. Pri tem je treba opozoriti
na izrecno določbo zakona, po kateri se letni dopust določa
in izrablja na delovne dni. Kot dan letnega dopusta šteje
vsak delovni dan, ki je po razporeditvi delovnega časa pri
delodajalcu za posameznega delavca določen kot delovni
dan. Ta določba pride v poštev zlasti v primerih, kadar je
delovni čas neenakomerno razporejen.
Pomembna zakonska novost je tudi ta, da ima delavec, ki
sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje
med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem
letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, pravico do 1/12
letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve (sorazmerni del
letnega dopusta), ne glede na to, kdaj mu je delovno razmerje prenehalo. Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega
dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan letnega dopusta.
Kadar delavec med koledarskim letom sklene pogodbo
o zaposlitvi z drugim delodajalcem, mu je vsak delodajalec
dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela letnega dopusta
glede na trajanje zaposlitve delavca pri njem v tekočem koledarskem letu, razen če se delavec in delodajalec ne dogovorita drugače.
Zakon ne ureja primera, ko delavec porabi več dopusta,
kot mu pripada po zakonu. Zato se v praksi postavlja
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vprašanje, ali ima delodajalec pravico od delavca zahtevati povračilo preveč porabljenega letnega dopusta. Glede
na spremenjeno zakonsko dikcijo in glede na subsidiarno uporabo pravil civilnega prava si upamo trditi, da ima
v takem primeru delodajalec denarni zahtevek do delavca
iz naslova neupravičene obogatitve. Kdor je namreč brez
pravnega temelja obogatel na škodo drugega, je dolžan
prejeto vrniti, če je to mogoče, ali pa nadomestiti vrednost
dosežene koristi.
Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, pri čemer
mora en del trajati najmanj dva tedna. Delodajalec od delavca lahko zahteva, da načrtuje izrabo najmanj dveh tednov
letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.
Zakon sicer določa, da je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu,
delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta
izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v
dogovoru z delodajalcem do 30. 6. naslednjega leta. Vendar
je smiselno, da se letni dopust porablja sproti.
Delavec ima pravico, da ves letni dopust, ki ni bil izrabljen
zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega
dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka v tekočem
koledarskem letu oziroma do 30. 6. naslednjega leta, izrabi
do 31. 12. naslednjega leta.
Da delodajalci delavcem ne bi odrekli koriščenja letnega
dopusta v začetku koledarskega leta, zakon določa, da delavec, ki ima v prvem letu zaposlitve pravico do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta, pridobi pravico do izrabe
letnega dopusta za naslednje koledarsko leto ob začetku naslednjega koledarskega leta.
V zvezi z načinom izrabe letnega dopusta si konkurirata
dve pravici: na eni strani pravica delavca, da izrabi letni
dopust takrat, ko obstajajo možnosti za njegov počitek in
rekreacijo ter je slednje skladno z njegovimi družinskimi
obveznostmi; na drugi strani pa pravica delodajalca, da se
letni dopust izrablja ob upoštevanju potreb delovnega procesa. Da pri izrabi letnega dopusta ne bi prevladale potrebe delovnega procesa, zakon daje delavcu dve prednostni
pravici: (1) starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti
najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic in
(2) delavec ima pravico izrabiti en dan letnega dopusta na
tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora delodajalca obvestiti vsaj tri dni prej. Vendar sta tudi ti dve prednostni pravici omejeni, kajti delodajalec lahko delavcu odreče izrabo
letnega dopusta, če bi odsotnost delavca resneje ogrozila
delovni proces.
Neveljavna je izjava, s katero bi se delavec odpovedal
pravici do letnega dopusta. Prav tako je neveljaven sporazum, s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o
denarnem nadomestilu za neizrabljeni letni dopust. Vendar
se delavec in delodajalec lahko dogovorita o nadomestilu za neizrabljeni letni dopust ob prenehanju delovnega
razmerja. To pa že po ustaljeni sodni praksi ne pomeni,
da je plačilo nadomestila delavcu za neizrabljen letni
dopust ob prenehanju delovnega razmerja možno samo
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tedaj, kadar se delavec in delodajalec o tem dogovorita
in da delodajalec v drugih primerih te obveznosti nima.
Po obstoječi sodni praksi je delodajalec namreč dolžan
plačati delavcu nadomestilo za neizrabljen dopust tudi
tedaj, ko delavec svoje pravice do plačanega letnega dopusta ni mogel uveljaviti. Po sodni praksi je treba zakon

razlagati tako, da je delavec upravičen do nadomestila za
neizrabljeni letni dopust ob prenehanju delovnega razmerja, če ga do izteka pogodbe o zaposlitvi objektivno ni
mogel izrabiti.
Pripravil: Edvard Veber

Voznik progovnih vozil
Voznik progovnih vozil upravlja z motornimi vozili za
posebne namene in s progovnimi vozili za prevoz delavcev, delovnih sredstev in materiala in upravlja z napravami,
vgrajenimi na progovnih vozilih in delovnih strojih. Skrbi
za osnovno vzdrževanje vozila in odpravljanje motenj, v
kolikor je to možno, nabavo goriva in ostalega materiala ter
prevzemanje signalnih sredstev. Poleg tega vodi predpisane
evidence ter, po nalogu nadrejenega, druga opravila, ki so
tehnološko in funkcionalno povezana z delovnim procesom.
Pogoji za pridobitev strokovne usposobljenosti za voznika progovnih vozil so:
– uspešno končano srednje poklicno izobraževanje po programu avtomehanik, strojni mehanik, mehanik vozil in
voznih sredstev, elektrikar energetik, elektrikar motornih
vozil,
– zaključen program strokovnega usposabljanja za delo
voznika progovnih vozil,
– opravljen teoretični del strokovnega izpita,
– trimesečno delo pod nadzorom pri delih voznika progovnih vozil,
– opravljen praktični del strokovnega izpita za določeno
vrsto progovnih vozil.
Ker je voznik progovnih vozil izvršilno delovno mesto,
mora biti za dela, ki jih opravlja v železniškem prometu, strokovno usposobljen in se mora stalno strokovno

izpopolnjevati. Praktično usposabljanje z delom pod nadzorom brez opravljanja praktičnega izpita za pridobitev naslednjega spričevala mora voznik progovnih vozil opravljati pri
prehodu na progo ali del proge, za katero še nima spričevala,
ali, če je od zadnje vožnje po progi ali delu proge preteklo
več kot eno leto. Poleg zgoraj naštetih pogojev mora kandidat za delovno mesto voznika progovnih vozil izpolnjevati
zdravstvene pogoje po Pravilniku o postopkih preverjanja
duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev.
Pri svojem delu so izpostavljeni raznim nevarnostim, kot
so nevarnost udara električnega toka v bližini delov vozne
mreže, poškodbe pri delu z dvigalom, ki je nameščeno
na motornem progovnem vozilu, izpostavljenost visokim
ali nizkim temperaturam pri vožnji ter delo v nevarnem
območju tira.
Voznik progovnega vozila mora skrbeti, da ne ogroža varnosti in vlakovnega prometa. Poleg tega mora biti progovno
vozilo opremljeno s signalnimi sredstvi, ki jih predpisuje
Signalni pravilnik.
Motorno vozilo za posebne namene sme upravljati voznik
sam, če je vozilo opremljeno z avtostop napravo, če pa te
nima oziroma je v okvari, mora biti motorno vozilo za posebne namene zasedeno z dodatnim delavcem. V primeru
nezmožnosti voznika progovnega vozila za delo pri dvojni
zasedbi, dodatni delavec z uporabo zasilnega zaviranja

TMD vozilo na savinjski progi
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ustavi vozilo, ga zavaruje pred samopremaknitvijo, nudi
prvo pomoč ter o tem obvesti prometnika ali progovnega
prometnika.
Glede na to, da so za voznike progovnih vozil zdravstveni
pogoji, obseg teoretičnega izobraževanja in opisi delovnih
nalog podobni kot pri strojevodjah ter da je v Prometnem
pravilniku »strojevodja« skupen naziv za strojevodjo in
voznika progovnih vozil, je Sindikat vzdrževalcev slovenskih železnic predstavnikom družbe SŽ-Infrastruktura,
d. o. o., izpostavil neenakost količnika DM v primerjavi z

DM strojevodje. Ti so pojasnili, da je potrebno narediti analizo predlaganega povečanja količnika, pri tem pa podpreti
celovito rešitev, ne samo reševanje posameznikov.
Vsekakor si bo Sindikat vzdrževalcev slovenskih železnic
prizadeval, da bo analiza povečanja količnika DM voznika
progovnih vozil čimprej realizirana in da bo neenakost v
primerjavi z DM strojevodje odpravljena.
Pripravil: Edvard Veber
Foto: Arhiv SVSŽ

Podelitev jubilejnih priznanj za 30 let dela
na železnici
Dne 6. 6. 2014 je z ljubljanske železniške postaje odpeljal posebni vlak do Železniškega muzeja, s katerim ste se
železničarji, ki ste že 30 let zvesti temu podjetju, odpeljali
na svečano podelitev jubilejnih priznanj.
Že ob zbiranju povabljencev v rotondi Železniškega
muzeja je bilo zelo živahno, saj ste se nekateri srečali po
dolgem času, videli kolego iz šolskih klopi, sotrpina s prejšnjega delovnega mesta in malo poklepetali z znanci.
Po uvodnem nastopu Godbe SŽ so kulturni program nadaljevali plesalci plesne skupine Artifex, ki so na hudomušen
način predstavili nekaj značilnih železničarskih poklicev,
za zaključek pa so se predstavili še veterani iz ŽKUD Tine
Rožanc. Pred podelitvijo plaket in spominskih ur je navzoče
nagovoril generalni direktor SŽ Dušan Mes.
Sledila je krajša pogostitev in priložnost za obujanje spominov, ki se jih je v vseh tridesetih letih nabralo kar veliko,
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lepih in tudi manj lepih. Nekateri so se vam vtisnili globoko
v spomin, spet druge bi najraje pozabili, vendar ne gre. So
del vas, del vaše železničarske biti. V minulih letih ste zamenjali kar nekaj šefov, vodij, nadrejenih, v delavski knjižici
imate kar nekaj žigov zaradi sprememb imena delodajalca,
pa vendar ste še vedno zaposleni na železnici, ne glede na
odvisno družbo, kateri pripadate.
Verjamem, da ste ponosni na svoje delo, in želim vam, da
svoj ponos z veseljem hranite v svojem srcu.
Iskrena zahvala za vse, kar ste in še boste postorili, ob tem
častitljivem jubileju pa vam iskreno čestitam in želim, da
vas v prihodnosti čakajo le trenutki, ki bodo vredni vašega
spomina.
Silva Kristan,
Delavska direktorica, SŽ – Infrastruktura, d. o. o.
Foto: Arhiv SŽPS

AVGUST 2014

AKTUALNO

Vojaški transport na postaji Brežice

Dne 20. 6. 2014 je po daljšem času na postajo Brežice
prispel poseben vojaški transport z Madžarke postaje Hajduhadhaz/Debrecen (MAV). V kompoziciji je bilo 12 vagonov (1 Wlab, 2 Laads TWA 800B, 8 Res, dolžina 268, teža
493 t). Transport so sestavljali spremljevalci,vojaška vozila
in material ter kontejnerji. Vojaški transport so po prihodu na
postajo Brežice varovali vojaki Slovenske vojske. Naslednji dan, to je 21. 6. 2014, pa je bil planiran za razkladanje
transporta oziroma njihove opreme. Po začetnih porodnih
težavah in precejšnjih zahtevah predstavnikov Madžarske

vojske (njihov poveljujoči starešina je bil nekoč zaposlen
na železnici – bil je šef postaje, zato ga toliko bolj razumem
– je moral, na njegovo izrecno zahtevo, kot edini trenutno
pooblaščeni delavec za strego stikal, namestiti ozemljilne
palice na tir 4, čeprav napetost na tem tiru ni vključena …
No, pa kakšen je to prometnik, ki še ni nameščal ozemljilne
palice, bi se lahko malo v šali pohvalil, ali pa tudi ne …
Nato se je razkladanje začelo, vse je lepo potekalo po planu
in brez zapletov. Ob 11.30 se je formirala vojaška kolona,
ki je ob spremstvu naše vojaške policije pot nadaljeva-

la proti Cerkljam na Dolenjskem. Na koncu bi še dodal,
da sta koordinatorja vojaškega transporta g. Milan Pavlič
– predstavnik Feršpeda Ljubljana, d. o. o., in predstavnik
tovornega prometa Zvonko Mesojedec zelo profesionalno
opravila svoje delo, tako da je vse potekalo, kot mora. Oba
sta tudi zelo prijetna sogovornika, tako da je zelo prijetno
delati z njima. Seveda pa brez premikalne skupine na čelu z
Martinom Tanškom ne bi bilo nič. Rahlo utrujen, ampak za
mano je še ena nova izkušnja v zelo raznoliki prometniški
službi!
Marko Prnaver
Foto: Martin Tanšek

AVGUST 2014
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Sanacija proge Sežana–Ljubljana po žledu
Od ene večjih naravnih nesreč v Sloveniji, letošnjega
žleda na Primorskem v februarju, je minilo več kot pol leta.
Promet na progi Sežana–Ljubljana se na odseku proge Prestranek–Borovnica še vedno odvija z dizel vleko. Potniški
promet je skoraj v celoti zamenjal nadomestni avtobusni
promet.
Konec meseca marca se je za vožnjo z elektrovleko delno
sanirala vozna mreža do postaje Pivka, vključno s štirimi
postajnimi tiri. S tem je bila omogočena menjava električnih

lokomotiv z dizelskimi na postaji Pivka. V sredini meseca
junija so bili delno sanirani vozna mreža na odseku proge
Pivka–Prestranek ter pet postajnih tirov v Prestranku.
Menjava lokomotiv se trenutno izvaja v Prestranku in Borovnici.
Postaja Postojna je še vedno v celoti brez napetosti. Smo
v fazi pridobitve projektne dokumentacije, ki naj bi bila
pripravljena do konca meseca septembra. V prvi fazi bodo
omogočili vožnjo z elektrovleko na dveh glavnih prevoznih
tirih v smeri proti Rakeku ter na postaji Logatec v celoti.
V mesecu avgustu pričnejo s postavitvijo temeljev vozne
mreže desnega tira na odseku proge Verd–Logatec, kasneje
je v projektu tudi levi tir.
Če bodo dela potekala dokaj plansko, naj bi bila sanacija popolnoma končana do junija 2015. Potniški promet do
tega datuma ne bo stekel. Glede na dosedanjo situacijo, si ne
upam biti preveč optimistična. Si pa zaposleni na tej progi
močno želimo, da bi projekt uspel.
Bojana Kocjančič
Foto: Petar Matanović

Salonski vagon se vrača
V nekdanji državi Jugoslaviji in na takratnem JŽ smo poznali Modri vlak in salonske vagone. Obstajali so posebni
pravilniki za vožnje teh vlakov pa posebne izpite smo opravljali iz te tematike. Skratka, vse je bilo posebno.
In o enem o teh »slavnih« vagonov bo tekla beseda v
naslednjih vrsticah.
Pogovarjal sem se z g. Francijem Ruparjem, vodjo službe
za načrtovanje in upravljanje s sredstvi v SŽ – Potniški
promet, d. o. o.
Pove mi, da gre za vagon, ki je včasih vozil izjemoma v
sklopu Modrega vlaka, praviloma pa je vozil v sestavi nočnega vlak Ljubljana–Beograd–Ljubljana. Ta vlak je bil sestavljen iz spalnikov in spremljevalnih osebnih avtomobilov.
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To je bil vagon, ki se je uporabljal za potrebe predsedstva
Republike Slovenije v okviru tedanje države SFRJ. Funkcionarji so se vozili v Beograd na sestanke pa tudi na celotedenska bivanja. Tako da je vagon velikokrat v odhodu vozil v
nedeljo zvečer in se konec tedna vračal. V žargonu se je temu
vagonu reklo Dolančev vagon, ker ga je večinoma uporabljal
tedanji politični funkcionar Stane Dolanc.
Vagon je bil v lasti tedanjega Železniškega gospodarstva Ljubljana (danes SŽ). Sofinanciran pa je verjetno bil s
pomočjo takratne politike. Vagon je bil relativno mlad. Po
osamosvojitvi je ta vagon prevzela Slovenska vojska. Nekaj
časa se je nahajal v Kočevju, na Jesenicah in bil je tudi v
delavnici. Ker ni bil v lasti SŽ, se nismo ukvarjali z njim.
AVGUST 2014

AKTUALNO
Pri nekem pregledu na postaji Jesenice pa smo ga odkrili.
Spoznali smo, da bi bil vagon lahko zanimiva »zadeva«.
Najprej je bilo potrebno urediti papirje, da smo ga dobili

Zapuščeni salon pred prihodom v delavnico

Notranjost salonskega vagona

Zunanjost je zaščitena pred propadanjem.

WC bo kmalu nov!

AVGUST 2014

Podatki o vagonu

nazaj od Slovenske vojske. Vagon je bil v zelo slabem stanju.
Toliko smo ga zaščitili, da ni propadal še naprej. Pridobili
smo projektno dokumentacijo, kaj bi z vagonom sploh želeli
narediti. Seveda pa so v takih primerih in današnjih časih
problem finančna sredstva.
Bistveno je, da smo vagon zaščitili, in počasi, glede na
finančne možnosti, nadaljujemo s preurejanjem. Vagon
imamo sedaj v lasti že približno pet let.
Glede na današnjo situacijo, bo potrebno še kar nekaj
let, da bi vagon bil dokončno urejen in namenjen trženju.
Vagona ne želimo tržiti kot del neke politične nostalgije,
ampak kot možnost nove, dodatne ponudbe tudi za tujce, ker
je sam naš trg premajhen. Tu bi se lahko pozitivno zgledovali
po Srbih, ki uspešno tržijo nekdanji Titov modri vlak. Vagon
bo sposoben za mednarodni promet in bi lahko vozil v predelu Evrope (Nemčija, Avstrija, Madžarska ...). Vagon ima
veliko konferenčno sobo za približno 12 oseb. Ima štiri dvoposteljne kabine za goste in eno kabino za osebje. V vagonu
sta tudi kuhinja in sodoben WC. Želimo, da bi bil vagon
atraktiven, obenem pa bi ohranil del starega pridiha, konča
svojo pripoved Franci Rupar.
Po tem teoretičnem pogovoru je sledil še moj obisk na
terenu.
Na Ptuju sta me prijazno sprejela gospod Đuro Miloševič,
s katerim sem se že prej dogovarjal, in višji strokovni sodelavec gospod Silvo Božičko. Ogledali smo si vagon, pokazala
sta mi papirje o vagonu, med drugim tudi tako imenovani
rojstni – popisni list, iz katerega se vidi, da je vagon letnik
1968, je ruskega porekla, narejen naj bi bil v osnovi v Ukrajini, oprema in notranjost pa potem v Jugoslaviji.
Od sogovornikov izvem, da je zunanjost vagona speskana
in temeljno pobarvana, podvozje je očiščeno, obnovljeno,
prav tako kolesne dvojice. Vagon je garažiran in zaščiten s
folijo. V notranjosti pa je demontirana oprema, naročen in
plačan je vakuumski WC iz Norveške. Pripravljena je tudi
obloga za stene, vse ostalo pa čaka na nadaljnje ukrepe in
navodila, predvsem pa na finančna sredstva. Dogovorjeno je
tudi, kakšne bodo talne obloge in kakšna naj bi bila kuhinja.
Po vsem, kar sem videl in slišal, sem spoznal, da je vagon
zaščiten pred propadanjem, da je zunanjost v glavnem obnovljena, notranjost pa čaka na boljše čase.
Vagon je v nekdanji državi služil, predvsem v zadnjem obdobju, takratnemu
članu predsedstva
in nekdanjemu notranjemu ministru
Jugoslavije Stanetu Dolancu. Jugoslavija je končala
svojo zgodovinsko
pot leta 1991, Stane
Dolanc je umrl leta
Grob Staneta Dolanca v Kranjski Gori
1999. Upam pa, da
bo vagon, ki povezuje oba akterja, le ostal pri življenju in
služil svojemu novemu namenu.
Besedilo in foto: Miran Prnaver
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Preventivno ugotavljanje alkoholiziranosti
Na podlagi 51. člena Zakona o varnosti in zdravju pri
delu (Uradni list RS št. 43/2011) in 19. člena Akta o ustanovitvi družbe SŽ – Infrastruktura, d. o. o., je
poslovodstvo družbe SŽ – Infrastruktura,
d. o. o., v septembru 2013 sprejelo Navodilo 628.01, s katerim se predpisuje postopek
za ugotavljanje in dokazovanje prisotnosti
alkohola in drugih nedovoljenih psihoaktivnih
substanc v organizmu delavcev, zaposlenih v
družbi SŽ – Infrastruktura, d. o. o. Ta v 2. členu
določa, da se ugotavljanje in dokazovanje
prisotnosti alkohola in drugih nedovoljenih
psihoaktivnih substanc v organizmu zaposlenih
v času dela opravi, če je podan sum, da je delavec pod vplivom alkohola ali drugih nedovoljenih psihoaktivnih substanc oz. se test alkoholiziranosti lahko opravlja
tudi kot občasen preizkus preventivne narave. Ravno slednje predstavlja določene pomanjkljivosti ali, bolje rečeno,
dvome o korektnosti teh občasnih preizkusov, saj se na

podlagi informacij s terena dozdeva, da se to dogaja zgolj
na določenih delovnih mestih oz. postajah ali deloviščih,
in to celo večkrat zapored, pa čeprav so rezultati negativni. Če se to dogaja pogosto, lahko
zaposleni to čutijo kot nezaupanje nadrejenih v
njihovo psihofizično pripravljenost za delo, nekateri zaposleni lahko to čutijo tudi kot mobing.
V zvezi s tem bi bilo zelo dobrodošlo poročilo
o tem, kje in kdaj oz. v kakšnem časovnem obdobju so bili opravljeni preventivni preizkusi
in kakšni so bili ugotovljeni rezultati, vsekakor
pa upamo, da delodajalec te preizkuse opravlja
skrbno, predvsem pa pravično, čeprav se zgodi
tudi to, da tam, kjer je v posamičnih primerih
alkoholiziranost dejansko zaznana večkrat, teh preizkusov
pooblaščeni delavci ne opravijo ali pa kako drugače rešijo
morebitne težave.
Jože Skubic
Foto: Miran Prnaver

Železniški park
Železniški park v Mestnem Vrhu pri Ptuju nastaja že
dobra tri leta. Prvotna ideja, ki se je pojavila, je bila ideja o
vrtni železnici, ki se jo je začelo graditi prvo (2011), vendar
se je gradnja ustavila, vmes je namreč prišel projekt obnove
kabine lokomotive SŽ 362-023 za potrebe lokomotivskega simulatorja. Z vsem se ukvarja šest ljubiteljev železnic,
ki so poznani pod imenom Team Railworks Slovenia, njegovi člani pa so brata Anej in Mitja Vaupotič (Ptuj), Mark
Ravbar (Sežana), Nejc Svetec (Šmartno ob Paki), Matic
Kaučič (Murska Sobota) in Aljaž Topič (Šentrupert). Spoznali so se preko spleta, natančneje foruma vlaki.info.
V Team Railworks Slovenia so se odločili, da izdelajo
pravi lokomotivski simulator. Izdelan je na osnovi lokomotive serije 362, saj je tudi kabina del lokomotive 362-023.
Kabino so v celoti obnovili, k temu spada čiščenje, brušenje, popravilo pločevine, kleparska dela, barvanje itd. Za
kabino so naredili dodaten prostor, v katerem je elektronika. Obnovo so financirali iz lastnih sredstev, v kolikor želi
kdo pri projektu finančno pomagati, lahko to stori s pomočjo donacije.
V celoten projekt, ki so ga poimenovali železniški park,
je bilo vloženega ogromno truda, predvsem lastnega dela
in denarja. Sam železniški park je v neposredni bližini Ptuja, od železniške postaje Ptuj je oddaljen 35 minut
dobre hoje. V parku je poleg kabine lokomotive in vrtne
železnice, katero se lahko popeljete, tudi modelna železnica
merila G (1:22) in še nekaj zadev. To so likovni signali,
ki tvorijo dediščino ptujske proge. Prav tako se je k sreči
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Železniški park

ohranil vodni napajalnik s postaje Ptuj, ki je bil več kot
20 let demontiran in ležal na travi v bližini postajnega poslopja in se je do polovice že pogreznil v zemljo. Zadnja
historična pridobitev je Mramor, kakor so ga poimenovali
v železniških delavnicah Ptuj, kjer je služboval, zadnja leta
pa je le čakal na boljšo prihodnost. Mramor je pravzaprav
naprava za ročni prevoz kolesnih dvojic po obratu delavnic,
datira nekje v čas okoli leta 1900.
S starinami in železniško dediščino se ukvarja predvsem
član ekipe Mitja Vaupotič, ki se še posebej zanima za elektro-mehanske signalno-varnostne naprave. Poleg železniškega parka pa se pri hiši nahaja tudi železniška maketa,
AVGUST 2014

AKTUALNO

Ekipa pred lokomotivskim simulatorjem …

… in na svojem izdelku

ki trenutno še ni dostopna širši javnosti. Z maketo se ukvarjata samo brata Vaupotič. Železniška maketa je sestavljena
iz Maerklinovih tirov C-gleis, vozni park je izdelek različnih podjetij. Predvsem pa vozni park sestavljajo vozila
SŽ (SŽ 342-004 Moped, SŽ 03-002 Kraševka, SŽ 541-007
Živa, SŽ 643-026 Đura, ipd. ter različni vagoni SŽ).
Na maketi je tudi več objektov, najbolj zanimiva sta
modela objektov črpalke za nafto s postaje Pragersko

Notranjost kabine

Maketa

Likovna signala na vrtu

Tovorni vlak v železniškem parku

(izdelal Anej Vaupotič) ter model železniške postaje Ptuj,
ki jo je izdelal pokojni član SŽPS Branko Vaupotič pred
več kot desetimi leti, ko je bila maketa še v povojih. Branko
Vaupotič (Mitjin in Anejev oče) je nazadnje služboval kot
prometnik na postaji Ptuj vse do svoje smrti 30. 5. 2010.
Na njegovo službo v vodenju prometa še spominja njegova prometniška kapa, ki visi v sobi z maketo zraven
manjšega prometniškega bloka, saj je soba tudi muzejsko
opremljena in predstavlja manjši prometni urad iz časov
prve polovice 20. stoletja. V tem uradu so skupaj z maketo
predstavljene naslednje stvari: dva bloka – prometniški in
kretniški, katerih ohišje izvira z mislinjske proge, ampak
AVGUST 2014

ker je bila vsa mehanika in elektrika izgrajena, je Mitja,
ki se s tem ukvarja, vse na novo vzpostavil in zvezal,
tako da je danes možno demonstrirati osnovno postavitev
vozne poti, signal, potno zaporo in bločno zaporo. Potem
vidimo še pogonski mehanizem za zapiranje zapornic,
zvončno desko, ternion s postaje Moškanjci, komposter iz Lendave, uro na nihalo z oznako JDŽ in še nekaj
malenkosti.
Za pomoč bi se radi zahvalili domačim, ki so jih pri idejah
podpirali. Zahvaliti pa se je potrebno tudi Slovenskim železnicam (SŽ-VIT, SŽ Železniški muzej, SŽ-SVTK), posebej
se zahvaljujejo upokojencu Slovenskih železnic gospodu
Marjanu Marholtu, mojstru za muzejsko signalizacijo, ki
rade volje preda znanje o historični signalizaciji, avtoprevozništvu Rukelj in podjetju Surovina.
Sam sem bil nad videnim res navdušen. Koliko truda,
idej in znanja, da ne govorimo o času in denarju, je bilo vloženega. In če je mlada ekipa vse to bila pripravljena naredi-

Mitja pred maketo

ti, bi se res spodobilo, da si to mojstrovino ogleda karseda
veliko ljudi. Dragi bralci, tudi vi lepo povabljeni v Mestni
Vrh, lahko kot posamezniki, železničarji ali pa si organizirajte prijeten družinski in nenazadnje lahko tudi sindikalni
izlet. Ne bo vam žal.
Železniški park je odprt vsako prvo nedeljo v mesecu
od 13.00–18.00, vsi ostali obiski in ogledi so mogoči po
predhodni najavi: Mitja Vaupotič 051 225 328, elektronski
naslov: mitja120@gmail.com.
Miran Prnaver
Foto: Arhiv Mitje Vaupotiča in Miran Prnaver
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INTERVJU

Intervju s člani Sveta delavcev SŽ – Infrastruktura, d. o. o.
TOMAŽ VOZELJ

MIRO KREVS
Sekretar Sveta delavcev
SŽ – Infrastruktura, d. o. o.

Tomaž, ali se lahko našim
bralcem na kratko predstaviš?
V lanskem letu sem se vpisal v
»klub 40«. Doma sem v Zasavskem hribovju, v vasi Polšnik
nad Litijo, kjer pomagam v društvenih dejavnostih, ker imam rad naš kraj, šport, kulturo …
Z družino se večkrat odpravimo v naravo, najraje na morje,
kjer uživam v ribolovu.
Kako je potekala tvoja železničarska pot?
Že moj dedek je delal na železnici, bil je odjavnik v Renkah,
pa strici ... in tako je tudi mene leta 1993 pot pripeljala na
železnico. Takrat sem se zaposlil kot progar v Nadzorništvu
proge Zagorje. V letih od 1996 do 1999 sem opravil usposabljanje za čuvaja in voznika TMD in ta dela v teh letih
tudi opravljal. Opravljeno imam usposabljanje za tehnika v
vzdrževanju in v letu 1999 sem se zaposlil v Nadzorništvu
proge Zidani Most kot tehnik. Po razdružitvi (Zagorje–Zidani
Most) leta 2001 sem prevzel delo pomočnika vodje nadzorništva. Od leta 2006 vodim nadzorništvo proge Zidani Most
oziroma LV ZM.
Kako je prišlo do odločitve, da si kandidiral za člana
SD-I?
H kandidaturi me je povabil predsednik SVŽI gospod
Aleksander Šmid. Verjamem, da se vedno najde rešitev za
nastali problem. Že pred izvolitvijo sem iskal informacije o
tem, kako bi lahko vplival oz. pomagal pri izboljšanju delovnih procesov v vzdrževanju in s tem boljših pogojih zaposlenih v gradbeni dejavnosti. Sedaj sem aktiven član in se
trudim po najboljših močeh.
Si zadovoljen z dosedanjim delom in rezultati SD?
Moram reči, da se za premik določenih zadev porabi preveliko časa. Sem operativec in vem, da se s pogovorom in
delom lahko naredi in spremeni marsikaj.

Miro, kako je prišlo do povabila pred letom in pol, da
bi prevzel mesto sekretarja
Sveta delavcev SŽ – Infrastruktura, d. o. o. (SD-I)? Je
bila odločitev težka?
Na to mesto me je povabil tedanji predsednik SD-I Damjan Rak. Odločitev ni bila ravno
lahka, saj si po tridesetih letih neprestanega dela v turnusu
skoraj nisem mogel zamišljati, da bi delal osemurni delavnik.
Vendar sem se po tehtnem premisleku odločil, da povabilo sprejmem. Tu je pripomoglo tudi mnenje in prigovarjanje
moje družine.
Kakšne so tvoje obveznosti in naloge?
Delo sekretarja obsega vsa pisarniška dela, kot so potrjevanje računov, vodenje delovodnika (pošta, dopisi …), vodenje
evidence delovnega časa za profesionalne delavce v SD-I,
pisanje zapisnikov sej, izdajanje potrdil za člane SD-I in še
bi lahko našteval.
Si si svoje delo pred sprejemom funkcije predstavljal drugače ali so bili občutki pravi?
Mislim, da sem vedel, v kaj se podajam.
Kako poteka sodelovanje z ostalimi zaposlenimi na SD-I
(poklicni člani, predsednik, delavska direktorica ...) ?
Odnosi v kolektivu so neverjetno dobri, lahko bi rekel skoraj
fantastični, saj tudi, če bi si sam izbiral sodelavce, ne bi
mogel tako izbrati.
Kakšne pa so seje Sveta delavcev?
Seje so dolge in veliko je vprašanj članov SD-I poslovodstvu,
veliko je tehtnih razprav, kar me zelo veseli, saj se vidi, da
nekoga le zanima stanje naše infrastrukture. Potem pa pride
pisanje zapisnika, za kar porabim kar nekaj ur, da ne rečem
dni neprestanega poslušanja posnetka, tako da se mi tudi
ponoči že malo sanja o vsem skupaj.

Morda na koncu še kako sporočilo, pobuda ali misel za
naše bralce?

Mandat SD-I se je prevesil v zadnjo tretjino. Ali je po
tvojem mnenju SD-I opravičil tvoja in pričakovanja zaposlenih v Infrastrukturi?

Mislim, da bi morali ljudje v današnjem času svoje delo opravljati z več iskrenosti in poštenja, ker lahko le tako dosežemo medsebojno zaupanje in s tem uspešno ter predvsem
kvalitetno delo.

Vsekakor, čeprav je učinka zaradi določenih lobijev in pripadnosti zelo malo, vendar se sproti opozarja na določene
nepravilnosti in tudi predlogi članov SD-I ne naletijo več na
gluha ušesa.

Miran Prnaver
Foto: Arhiv Tomaža Vozlja

Miran Prnaver
Foto: Arhiv Mira Krevsa
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Predori na Štajerskem
Pri gradnji železnice z Dunaja v Trst so naleteli na
ovire hribov, ki so bili za graditelje nepremagljivi in so
morali zaradi tega speljati železnico skozi predore. To
pa ni bil nikakršen izum, saj so predore poznali že stari
Egipčani. Pri nas je bil prvi cestni predor na Ljubelju,
tega omenja že Valvasor. Do leta 1946, ko so zgradili prvi
odsek železniške proge Gradec–Celje, je bilo potrebno
zgraditi pet predorov.
Kako nehvaležno je delo pri zbiranju podatkov, sem spoznal, ko sem pripravljal gradivo za ta članek. Sedaj šele razumem Jožeta Resnika, ki mi je pripovedoval o svojem delu za
knjigo o železniških predorih, ki je tudi deloma vir mojega
pisanja. Slovenska Bistrica je izdala tri občinske zbornike
velikega formata s skoraj dva tisoč stranmi, pa žal skoraj
nič o železnici, kar priča, da so redki pisci, ki se zanimajo
za železnico. Žal pa tudi železnica sama nima pretiranega
posluha za te stvari. To sem doživel pri raziskavi obnove
useka Križni Vrh, kjer je napisano vse, od cene do izvajalcev,
le leto izgradnje ne obstaja. V elektronskih medijih je navedeno le leto podpisa pogodbe (2000), nek avtor pa omenja
gradnjo z besedami: »Mislim, da leta 2003.« Še bolj očitna
je pripomba domačina: »Na železnici ne morejo napisati letnice, ker gradijo več let in vmes še prekinejo …«
Pri gradnji dvotirne proge bi pri vseh štajerskih predorih lahko napravili useke, če jim ne bi pretile plazeče plasti
zemlje. Zato so se raje odločili za predore, pa čeprav je bilo
nad njimi povečini le nekaj metrov zemlje. Zaradi lažje dostave materiala so vsi grajeni z opeko. Šele kasneje so jih
obnovili s kamnom. Vsi omenjeni predori ležijo na razvodju
rek.
Prvi je predor Šentilj v dolžini 236 metrov. Nad njim je
le nekaj metrov zemlje.
Podčehova je najdaljši predor na Štajerskem in meri v
dolžino 660 metrov z najvišjo debelino nasutja nad njim –
preko 40 metrov. Gradili so ga dve leti.

Nahaja se severno od postaje Slovenska Bistrica in je drugi
najdaljši predor. Nekoč je bila njegova dolžina 251 metrov.
Med drugo vojno so ga partizani leta 1941 povsem porušili.
Nemci so ga s češkimi ujetniki takoj obnovili, kajti proga je
bila med vojno zelo pomembna. Potem je bil dobro varovan.
To je edini predor, ki je bil zgrajen na novo s kamnom in je
za nekaj metrov krajši od prvotnega (242 m). Nad njim je
le kakšna dva metra zemlje, le cesta, ki vodi preko njega, je
nekoliko višje.
Predor Križni Vrh
Nekdanji predor leži med postajama Slovenska Bistrica
– Poljčane. Njegova dolžina je bila 183 metrov in je bil najkrajši. Vhodna portala sta bila grajena iz kamna, sam predor
pa z opeko. Zanimivo je, kako kvalitetno opeko so takrat
izdelovali ročno. Ko so ga po 130-ih letih zrušili, je bilo
še veliko opeke povsem uporabne, čeprav je bila vseskozi
na vlagi. Starejši domačini so pripovedovali spomine svojih
staršev, da so gradili predor na akord – na število vgrajenih
opek, kar se je potrdilo pri rušenju, ko je bilo za opornimi
zidovi veliko nametane opeke.

Predor Črešnjevec
Nekdanji predor Križni vrh

Predor Črešnjevec
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Ob elektrifikaciji proge leta 1974 so se odločili, da dotrajani objekt porušijo in napravijo usek. Za miniranje so porabili eno tono razstreliva. 8. maja zjutraj (uradno) so zgornji
del predora porušili, medtem ko so bočni zidovi ostali. Pred
tem so nekajmetrsko plast zemlje z vrha odrinili, na tire pa
postavili stare ploščate vagone (serije R). Progo so nato
očistili v dveh dneh in eni noči.
Pri raziskovanju so mi domačini postregli s sliko, katera
na zadnji strani nosi zapis: »7. 8. 1974 Križni Vrh danes in
nikoli več.« Potem je še nekaj starejših ljudi potrdilo, da
se je to dogajalo poleti, in ne spomladi, kot je to uradno
zapisano.
Spominjam se, da sem imel takrat nočno na postaji Slovenska Bistrica in ker vlaki niso vozili, nisem opravil nočne
revizije kretnic, za kar sem bil kaznovan s KVAL-1. To je
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Usek Križni vrh

bil zeleni listek kvalitete dela, ki so jih šefi in inšpektorji
radodarno delili, nakar so ti znesek odtegnili pri plači.
Potem so odstranili še bočna zidova in zabetonirali oporne
zidove. Dela niso opravili kvalitetno, kar je imelo za posledico, da so z leti začeli oporni zidovi pod pritiskom plazeče
nabrežine popuščati in pojavile so se razpoke. Leta 2000 je
EU dala zeleno luč za sofinanciranje obnove useka, ki so ga
leta 2002 na novo zgradili in pripravili progo za večjo hitrost
brez krivine. Pa se je zopet zataknilo pri denarju in del proge
čaka že več kot desetletje na obnovo. Pa tudi želja in načrti
za postajališče so šli v pozabo, domačini pa niti ne pomislijo
več, da bi se vozili z železnico.
Pa se zopet pojavi vprašanje, kdaj je bil ponovno zgrajen
usek, ki bi lahko imel napisano letnico. Podatek smo dobili
v gostišču Iršič na Žabljeku, kjer je bil 28. avgusta 2002
zaključek s spominskim posnetkom z datumom na hrbtni
strani.

Tabla s podatki o sanaciji

Predor Lipoglav
Zgrajen je na najvišji točki proge med postajama Poljčane–Ponikva, kjer je hkrati razvodje Drave in Save z vmesno
Savinjo. Njegova dolžina je 237 metrov. Tega so si najbolj
zapomnili strojevodje parnih lokomotiv, še posebej, če so
imeli za sabo težek vlak. Z obeh strani je velik vzpon, ki je
bil še pred elektrifikacijo poseben problem. Pa tudi sama
obnova s slabimi izvajalci je nam, prometnikom, pila kri.
Sprva so ga nameravali celo porušiti, potem pa so se odločili
za sanacijo, ki je trajala vse predolgo. Pogosto sta bila na
delovišču le dva ali trije delavci ali pa nihče, zapora pa je
trajala in trajala. Končno so le uspeli predor ustrezno sanirati, da dobro služi svojemu namenu.
Marjan Mally
Foto: Arhiv Marjan Mally

Obletnici dolenjske in belokranjske proge
Ob 120-letnici dolenjske
in 100-letnici belokranjske
proge se je v soboto 31. 5.
2014 na železniški postaji v
Novem mestu zbrala množica ljudi v počastitev tega
jubileja. Obiskovalci so se
na prizorišče pripeljali s
posebnima vlakoma, ki sta
pripeljala iz Ljubljane in
Metlike. Ob tej priložnosti
so bile krajše slovesnosti
tudi na železniških postajah
v Metliki, Črnomlju, Trebnjem, Semiču in Mirni Peči.
Na
osrednji
proslavi v Novem mestu je bil
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slavnostni govornik minister
za infrastrukturo in prostor
Samo Omerzel, zbrane pa
so nagovorili še generalni
direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, direktor
infrastrukture Bojan Kekec
ter novomeški župan Alojz
Muhič. Vsi so poudarjali
pomen železnice za dolenjsko gospodarstvo ter nujnost
modernizacije in razvoja, kar
bi prineslo tudi nova delovna
mesta.
V zgodovino nas je popeljal Leon Gregorčič iz Belokranjskega muzeja v Metliki,
ki nam je predstavil, kako je
potekala gradnja belokranjske proge in njen pomen v
takratnem času.
Največ zanimanja pa je,
predvsem med mlajšimi obiskovalci, požel upokojeni železničar Alojz Pate, saj se je
na prizorišče pripeljal s posebnim kolesom, prirejenim
za vožnjo po tirih, katerega
je v starih časih uporabljal
pri svojem delu na vzdrževanju prog.
Po bogatem kulturnem
programu smo bili deležni
prijetne pogostitve in sproščenega klepeta ob obujanju
spominov. Kot vedno, je čas
še prehitro minil, saj se je iz
zvočnikov zaslišal glas prometnika Jureta, ki je napovedal odhod obeh izrednih
vlakov.
Na priloženih fotografijah
so utrinki s prazničnega dogajanja na postaji Metlika.
Miran Prnaver
Foto: Rudi Vlašič
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NAŠE POSTAJE

Postaje so naše ogledalo – Vuhred

Lepo obnovljena postajna zgradba

Za predstavitev tokratne postaje sem se odpravil
na Koroško. Na svojem domu me je prijazno sprejel
predsednik OO Maribor Andrej Karničnik. Skupaj
sva se odpeljala na postajo Vuhred, ki je bila pred leti
temeljito obnovljena, sicer pa je stara dobrih 150 let,
kolikor tudi koroška proga. Postaja ima 4 tire; prvi in
drugi sta glavna prevozna, namenjena tudi križanju
potniških vlakov. Tir 3 je stranski tir, ki pa je zaprt že
pet let. Tir 4 je nakladalni. V preteklosti je imela postaja še industrijski tir do elektrarne, tudi tega že deset
let ni več.
Postajna zgradba je bila leta 2013 temeljito obnovljena,
stavba se ponaša z novo fasado, novimi okni in vrati, nova
je tudi streha. 18. julija 2011 je strela udarila v streho in
povzročila veliko škodo. Skladišče poleg postaje je v celoti
oddano v najem. Zgradba SVP, ki je bila včasih delavnica,
je preurejena v stanovanje in se kot taka oddaja v najem.
Celotna okolica postaje je zelo lepo urejena. Postaja spada
v občino Radlje ob Dravi.
Na postaji so zaposleni trije prometniki (dva sta v
našem sindikatu), ki delajo v t.i. navadnem turnusu. Poleg

Ogenj na strehi
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prometnikov je na postaji zaposlen samostojni strokovni sodelavec. Uradno je njegova lokacija sicer v Dravogradu, ker
pa je tu doma, ima iz praktičnih razlogov pisarno v Vuhredu.
Pokriva območje postaj od Prevalj do Ruš. Drugih služb na
postaji ni, SVP ima svoj sedež v Dravogradu.
V nočni izmeni imajo prekinitev med 23. in 2. uro. Ob sobotah in nedeljah v počitniškem času je postaja nezasedena.
V času pouka je postaja nezasedena ob sobotah. Ob nedeljah
je zasedena med 11. in 19. uro. Nočne z nedelje na ponedeljek se začnejo ob 23.00 in brez prekinitve trajajo do sedme
ure zjutraj. Petkova nočna pa traja od 19.00 do 1.00. Redne
smene so ob sedmi uri. Postaja nima čajne kuhinje, prometnikom je na razpolago samo kuhalnik. Hrano – malico si
pripravljajo v lastni žiriji.
Postaja Vuhred je postaja IV. ranga.
Dnevno pripelje na postajo šest parov potniških vlakov,
štirje pari vlakov vozijo na relaciji Maribor–Prevalje, dva
para pa na relaciji Maribor–Pliberk na avstrijskih železnicah. Naše osebje vozi do Pliberka, od tam naprej pa so
dobre zveze naprej po Avstriji. Garniture potniških vlakov
so znamke Fiat.

Gašenje požara
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V času najinega obiska je službo prometnika opravljal
Štefan Koležnik. Rojen je bil leta 1958, stanuje na sami pos
taji, prometnik je od leta 1981, prej je opravljal dela sprevodnika. Ves čas svojega prometnega staža je delo opravljal
na postajah Podvelka in Vuhred. V preteklosti je nadomeščal
tudi na drugih postajah, zadnjih pet let pa dela stalno v turnusu na postaji Vuhred.

Podvelka še čaka obnove.

Večina potnikov so dijaki, ki se vozijo v Maribor, Ruše,
manj pa na Ravne. Včasih je bilo za Ravne prodanih 80
mesečnih vozovnic, danes pa le 4. Nekaj je tudi starejših
potnikov za Maribor, delavcev pa skoraj nič, ker ni ustreznih
zvez, npr. za Ravne.
Vozni red je v osnovi ustrezen, popoldne pa iz smeri
Ravne na Koroškem ni prilagojen na konec pouka ravenskih
šol. Tako se dijaki zjutraj v Ravne vozijo z vlakom, popoldne pa se vračajo z avtobusi. Hitrost vlakov na celi progi je
70 km/h, na vseh postajah pa je hitrost tako v premo kot v
odklon 35 km/h. Čas vožnje potniškega vlaka od Maribora
do Prevalj je 1 uro in 47 minut, razdalja pa je 74 km. Sosednja postaja v smeri proti Mariboru je Podvelka, vmes je
postajališče Vuhred Elektrarna. V smeri proti Prevaljam je
prva postaja Vuzenica, vmes pa postajališče Sv. Vid.

SV mehanična naprava

Od tovornih vlakov vozi le en par na relaciji Maribor
Tezno–Prevalje–Maribor Tezno. V smeri Prevalj na postaji Vuhred opravi ves potreben premik kot nabiralni vlak, v
obratni smeri pa vozi kot direktni tovorni vlak. Pri nabiralnem tovornem vlaku št. 52240 je zraven redna premikalna
skupina. Les je najpogostejša vrsta tovora, stranke so v glavnem privatniki/privatne.
Delo potniške blagajne
Potniška blagajna je odprta tako, kot je delovni čas prometnega urada oz. v času vožnje potniških vlakov, to je od
5. do 22. ure.
Potniška blagajna Vuhred (in tudi Vuzenica) je opremljena s stacionarnim terminalom. Na teh dveh postajah se
lahko kupijo tudi mesečne vozovnice.
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Prometnik Štefan Koležnik

Štefan ima dva otroka. V prostem času rad obdeluje vrt,
s svojim zidarskim znanjem pa večkrat priskoči na pomoč
ljudem, ki ga potrebujejo.
Za potrebe nadomeščanja na postaji Vuhred pomagajo
prometniki postaj Ruta, Podvelka in Ruše. Prometniki postaje Vuhred pa ne nadomeščajo na drugih postajah, ker na
postaji Vuhred ni rezerve.
Prometni urad ima SV mehanično napravo na poteg.
Kretnice in signale prestavlja preko žicovoda iz prometnega urada. Potnih prehodov ni. Predsignal je na razdalji
700 metrov. Postaja ima likovne uvozne signale, izvoznih
signalov nima. Prometni urad je opremljen še z dirigentskim
telefonom, računalnikom in faksom.
Prometniki podatke o vožnjah vlakov poleg ročnega
vpisovanja v prometni dnevnik vnašajo še v računalniški
sistem ISUP. Progovni prometnik v Mariboru spremlja
vožnjo vlakov preko stvarnega grafikona. Pred računalniškimi časi pa so postaje Prevalje, Dravograd in Ruše sproti
dajale podatke dispečerjem. Če vlak vozni čas medpotno
podaljša, prometnik to javi progovnemu prometniku v Maribor, ki sicer ureja promet na relaciji Pragersko–Hodoš.
Večje izrednosti oz. nerednosti pa javlja starejšemu
dispečerju.
Prav poseben dogodek je, kadar po koroški progi vozi
avstrijski muzejski vlak z našo, SŽ lokomotivo. Slovenski
muzejski vlak je vozil samo enkrat, in sicer kot Božičkov
vlak pred približno petnajstimi leti.
Na poti proti Andrejevemu domu sva se ustavila še na
postajah Podvelka in Ruta, ki pa še čakata obnove. Postaja
Podvelka je v neposredni bližini občinske stavbe in ko sem
fotografiral postajno zgradbo, je pristopil župan in z optimizmom povedal, da upa, da bo postajna zgradba kmalu
dobila novo fasado.
Miran Prnaver
Foto: Mirko Lorenci in Miran Prnaver
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Zapustil nas je Ivan Vajda, prvi predsednik
našega sindikata
Dan po tem, ko bi praznoval svoj 65. rojstni dan, smo
se v Veliki Nedelji poslovili od prometnika v pokoju,
sindikalista, gasilca in očeta, Ivana Vajde. Boj z zahrbtno
boleznijo, s katero se je bojeval kar celo desetletje, je
izgubil 30. maja 2014 v naročju svoje žene Štefke.
Po končani prometni šoli, ki jo je pozneje nadgradil še
z višjo, se je Ivan zaposlil kot prometnik. Svoj poklic je
opravljal v Kidričevem, na Ptuju, Pragerskem, nakar je v
Ormožu zasedel službeno mesto predsednika mladine in
se nato vrnil na železnico. Zadnje delovno mesto je bilo
v Poljčanah, kjer se je leta 2004 upokojil. Potem se je
posvetil svoji družini, obdeloval majhen vinograd in ves
svoj prosti čas namenil gasilcem, s katerimi je sodeloval
že od mladosti in potem dosegel najvišja vodstvena mesta.
Zadovoljstvo upokojenca je žal trajalo le pol leta, ko se
je pojavila zahrbtna bolezen. Zdravniki so mu odkrito
povedali, da ima pogubno bolezen. Sledili sta dve operaciji
in ko je že upal, da je ozdravel, so ugotovili, da bi bila
potrebna še ena operacija, ki pa bi bila tvegana na žili
dovodnici. Tu je Ivan skoraj obupal, ko je z vso močjo
pristopila žena Štefka in ga pripravila, da je pristal na
tretji poseg. Po srečno prestani operaciji (opisali smo
jo v 81. številki Prometnika) sta zaživela zadovoljno
življenje. Veliko sta potovala – tudi po Ameriki – in živela
zadovoljno življenje v krogu svojih dveh otrok in vnukov.
Z Ivanom sva bila sošolca, sodelavca na postaji Poljčane
in v sindikatu. Bila pa sva tudi prijatelja v družinskem
krogu. Zadnjič sva bila skupaj na sindikalnem srečanju
v Ljubljani, ko je Ivan dobil priznanje sindikata. Poln
zadovoljstva je pripovedoval o svoji dejavnosti pri
gasilcih. V sebi pa je že nosil usodni udarec svoje bolezni,
s katero je izgubil življenjski boj.
Da je bil Ivan zaslužen železniški sindikalist, so
na pogrebni slovesnosti pričale številne uniforme
železničarjev med še številčnejšo udeležbo gasilcev, za
katere je izžareval in v svoji oporoki izrazil željo, da se
denar, namesto za cvetje, daruje za obnovo gasilskega
doma. Njegov pogreb je bil zares veličasten, saj so se
zvrstili številni govorniki, med njimi tudi župan občine
Ormož, Alojz Sok (nekdanji poslanec), ki je v svojem
govoru poudaril Ivanovo veličino, saj so na njegovo
prošnjo v občini dali prednost Ivanovemu gasilskemu
domu v Veliki Nedelji pred predvidenim ormoškim
krožiščem.
Njegovi sodelavci in prijatelji smo ga s strtim srcem
pospremili na zadnji poti, hkrati pa ponosni na njegovo
plemenito delo v sindikatu in na humanitarnem področju
svojega kraja. Ohranili ga bomo v lepem spominu.
Marjan Mally
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Ivan na praznovanju 20-letnice našega sindikata

S pokojnim Ivanom sem se srečal na njegovem domu v
Veliki Nedelji pri Ormožu malo pred božičnimi prazniki
leta 2009, ko sva opravila intervju, pogovor ob 20-letnici
našega sindikata.
Nekaj poudarkov in misli iz tega pogovora predstavljam v
naslednjih vrsticah.
Ivan mi je takrat povedal, da začetek sindikalnega
gibanja na železnici sega v leto 1988, ko je bila izvedena
strojevodska stavka. Vlakovni odpravniki smo podprli
dejavnosti kolegov strojevodij, posebno še to velja za
štajerski konec. Od tu izhajajo zametki za ustanovitev
našega sindikata.
Pojavljale so se vse večje potrebe in zahteve po zaščiti
že zapisanih in zagotovitvi novih pravic vlakovnih
odpravnikov, kar zadeva varnost prometa ter varstvo pri
delu.
Po tej stavki je na vse postaje prišlo pismo, pobuda po
organiziranju naših vrst. Avtorjev tega pisma je bilo več,
samo pismo pa ni bilo podpisano. Treba je upoštevati,
da se je to dogajalo še v nekdanji socialistični državi
Jugoslaviji, ki nikakor ni bila prijazna in naklonjena takim
idejam in akcijam.
Spomladi leta 1989 je tako prišlo do sestanka, ki je bil
sklican na tajni lokaciji v Ljubljani v kletnih prostorih.
Tako je bil ustanovljen iniciativni odbor, sestavljen iz vse
Slovenije. Ta je kasneje sklical ustanovni zbor našega
sindikata.
Pomembno je povedati, da se je naš sindikat gradil od
spodaj navzgor, saj so bili najprej ustanovljeni območni
odbori in šele nato je prišlo do ustanavljanja krovnega
sindikata.
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delegirana s strani podjetja, in to je včasih pri delu seveda
povzročalo težave.
Sicer pa se je Ivan vsakodnevno vozil iz Velike Nedelje v
Ljubljano, čez vikend pa delal v službi, da je dopolnil fond
ur. Kasneje so se tudi te stvari začele urejati in izboljševati.
Pripravljati se je začela nova kolektivna pogodba, ki je bila
na koncu potrjena in podpisana. Že takrat so bile številne
debate, kdo in koliko od izvršilnih delavcev prevzema
večje odgovornosti pri svojem delu.

Ivan z ženo in vnukinjo

Pod naše okrilje je, poleg območja današnjih Slovenskih
železnic, spadala še proga Divača – Pulj, zato je to bil
sindikat vlakovnih odpravnikov Slovenije in Istre.
V januarju je bil sklican ustanovni zbor v Ljubljani, le-ta ni
bil v prostorih železnice, delovno predsedstvo je vodil Ivan
in bil tudi imenovan za predsednika novega sindikata.
Takratni ustanovni člani so bili samo vlakovni odpravniki,
kasneje so se pridružili še drugi poklici. Včlanjeni so
bili skoraj 100 % vlakovni odpravniki, saj je bilo članov
sindikata približno 1200.
Ustanovnega zbora se je udeležilo preko tristo članov.
Sprejeli so sklep, da se pristopi k pripravi statuta in
ostalih aktov. Začetki so bili tako rekoč narejeni iz nič.
Imenovani izvršilni odbor (danes GO) se je redno sestajal
in začel delati. Ivan je imel dva podpredsednika in tajnika.
Članarina članov je bila nizka.
Sicer so imeli pri delu podporo in pomoč takrat že
ustanovljenega in aktivnega sindikata strojevodij.
S predsednikom Slavkom Kmetičem sta, kot mi je takrat
povedal Ivan, dobro sodelovala in bila dosti skupaj.
Večkrat sta čutila, kako jih »spremljajo in nadzirajo«
takratni sodelavci SDV (Udbe).
Po ustanovitvi so bili takoj klicani na režimski sindikat
na železnici, vendar dogovori nikoli niso zaživeli.
Ustanavljali so se še drugi sindikati in nekdanji
socialistični sindikat je počasi ugasnil.
Začelo se je trdo delati, sodelovanje s takratnim
generalnim direktorjem Jurijem Piršem je bilo korektno.
Dobili smo svoje prostore in tajnico, ki je bila sicer

AVGUST 2014

Prav tako so potekale priprave na stavko, ki pa je bila
na osnovi uspešnih pogajanj, takrat že s slovensko vlado
oziroma izvršnim svetom, ki pa je še vedno deloval pod
pritiski skupne države Jugoslavije, odpovedana.
V času proglasitve vojne za Slovenijo so bili ravno na
sestanku v Ljubljani. Takoj so se aktivno vključili v
obrambo domovine in tudi v tistem zgodovinskem času
prispevali svoj kamenček v mozaik samostojne Slovenije.
Sindikat je reševal probleme svojih članov več ali manj
uspešno, bili pa so tudi primeri, ko zaposleni niso bili
zadovoljni s predvsem počasnim reševanjem kakega
problema.
Izvršilni odbor je deloval enotno, zgodilo pa se je tudi, da
so se pojavljali različni pogledi na probleme, ki so bili na
mizi.
Ivan je svoje predsednikovanje končal malo pred koncem
svojega mandata. Opravljeno je bilo veliko delo, ki nikakor
ni bilo enostavno in lahko, kot je morda to videti danes
z določene časovne distance. Sindikat je bil postavljen
na noge in je pomembno sooblikoval življenje in delo na
Slovenskih železnicah. Ivan po predaji poslov v Ljubljani
ni več opravljal pomembnejših funkcij v sindikatu. Kot
član z bogatimi izkušnjami pa je vedno pomagal in
svetoval, če je bilo potrebno.
Ivan je bil vedno ponosen na začetke našega sindikata
in vesel, da je imel priložnost pri tem sodelovati in
soustvarjati.
Zato naj bo tudi v imenu tistih, ki danes oblikujemo delo
sindikata, res en velik hvala Ivanu za vse, kar je storil
za naše vrste. Brez njegovega »včeraj« ne bi bilo našega
»danes«. Kdor pa nima svoje svetle preteklosti in čiste
sedanjosti, nima veliko upanja za lepo prihodnost.
Miran Prnaver
Foto: Robert L. Horvat in Marjan Mally
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Športno-družabno srečanje SVSŽ
V soboto, 7. 6. 2014, se je odvijalo
8. športno–družabno srečanje članic
in članov Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic na športnem letališču
Levec pri Celju. Po uvodnem nagovoru predsednika sindikata, gospoda
Aleksandra Šmida, in podelitvi plaket
ob dvajseti obletnici obstoja sindikata,
se je začel športno družabni del, katerega je spremljalo sončno vreme. Nekateri so si privoščili let z letalom, drugi
so pisano paleto športnih letal raje
opazovali na trdnih tleh. Kljub temu da
je bila udeležba skromna, dobre volje
ni manjkalo, ob prijetnem kramljanju
in zvokih ansambla Mladika pa je čas
hitro minil. Na srečanju so bili prisotni
tudi predstavniki Sindikata železniškega prometa Slovenije ter delavska
direktorica gospa Silva Kristan.
Predstavniki SŽPS pri vlečenju vrvi
Čas res hitro teče, saj je v letošnjem
letu sindikat obeležil že dvajseto obletnico delovanja. Ob upokojitev. Zato smo prepričani, da je pomladitev in povetej priložnosti sta bila na srečanje povabljena tudi nekdanja čanje članstva še kako potrebna. Pri tem predvsem mislimo
predsednika sindikata gospod Habjanič in gospod Hvauc, na kolege iz vzdrževanja, kateri še niso naši člani, pa bi jih
katerima gre posebna zahvala za vso sindikalno delo in pri- želeli v naših vrstah.
Dne 25. 1. 2011 je sindikat pridobil reprezentativnost v
zadevanja preteklih let.
Uradno rojstvo sindikata sega v junij 1994, čeprav so bili poklicih progar in tehnik za signalno-varnostne naprave,
vzdrževalci sindikalno aktivni že v osemdesetih letih prej- za v prihodnje pa si prizadevamo, da bi bili enakovredni
šnjega stoletja. Z združitvijo sindikatov SD SVTK Celje, podpisniki Kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega
SD SVP Maribor in SD SVTK Pivka leta 2006 se je sindikat prometa.
Člani sindikata SVSŽ so zelo aktivni. Predvsem je povzdrževalcev preimenoval v Sindikat vzdrževalcev sloventrebno poudariti delovanje naših članov v Svetu delavcev
skih železnic.
Pri prvih korakih delovanja so nam bili v veliko pomoč SŽ – Infrastruktura, d. o. o., in v Svetu delavcev kapitalsko
kolegi iz Sindikata železniškega prometa Slovenije, s kate- povezanih družb.
V zadnjem času se sindikat spopada s problemom porimi še danes tesno sodelujemo.
Pri doseganju naših ciljev in reševanju problematike v manjkanja progarjev in tudi s pomanjkanjem delavcev v
vzdrževanju je velika ovira premajhno število članov našega drugih poklicnih profilih. Prizadeva si za povečanje količnisindikata, katero se v zadnjih letih še zmanjšuje zaradi kov priučenih pomožnih delavcev v vzdrževanju, reševanje
problematike IŽD, problematike TMD voznikov itd.
Naštevanje vseh ugodnosti, ki so jih deležni člani sindikata, bi bilo nesmiselno, kljub temu bi tu izpostavil
apartma blizu term Zreče, katerega lahko po ugodni ceni
koristijo naši člani in člani Sindikata železniškega prometa
Slovenije.
Za ves dosedanji trud in sindikalno delo se zahvaljujemo
Zvonku Drobnaku, Bojanu Gajšku, sedanjemu predsedniku
sindikata Aleksandru Šmidu in predsednikom območnih odborov. Za zvestobo in podporo se zahvaljujemo vsem članicam in članom Sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic,
še posebej pa se zahvaljujemo kolegom iz Sindikata železniškega prometa Slovenije za vso dosedanjo pomoč.
Zbirka letal športnega letališča Levec
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Pripravil in fotografiral: Edvard Veber
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Športno-družabno srečanje SŽPS
Za nami je še eno športno-družabno srečanje članic in
članov SŽPS, ki je ponovno potekalo v športnem parku
Modra laguna v Ljubljani. Vreme kot naročeno, vsi prihajajoči polni dobre volje, skratka, za vse je bilo poskrbljeno.
Nogometne ekipe so se zbrale na dveh pokritih igriščih, za
njih je bila že dan prej pripravljena ohlajena voda. Tekmovanje je potekalo tudi v košarki, odbojki na mivki, namiznem tenisu, šahu in pikadu.

Rezultati po panogah:
Nogomet
1. mesto
OO NOVO MESTO
2. mesto
OO CELJE
3. mesto
OO NOVA GORICA
Najboljši strelec: Damjan Drole, najboljši vratar: Momir Voštić

Šah
1. mesto
2. mesto
3. mesto

OO ZALOG
OO MARIBOR
OO PRAGERSKO

Namizni tenis
1. mesto
2. mesto
3. mesto

OO MARIBOR
OO CELJE
SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE

Odbojka na mivki

Letošnjega srečanja se je udeležilo nekaj več kot 200 udeležencev, med katerimi so bili tudi letos gostje Sindikata
poljskih prometnikov, seveda niso manjkali tudi gostje Sindikata prometnika vlakova Hrvatske (SPVH), žal tudi letos
brez svoje nogometne ekipe, z velikim zadovoljstvom pa
smo med nami prvič pozdravili predstavnike sindikata bosanskih železnic.
Po prihodu večine prijavljenih nam je kuharska ekipa
Modre lagune pripravila okusen golaž s polento, popoldan
pa so bile na voljo vse možne dobrote z žara s takimi in
drugačnimi prilogami. Če je bil slučajno po vsej tej hrani in
pijači kdo lačen ali žejen, si je žal kar sam kriv. Družabni
del je obiskal generalni direktor SŽ gospod Dušan Mes in se
tam zadržal kar nekaj časa.
Da je bila vseskozi prisotna glasba s skupino Aurum, niti
ni potrebno poudarjati, da članice in člani SŽPS odlično
plešejo, pa tako ali tako vemo že dolgo časa. Seveda tudi
letos ni manjkalo žrebanje nagrad (letovanje v Moravskih in
Atomskih Toplicah, Zrečah, moške in ženske jakne, kopalne
karte v Zrečah in Modri laguni itd.). Zabava se je nadaljevala
vse do pete ure popoldan, ko so se morali prvi udeleženci
odpraviti proti domu.
Gostje iz Poljske in Bosne so ostali z nami še v nedeljo,
ko smo jih popeljali na ogled Postojnske jame.
Vsi tisti, ki smo organizacijsko pripravili srečanje, upamo,
da je tudi letošnje srečanje upravičilo pričakovanja udeležencev, če se nam morda kaj ni posrečilo, pa se seveda za to
iskreno opravičujemo. Naj pa povemo, da že potekajo priprave za naslednje leto, ko bo sindikat obeležil svojo 25-letnico obstoja, kaj več o tem pa morda v eni izmed naslednjih
številk Prometnika.
Torej, na svidenje v juniju 2015!
AVGUST 2014

1. mesto
2. mesto
3. mesto

OO CELJE
OO JESENICE 1
OO JESENICE 2

Košarka
1. mesto
2. mesto
3. mesto

OO CELJE
OO ZIDANI MOST
SINDIKAT VZDRŽEVALCEV SLOV. ŽELEZNIC

Pikado
1. mesto
2. mesto
3. mesto

SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE
OO NOVA GORICA
OO NOVA GORICA

SKUPNI ZMAGOVALCI ŠPORTNIH IGER SINDIKATA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA SLOVENIJE 2014 SO OO CELJE!

Jože Skubic, sekretar SŽPS
Foto: Robert L. Horvat
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Pohod na Lisco
V petek, 9. maja, se nas je v čudovito sončnem vremenu zbralo dvajset pohodnikov na železniški postaji Breg
(181 m), od koder smo se podali na slabe tri ure trajajoč
vzpon na Lisco (948 m). Organizacijo pohoda je prevzel
OO Zidani Most.
Ker je sonce že zjutraj močno pripekalo, nam je markirana
pot v senci dreves do vasice Razbor (485 m) hitro minila.
Tukaj smo prvič postali in si s pomočjo naše neutrudne
spremljevalne ekipe (Uroša) napolnili že malce izpraznjene
baterije.
Nadaljevanje poti je potekalo malce bolj strmo in nas
mimo lani obnovljene cerkve Sv. Jošta (787 m) pripeljalo
do Tončkovega doma na Lisci (927 m), kjer smo imeli dogovorjen daljši postanek za kosilo. Postrežba in cene sprejemljive – še pridemo!
Kasneje, mnogo kasneje smo se povzpeli še na sam vrh
razgledne Lisce in pot nadaljevali proti eno uro oddaljeni
cerkvi Sv. Lovrenca (722 m). Travnik pod cerkvijo je poln
raznovrstnih zaščitenih cvetic, med drugim tudi Clusijevega
svišča in Kranjske lilije.

Na poti z Razborja proti Lisci

Tik pred ciljem

Prijetno utrujenim pohodnikom je nato sledil še tisti manj
prijeten del, to je sestop po asfaltni cesti v dolino. Ob prihodu na postajo Breg smo si obljubili, da tokraten obisk Lisce
ni bil zadnji.

Na samem vrhu

Na štartu
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Tončkov dom na Lisci

Čudovit razgled!

Prehodili smo približno 1000 višinskih metrov. Za vzpon
in sestop smo porabili nekako 8 ur, o porabljenih kalorijah
pri tem pa zaradi truda spremljevalne ekipe, da ne omagamo,
ne bi raje govoril.

Za vse ostale pa velja: Na svidenje na našem naslednjem
planinskem pohodu.
Adolf Teržan
Foto: Uroš Trkaj in Miran Prnaver

Pri kolegih iz Poljske
Konec meseca maja se je Sindikat železniškega prometa
Slovenije odzval na povabilo kolegov iz Poljske na mednarodno srečanje sindikatov na Poljsko, in sicer med 26. in 30.
majem letošnjega leta, tokrat v bližino Jelenie Gore. Letos
smo se odpravili Silva, Nina, Miro, Sakib in jaz. Res je, da
je potovanje trajalo, seveda v eno in drugo smer, kar precej
ur, pa smo kljub vremenu, ki nam ni bilo najbolj naklonjeno,
preživeli prijetne trenutke z domačini iz Poljske, ki so bili
gostitelji, kot vedno popolni. Prav tako so k tej popolnosti
pripomogli predstavniki Infrastrukture s tega področja. Ob
športnem srečanju smo kar nekaj časa namenili izmenjavi o
trenutnih sindikalnih situacijah na železnicah (Poljske, Slovenije, Hrvaške in Bosne). Kolegi iz Srbije se niso mogli
udeležiti srečanja, saj so se v tem času soočali z odpravo
posledic poplav.
Matjaž Skutnik
Foto: Arhiv SŽPS
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Potovanje Od Šanghaja do Moskve – 3. del
Rusija
Po skoraj enotedenskem potepanju
po Mongoliji smo vsi že komaj čakali,
da se odpravimo na nadaljevanje poti
proti Rusiji.
V Ulan Batorju dopoldan še postorimo zadnje opravke. Ob želji, da
si za na pot priskrbimo kakšno pivo,
smo bili nekoliko presenečeni, ker ni
bilo mogoče kupiti nobene alkoholne
pisače. Prvi dan v mesecu je v Mongoliji dan brez alkohola.
Ob vstopu na vlak smo imeli občutek, da na železniški postaji niso najbolje organizirani, kot se je kasneje
izkazalo, temu ni bilo tako, zelo dobro
so vedeli, kaj počnejo. Vsa ta navidezna zmeda je bila namenjena prikrivanju blaga za tihotapljenje. Po prihodu
vlaka je nanj vstopilo le nekaj domačinov, ki so v vagone pridno nosili vreče

Mongolska pokrajina, v ozadju Ulan Bator

Muzej na prostem v Sibiriji
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Transsibirska železnica ob Bajkalskem jezeru

z nam neznanimi stvarmi. Imeli smo
občutek, da ne bo prostora za potnike,
takšne količine vreč so bile zložene na
peronu.
Po kakšnih petnajstih minutah so
tudi nam potnikom dovolili vstop v
vagone. O vrečah pa ne duha ne sluha.
Namestili smo se v rezervirane ležalnike in začeli naše trideseturno potovanje
proti Sibiriji.
Na začetku je mongolska pokrajina pretežno gričevnata, večinoma poraščena s travo, kamor seže pogled,
večinoma suha trava, nekje v daljavi
je bilo mogoče opaziti peščene sipine
puščave Gobi. Bolj ko smo se približevali Rusiji, bolj pogosto so se začeli
pojavljati manjši brezovi gozdički.
Po sedmih urah vožnje prispemo na
mongolsko-rusko mejo. Mejni kontroli
obeh držav sta trajali pet ur. Pet dolgih
ur čakanja. Tukaj se pokažejo prednosti
brezcarinske cone Evropske skupnosti.
Sanitarije so bile ves čas zaklenjene. Še
dobro, da nismo imeli pijače v izobilju,
sicer ne vem, kako bi bilo z opravljanjem fizioloških potreb.
Po polnoči smo nadaljevali vožnjo
proti Irkutsku. Sedaj smo lahko tudi
opazili, kam so tihotapci skrili svoje
blago v vagonih. Če je kdo želel, je
AVGUST 2014
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Železniška postaja Irkutsk

lahko kupil zelo kvalitetno obutev.
Škornje za pravo rusko zimo. Blago
so v večini peljali v Moskvo, kjer po
besedah prodajalcev to prodajo za med.
Ko smo se zjutraj zbudili, smo se
že vozili ob Bajkalskem jezeru in tako
ves dopoldan, dokler nismo prispeli v
Irkutsk. Vožnja je bila nekoliko mono-

tona, ne eni strani jezero, na drugi
brezov gozd. Na vlaku smo si krajšali
čas različno: nekateri so opazovali pokrajino, drugi so precej fotografirali,
našel se je tudi čas za kakšno igro s
kartami.
Opoldan smo prispeli v Irkutsk – polmilijonsko sibirsko mesto, ki je zraslo

Stavba uprave vzhodnega dela sibirskih železnic v Irkutsku
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ob reki Angari. Angara je edina reka,
ki teče iz Bajkalskega jezera, v katero
se zliva kar 365 večjih ali manjših rek.
Za vsak dan v letu ena reka.
Zvečer si ogledamo nekaj znamenitosti mesta, spomenik astronavtu
Gagarinu in carju Aleksandru III., zaslužnem, da je bila skozi mesto zgrajena transsibirska železnica. V središču
mesta je ogromen spomenik Leninu.
Nato večerja z več mesa in nič riža,
ki so se ga nekateri že malce naveličali. Za konec dneva si v eni od sob
organiziramo še zasebno zabavo do
jutranjih ur.
Zjutraj se z avtobusom odpravimo
na ogled Bajkalskega jezera in muzeja
na prostem, spotoma pa se zapeljemo
še mimo nekaterih znamenitosti Irkutska, kjer zagotovo izstopajo stare
lesene hiše, ki z novodobno socialistično arhitekturo predstavljajo zanimivo
kombinacijo.
Muzej na prostem, ki predstavlja
repliko lesenih stavb prvotnih prebivalcev, večinoma kozakov, ki so razporejene v utrdbi, znotraj katere so šola,
cerkev, trgovina in posamezne kmečke
hiše z gospodarskim poslopjem. Lepo
urejen muzej, le da sta nas pri ogledu
motila veter in dež, ki je občasno
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Trgovine so založene skoraj kot pri
nas, z dokaj podobnimi potrebščinami.
Cene pa kar bistveno večje kot v Mongoliji.
V petek se je tempo potovanja nekoliko dvignil. Dopoldan smo se vkrcali na letalo in poleteli v Novosibirsk,
glavno mesto Sibirije. V Novosibirsku
smo samo prestopili na drugo letalo
za Moskvo. Imelo je skoraj enourno
zamudo zaradi okajenega moškega, ki
ga kabinsko osebje ni spustilo na vlak.
Sledilo je razlaganje vseh kovčkov iz
letala, da so lahko iz prtljage odstranili
kovček gospoda, ki ni smel na letalo.
Nato pa zopet nakladanje kovčkov
nazaj na letalo. Takšni so pač varnostOb prihodu v Irkutsk

prehajal že v sneg. Ob malce močnejšem vetru smo lahko na lastni koži
začutili surovo in neizprosno sibirsko
vreme. V muzeju imajo urejeno manjšo
gostišče, kjer smo pili izjemno dober
čaj z medom. Po dveh urah ogleda
na prostem ob ne preveč prijaznem
vremenu se je topel čaj zelo prilegel,
človek kar začuti, kako mu kri požene
po žilah.
Popoldan smo prispeli na obalo Bajkalskega jezera. Največje in najbolj
globoko sladkovodno jezero na svetu,
kjer je približno 20 odstotkov vse pitne
vode. Razteza se v dolžini 636 km,
njegova širina pa niha med 25 in 80

kilometri, njegova skupna površina je
za eno in pol Slovenijo. Na jezeru je
22 otokov. Zaradi čiste vode je jezero
bogato z ribami. Žal se zaradi slabega
vremena nismo mogli zapeljati z ladjo
po jezeru, kjer bi še bolje videli njegovo velikost, ki smo jo v malem začutili
že prejšnji dan ob vožnji z vlakom.
Spoznavanje jezera je bilo tako omejeno na ogled muzeja.
Popoldan se nam je prileglo kosilo
s tradicionalno rusko hrano, ki se po
dolgem in mrzlem dnevu res prileže.
Zvečer še malce nakupovanja v
centru Irkutska, ki je bistveno bolje
prometno urejeno od Ulan Batorja.
Spomenik Juriju Gagarinu
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ni postopki na letališčih po enajstem
septembru. Letalo ne sme vzleteti s prtljago brez potnika.
V poznih večernih urah prispemo v
Moskvo, kjer že komaj čakamo na tuš
in posteljo.
Zjutraj si v Moskvi ogledamo nekaj
znamenitosti. Po Rdečem trgu se nismo
mogli sprehoditi, ker je na njem potekala generalka za svečanost ob prihodu
olimpijskega ognja.
Popoldan se z mini avtobusom
odpravimo na Moskovsko letališče
Domadedovo, že na poti so se nam
porajali spomini na tritedensko potovanje, tako da nam je let proti Dunaju
in naprej vožnja s kombijem v Celje
minila res hitro.
AVGUST 2014

POTOPIS
No, nekatere je Daljni Vzhod, predvsem azijska hrana, tako prevzel, da so
si že na dunajskem letališču priskrbeli
nove zaloge riža.
Kar nekaj razdalje smo prepotovali: prek 14 000 kilometrov z letalom,
dobrih 4 000 kilometrov z vlakom in

še nekaj poti z avtobusom, kombijem, metrojem, konji, rikšami, kabinsko žičnico in ladjami, da prehojenih
kilometrov peš hoje niti ne omenjam.
Na potovanju smo poskusili veliko
različne hrane, ki je tradicionalno pri-

Generalka za prihod olimpijskega ognja v Moskvo

lagojena okolju in večinoma izvira iz
možnosti preživetja v preteklosti.
Ob potovanju smo se srečali z različnimi značaji ljudi. Na Kitajskem
vsepovsod gneča, veliko ljudi, ki so
odprti, veseli in vedno pripravljeni na
pogovor ali za kakšno fotografiranje.
Morda za naše razmere nekoliko vsiljivi, pa vendar vse teče organizirano, na
vsakem koraku je vidno, kako dežela
napreduje, predvsem na infrastrukturnih objektih. V Mongoliji so ljudje
veliko bolj zadržani, težko jih prepričaš za kakšno fotografiranje. V mestnem prometu vlada kaos, kot ga še
nismo videli. Prisoten je tudi problem
alkohola. Rusija pa je seveda dežela, ki
je najbliže našim navadam, kulinariki.
Slovanska duša je vidno prisotna, opaziti je, da je to velika dežela, ki se razvija, čeprav so vsepovsod vidni ostanki
socializma.
Odlična družba, nepozabna doživetja in želja ponoviti še kdaj podobno
potovanje.
Zapisal: Edvard Kostić
Foto: Edvard Kostić in Matic Košak

ZANIMIVOSTI

Se še ga spomnite?
Na vrhu Kopitnika srečam gospoda
pri 84-ih in nekaj let mlajšo ženo. Kapo
dol! Potem steče pogovor in kmalu
spoznam, da gre za železničarja Eda
Klarerja in njegovo ženo Majdo. Pred
več kot štiridesetimi leti sem se srečal
z njim v službi, kot mlad prometnik,
medtem ko je bil on starejši strokovnjak
SV naprav, predvsem za elektromehanične signalne naprave, na celjskem pa
tudi zidanmoškem območju. Stekel je
daljši pogovor o železničarjih, katerih
je večina že preminulih. Kako srečen
bi bil, ko bi pri njegovih letih še lahko
hribolazil!
Besedilo in foto:
Marjan Mally
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ZA KRATEK ČAS

Ali ste vedeli?
1. Atenski govorec Demosten (384–322 pr.n.št.), znan
po svojih govorih – filipikah, je bil prepričan, da je bolj
pomembno, kako govor poveš, kot njegova vsebina. Demostena pogosto upoštevajo današnji politiki, čeprav malo
izkrivljeno.
2. Grški otok Kreta, ki meri po dolžini 260 kilometrov in je
domovina prve visoke evropske civilizacije, je v antiki veljal
celo za celino. Zanimivo je, da se otok na zahodu dviguje
(5 cm na deset let) in na vzhodu pogreza, kar pomeni, da se
ne eni strani mesta pogrezajo v morje, na drugi pa pristanišča
izginjajo v kopno.
3. Znano je, da raketa tomahavk zadene cilj – točko, veliko
le nekaj centimetrov. Slaba stran rakete pa je, da zadene le
vsaka trinajsta.
4. Sloviti izraelski kralj Salamon (970 – 931 pr. n. št.), ki je
naredil Jeruzalem za svojo prestolnico in dal zgraditi slavni
tempelj, je zaslovel z modro razsodbo. Dve ženski sta trdili,
da sta materi otroka, katerega sta obe zahtevali. Salamon je
odločil, naj otroka razsekajo na dvoje in ga razdelijo med
ženski. Ena se je s to razsodbo strinjala, druga pa, ki je bila
resnična mati, ni dovolila, da bi otroka ubili in ga je raje prepustila prvi. Potem je Salamon izročil otroka pravi materi.
5. OZNA je bila oddelek za zaščito naroda vse do leta
1946, ko jo je nasledila UDBA – uprava državne varnosti,
ki jo imajo starejši ljudje še danes v slabem spominu.

6. Geslo Tujega nočemo, svojega ne damo! je leta 1942
zapisal Prežihov Voranc. Kasneje ga je izrekel še Tito.
7. Čaščenje svetih podob ali ikon se je začelo v 5. in razširilo v 6. stoletju v času Justina II. S tem se je začela krščanska umetnost, ki se je pojavila že leta 230. Po stenah cerkva
so začeli upodabljati osebe in prizore iz svetega pisma. Najstarejša cerkvena poslikava v Sloveniji je v Šmartnem na
Pohorju. (Vir: Cerkvena zgodovina)
8. Izraz jabolko spora – vzrok spora izhaja iz latinskega
pomum Eridis (jabolko Eride) in ga poznajo v mnogih jezikih. Erida je v grški mitologiji boginja prepira. Ker Erida ni
bila povabljena na poroko Peleja in Tetide, je iz užaljenosti
med bogove vrgla zlato jabolko in povzročila prepir med
njimi. Od tod metafora za vzrok spora.
9. V 18. stoletju so bili med damami zelo priljubljeni stezniki. Ker naj bi bili zdravju škodljivi, jih je nemški cesar
Jožef II. (sin Marije Terezije) s posebnim dekretom prepovedal nositi.
10. Stari Grki so upodabljali gola človeška telesa kot
delček naravne lepote. Golo žensko telo izraža erotičnost
pri moških. Zanimivo je, da so Grki ustvarili več moških
golih teles kot ženskih. To pa zato, ker je bila večina moških
(aristokracija) homoseksualnih. (Vir: B. Korun)
Pripravil: Marjan Mally

Šale
Zakonska
Soseda vpraša sosedo:
»Zakaj imaš modrico okrog oči?«
»Od moža.«
»Sem mislila, da je na potovanju?«
»Jaz tudi,« ji odgovori.
Tašča
»Zakaj si tako žalosten? Kaj se ti je
zgodilo?« vpraša Tone prijatelja.
»Ah, tašča mi je umrla!«
»Moje iskreno sožalje. Vidim, da si
prizadet.«
»Hvala. Veš, kako naj bi ne bil, ko pa me
je govor župnika tako pretresel. Rekel je,
da bomo po smrti zopet skupaj …«
Recept za kašelj
»Že dva dni tako kašljam, da še spati ne
morem!«
»Poskusi s kislim zeljem in pol litra
donata.«
»Misliš da pomaga?«
»Poskusi.«
Naslednjega dne:
»Si poskusil moj nasvet?«
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»Sem.«
»Še kašljaš?«
»Ne, si ne upam …«

nikoli odgovarjal na takšna vprašanja, kajti
tepen je bil v vsakem primeru.
Ali veste?

Na sodišču
»Obtoženi vam je rekel, da ste nori. Je to
res?«
»Res je.«
»Zakaj ga pa potem tožite?«
Tepen za laž ali resnico
Na Pohorju je živel vnet divji lovec. Ko
je nekoč ustrelil srnjaka, sta mu bila na
sledi orožnika. Na begu je še uspel skriti
srnjaka, puške pa ne. Doma je puško
hitro razstavil. Flinto (kopito puške) je brž
porinil ženi, ki je sedela ob peči, pod krilo,
ror ali lauf (puškino cev) pa si je porinil
v hlače. Medtem sta vstopila orožnika
in ga ustrahovala, kje ima orožje. On je
seveda vztrajno tajil. Potem sta vprašala
majhnega dečka, ki je povedal po pravici:
flinto ima mama pod kiklo, ror pa ata v
hlačah. »Ti, smrkavec, me boš imel še za
norca!« se razjezi orožnik, dečka zlasa
in mu prisoli zaušnico. Od tedaj deček ni

Kdo še žvižga za 50 let staro žensko?
Ekonom lonec.
Zakaj lovca, ko umre, vedno pokopljejo
šele en teden po tistem, ko umre?
Zato, da ga ima žena vsaj en vikend
doma!
Kako pravimo človeku, ki je od jutra do
večera v gostilni?
Natakar.
Kako delimo puške?
Vsakemu po eno.
Kako se parijo polži?
S kropom.
Ali veste, zakaj prdec smrdi?
Zato, da imajo tudi gluhi nekaj od tega.
Kateri instrument je najstarejši?
Harmonika, ker je najbolj zgubana.
Pripravil: Marjan Mally
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