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Članicam in članom SŽPS, vsem železničarjem in
vsem našim bralcem želim lepe Božične praznike in obilo zdravja,
miru ter sreče v letu 2018.
Predsednik SŽPS, Milorad Šljivić

UVODNIK

kazalo

Prejšnja številka glasila
Prometnik je bila najbolj
obsežna v svoji zgodovini. Tokratna bo nekoliko
tanjša, saj se moramo držati
finančnih okvirov, ki so
predvideni za to. Tako kot
vsepovsod, tudi tukaj »šefi
pritiskajo« in želijo čim več
za čim manj denarja.
O tem, da pa je poklic prometnika še vedno spoštovan
in cenjen, sem se prepričal pred kratkim, ko sem si ogledal film
Rudar, ki govori o odkrivanju temačne strani naše zgodovine,
ki se je po vojni zgodila v rudniku Huda jama. Glavna oseba
filma (ki je narejen po resničnih dogodkih) rudar dobi nalogo,
da odkrije, kaj je v Hudi jami. Očitno vzame nalogo »preveč
resno«, saj na osnovi svojih osebnih izkušenj iz rodne Srebrenice želi izvedeti pravo resnico tudi o Hudi jami. Zaradi tega mu
vsi (razen družine in nekaterih domačinov) obračajo hrbet. In
nekaj scen je posnetih na postaji Zidani Most. Ko pride z vlaka
in ko iz tega vlaka stopajo tudi ostali rudarji (tako je narejena
scena), ga vsi zapuščajo. Na peronu ostane sam z ženo. K njemu
pristopi zunanji prometnik in ga vpraša, ali je on »Rudar«. Ko
mu prikima, mu prometnik brez besed seže v roko. V znak
spoštovanja, sočutja in podpore. Res lepa scena. In lepo, da ima
naše glasilo tako ime.
In kaj vse najdemo v notranjosti te številke? Poročamo o
novih članskih izkaznicah in o reševanju problematike odmora
med delom. Predstavljamo poklic dispečerja PO I in območni
odbor SŽPS Jesenice.
Ob petdesetletnici koprske proge smo se zapeljali po njej in
ugotovili, kako nujno potreben je drugi tir. Pri sosedih Avstrijcih smo si v Pliberku ogledali remont na stranski progi.
Bili smo na srečanju sindikatov v Bosni in na Hrvaškem.
V intervjuju se nam predstavi predsednik SVŽI Roman Jakopič. Na zgodovinskih straneh bomo izvedeli, kdo je »prababica« parnih lokomotiv in kako se je gradil mariborski železniški
most. In še kar nekaj drugih člankov, predvsem o družabnem
dogajanju med našimi članicami in člani. Upam, da bo precej
prijetnega branja za praznične dni.
V teh prazničnih dneh in v celotnem letu 2018 Vam v imenu
vseh sodelavcev glasila in seveda v svojem imenu želim obilo
lepega in dobrega. Želim Vam, da počnete in doživite stvari, ki
so dobre in prave, in ne tiste, ki so samo moderne in všečne, ker
to ne gre vedno skupaj. Želim, da Vam v odnosih z bližnjimi
uspe čim večkrat odnose graditi s pogledi v oči in obraze in
ne le preko ekranov in monitorjev. Ljudje potrebujemo pravo
človeško bližino in toplino. Naj je bo obilo v letu, ki prihaja.
Srečno.
Miran Prnaver, glavni urednik
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AKTUALNO
BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA
Spoštovane članice in člani!
Izteka se leto 2017. Leto, ki nam je dalo novega predsednika sindikata ter prineslo
povezovanje z drugimi sindikati. Slednje smo si do sedaj težko predstavljali, pa bi se
lahko in moralo zgoditi že zdavnaj. Zakaj je bilo tako, niti ni več pomembno. Sedaj
smo povezani in to povezanost moramo ohraniti v dobro nas in vseh, ki prihajajo za
nami.
Še preden smo lahko pomislili, je bilo leto 2017 naokrog. To leto je bilo za nas
polno presenečenj, neprijetnih, težkih trenutkov in odločitev, ampak tudi v takem
letu so se našli lepi, prijetni, nepozabni trenutki za naše članice, člane in naš sindikat.
Prihajajoče leto 2018 nam bo na samem začetku prineslo večjo plačo, božičnico,
jubilejno nagrado za 40 let dela na železnici in ostale lepe spremembe. Naj se tako
nadaljuje vse do leta 2019 in tudi v prihajajočih letih.
V letu 2018 Vam želim mir v duši, zdravje v telesu in ljubezen v srcu.
Milorad Šljivić, predsednik SŽPS
Foto: Miran Prnaver

Odmor med delom
V prejšnji številki smo natančno in obširno pisali o kronološkem dogajanju v zvezi s problematiko koriščenja zakonsko določenega odmora med delom pri tistih izvršilnih
delavcih, ki jim narava dela ne omogoča koriščenja tega
dela delovnega časa. Ta čas je namenjen predvsem delavčevi obnovi psihofizičnih sposobnosti, pa tudi fizičnim potrebam, kot je npr. malica. V glavnem je ta problematika
prisotna pri prometnikih predvsem na glavnem prometnem
križu in pri progovnih prometnikih.
Članek v zadnji številki smo zaključili pri dejstvu, da smo
zaprosili ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča za
sestanek na to temo.
Ker je bil takrat poletni čas in s tem čas dopustov, se je
zadeva malo zavlekla. Končno smo se uspeli dogovoriti, da
Odmor je v zakonu jasno določen, …

Minister dr. Peter Gašperšič
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nas je minister sprejel. Tudi to je eno izmed pomembnih
poglavij našega sindikata. Da na temo ene problematike
enega sindikata uspeš spogajati sestanek z ministrom. Minister je določil datum sestanka, 24. oktober – dan OZN. Je
pa v vabilu napisal, da bi bil smiseln tak sestanek, če se ga
udeležita tudi predsednik SD KPD SŽ in delavski direktor
SŽ, d. o. o. Zanimivo je, da minister ni čutil potrebe, da na
ta sestanek povabi tudi generalnega direktorja SŽ.
Na sestanku, ki smo se ga s strani SŽPS udeležili naš
predsednik in sekretar ter spodaj podpisani, smo najprej na
kratko še enkrat predstavili našo problematiko. Minister se
je strinjal, da na določenih delovnih mestih odmora med
delom ni mogoče koristiti. Da bi zaradi tega na novo zaposlovali, seveda ni primerno in mogoče. Mi smo kot možno
rešitev, in za nas bi to bil res skrajni kompromis, predlagali,
da si zaposleni v času izmene (dve uri po začetku in dve uri
pred koncem ne) sami iščejo odmor (30 in 20 minut). Če
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ga kadarkoli v zgoraj omenjenem času najdejo, se razume,
da se je odmor lahko koristil. V nasprotnem primeru pa bi
ga evidentirali in ga koristili v naslednjem mesecu kot refundacijo v obliki mesečnega počitka (odmora, dopusta).
To bi v praksi pomenilo bistveno manj neizkoriščenega
odmora, kot je bilo to predvideno v dogovoru, ki je veljal
do konca leta 2016. Nekako se nam je to zdel še primeren in
v danih okoliščinah sprejemljiv kompromis. Minister se je
na naš predlog odzval pozitivno in dejal, da je to lahko ena
od možnih rešitev. Žal pa ni bilo soglasja in podpore na tej
»naši« strani omizja. Delavski direktor SŽ, d. o. o., je govoril
tudi v imenu sindikata SŽS. Po njegovih besedah so v sindikatu obravnavali omenjeno problematiko, vendar jo smatrajo kot urejeno in zaključeno. Tako je za njihov sindikat in
članstvo ta tema končana. Minister je sicer še poskušal, da bi
dosegli kompromis, ko pa je videl, da je to nemogoče, nam
je pač zaželel in upal, da se bomo na sindikalni strani uspeli
dogovoriti in uskladiti tako, da bodo upoštevane tudi pravice
manjšine.
Čeprav dejansko nismo dosegli dogovora, smo ministru
dr. Petru Gašperšiču hvaležni, da nas je sprejel in poslušal.

… še podrobneje pa ga definira kolektivna pogodba.

Sami pa smo v poskusu reševanja uspeli poseči še po enem
segmentu, ki je v tej družbi – državi med najvišjimi, in sicer
resornem ministru v vladi Republike Slovenije.
Besedilo in foto: Miran Prnaver

Nove članske izkaznice
Tako kot najverjetneje vsi sindikati, je tudi Sindikat železniškega prometa Slovenije po svoji ustanovitvi za svoje
članice in člane izdelal članske izkaznice, na podlagi katerih
je lahko član koristil določene ugodnosti, kot so npr. popusti
v termah in podobno. Res je, da se je v zadnjih letih nabor
takih ugodnosti precej zmanjšal ali pa so te ugodnosti le
nekaj malega nižje od redne ponudbe. Kljub vsemu je prav,
da vsak član razpolaga s svojo člansko izkaznico. Ker pa je
od izdelave prvih članskih izkaznic minilo že precej let in je
vrsta njih že precej obrabljena ali pa izgubljena, smo se odločili, da konec tega leta vsem članicam in članom izdelamo

Stare izkaznice …
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nove članske izkaznice. Podoba nove izkaznice bo drugačna,
prav tako pa bo lahko novi izdelovalec kartic zaradi drugačne tehnologije izdelal novo izkaznico za vsakega novega
člana ali ob morebitni izgubi že v enem dnevu, kar je razlika,
glede na to, da je dosedanji izdelovalec izdelal kartice samo
ob večjem naročilu.
Članice in člani bodo nove članske izkaznice lahko dobili
pri predsednikih posamezne območne organizacije SŽPS.
Besedilo: Jože Skubic
Foto: Miran Prnaver

... in to so nove.
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Remont na postaji Slovenska Bistrica
V zadnjem obdobju poteka kar precej obnovitvenih del
na infrastrukturi Slovenskih železnic. Poleg obsežne obnove
proge in postaj na relaciji Celje–Zidani Most je trenutno tudi
remont postaje Slovenska Bistrica. V pogovoru s prometnico
Nino Dežman Cimperc 17. novembra izvem podrobnosti, ki
se dogajajo na postaji.

Gradi se podhod.

Prometnica Nina Dežman Cimperc

Remont se je začel v septembru letošnjega leta in bo
predvidoma potekal do pomladi leta 2018. Sedaj je zaprt
oziroma se obnavlja četrti tir na postaji, prav tako je zapora
desnega tira od Slovenske Bistrice do Poljčan (od 7. do
21. 11. 2017). Nato bo sledila obnova tretjega tira. Na postaji se dela podhod. Predvidena je tudi obnova postajne
zgradbe in pridobitev novih parkirišč, ki jih je trenutno premalo. Čeprav je postaja od središča mesta oddaljena štiri
kilometre, je še vedno precej potnikov, ki prihajajo na postajo. Večina z avtomobili pa tudi z avtobusi, kolesi in taksiji.
Obnovljeni bodo vsi postajni tiri, v začetku novembra je bila
vgrajena nova kretniška zveza v smeri Pragerskega, ki je
zelo dobrodošla v času trenutnih zapor, saj tako ni potrebno,
da je ob trenutnih obnovah postajnih tirov zaprt odsek tudi
do Pragerskega. Bo pa ta zveza olajšala delo tudi po končani
obnovi, ko bo promet normalno stekel skozi postajo. Ostale
kretnice bodo tudi nove. Po obnovi četrtega in tretjega tira
sledi v zaključku še obnova tirov ena, dva in pet.

Zahtevno urejanje prometa

Gradbišče

Tir je nov!
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V času remonta je delo prometnika na postaji zelo obremenjeno. Prometnik je na postaji sam, ima ogromno delovnih skupin, kontaktov, dogovarjanj in usklajevanj. Telefon
stalno zvoni in tudi v prometni urad pogosto kdo vstopa,
sprašuje, išče informacije, stvari, ki so v povezavi z obnovo
in delom, se dogovarjajo.
Veliko je izvajalcev (Tegrad, ŽGP …) in podizvajalcev,
skratka, zelo pestro in odgovorno delo. Pravi pa, da se zelo
potrudijo, da vse stvari potekajo, kolikor se da tekoče, saj
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je dober odnos garant za dobro opravljeno delo. Skupine delajo med 7. in 18. uro, po potrebi delo podaljšajo. V
nočnem času uporabljajo postajno razsvetljavo. Vse skupine imajo načeloma skupen odmor med delom, in sicer
med 11. in 12. uro. Število vlakov, ki prevozijo postajo,
je približno do 120 dnevno, in sicer podnevi nekako 70 in
ponoči še 50. Troje parov vlakov na relaciji Maribor–Poljčane ne vozi, saj so namesto njih vpeljani avtobusi. To nekoliko razbremeni promet. Tako jim tudi ob zapori enega
tira uspe prepeljati veliko količino vlakov, seveda pa brez
zamud ne gre. K sreči se potniški vlaki na relaciji Maribor–Zidani Most, ki vozijo v taktnem enournem ciklusu,
srečajo voznoredno večinoma niže po progi, in sicer med
Poljčanami in Dolgo Goro. To je prednost zapor na tem
odseku.
Nina ima že dolgoletne izkušnje, saj že skoraj šestnajst let
dela na tej postaji. Tu je začela svojo prometniško pot, vmes
je bila prometnica v Poljčanah, Šmartnem ob Paki, Šmarju
pri Jelšah, Imenem in Rimskih Toplicah. Pri trenutnem delu
med remontom je za prometnika res problem čas za odmor
in malico. Ob obilici dela in obveznostih dejansko tega prepotrebnega časa ni. Tukaj, v bližini postaje, tudi ni trgovine
in ne gostilne. Tako si morajo vso hrano prinesti s seboj, a
potem nimajo časa za pripravo obroka in tudi ne, da bi jo
zaužili. To je večplastni problem. Tako odmora, ko bi se vsaj
malo spočili, ni, ampak so vseh 12 ur polno obremenjeni,
kar vsekakor ni prav in ne v redu.
Besedilo in foto: Miran Prnaver

Delovni stroji na progi

Tovornjak namesto vlaka

Obnova proge Pliberk–Prevalje na avstrijski strani
V zadnjem času se na Slovenskih železnicah odvijajo številni remonti postaj in prog. To se dogaja na glavnem prometnem križu. Stranske proge žal na tem področju niso deležne teh pozornosti. Razen redkih izjem, kot je, na primer,
Kočevska proga.
Pogledali smo, kako je to pri sosedih Avstrijcih. Koroška
proga (Maribor–Celovec) je bila ob izgradnji leta 1863 del

Prenovljena postaja Pliberk – Bleiburg
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skupne države Avstro–Ogrske. Danes poteka ta proga med
dvema državama, Avstrijo in Slovenijo. Mejni postaji sta
Pliberk (Bleiburg) in naše Prevalje. Nekoč se je na to progo
navezovala še proga Celje–Velenje–Dravograd in se tu priključila na Koroško progo. Proga Velenje–Dravograd, ki je
bila odprta 11 dni pred koncem 19. stoletja, bo prvega julija
prihodnje leto slavila žalostno obletnico – 50 let od njene
ukinitve. Tako lahko ugotovimo, da, kot v preteklosti, tudi
danes država goji bolj mačehovski odnos do stranskih prog.
In kako je v Avstriji? Postaja Pliberk je bila pred leti temeljito obnovljena, letos pa je potekal popoln remont na odseku
od postaje do naše državne meje, to je v dolžini približno
4000 metrov. V času remonta vozijo namesto vlakov avtobusi ali kombiji, glede na potrebe. Remont se je opravljal
z najsodobnejšo opremo, ki jo premore stara celina. Stroj
dolžine (Beri in piši!) več kot 1000 m opravi celoten remont.
Odstrani stare tirnice in tir, položi nove ter opravi vse ostalo,
kar je potrebno pri remontu.
Prometnik v Pliberku v lepi »koroški slovenščini« pove,
kako poteka remont, ki je predviden do 7. decembra. Po
remontu bo proga sposobna za hitrosti do 80 km/h. In zakaj
Avstrijci temeljito obnavljajo progo, po kateri dnevno peljeta
DECEMBER 2017
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Moderna tehnika

Zelo dolg delovni stroj

le dva para vlakov (z novim voznim redom bodo trije)? Ker
gledajo v prihodnost in ker vidijo v železnici prednost pred
drugim prevozom. Neuradno naj bi si želeli, da bi s svojimi
garniturami vozili prek meje do Dravograda ali morda še
dlje. Veliko Slovencev s teh obmejnih krajev hodi v službo
v Avstrijo, pa tudi šolarjev se kar nekaj vozi v Celovec. In
prevozni stroški bi bili najcenejši, če jih vozi vlak. Zanimivo
razmišljanje, za naše slovenske pojme kar malo neverjetno.
Pa vendar bi nam to lahko dalo misliti. Prav tako Avstrijci
vidijo tukaj pomembno obvozno pot preko Prevalj v primeru
remontov ali izrednih dogodkov na progi Maribor–Gradec.
Skratka, zelo racionalna razmišljanja, ampak ne samo to, pač
pa predvsem racionalna dejanja.
Na poti proti Sloveniji se vidi pri postajališču Holmec na
mejni točki odrezana tirnica. To je mesto, do kamor bodo
Avstrijci izvedli remont. Kaj pa mi? Na postaji Prevalje
izvem, da v času zapore na slovenski strani poteka menjava
približno 2000 pragov, in to na odsekih, kjer so bile počasne
vožnje. Torej, nekaj se dogaja, v primerjavi z Avstrijci dokaj
malo. Vemo, kako je železnica pomembna za kraje, skozi
katere je speljana. Posebno, če so ti oddaljeni od središča
države. In za Koroško to zagotovo velja. Morda pa nas bodo
Avstrijci uspeli »prisiliti«, da bomo tudi na naši strani naredili več. Kajti predniki, ki so zgradili to progo v drugih časih
in pogojih, si zaslužijo ne samo hvaležen spomin, ampak

Še zadnji metri pred mejo

Meja z mejnim kamnom

Prometni urad in avstrijski prometnik

Postajališče Holmec
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Znameniti Štoparjev viadukt

tudi odgovoren odnos do te lastnine. Kakšen odnos so imeli
predniki in graditelji te proge, pa naj nam v razmislek pove
naslednja zgodba:
Malo pred Prevaljami stoji čudovit Štoparjev železniški
viadukt. Ta kamniti most so zgradili leta 1863 za potrebe
železniške proge Maribor–Celovec. Dolg je okrog 200 m
in sloni na štirih nosilnih stebrih, visokih približno 40 m.
Je izjemen tehniški spomenik Koroške in eden najlepših
železniških viaduktov na Slovenskem. Njegova posebnost
je v tem, da je grajen v ovinek, ki se rahlo vzpenja. Za
Štoparjev most so lomili in klesali kamen na Volinjaku nad
Lešami. Z dejstvom, da je po odprtju proge nastalo veliko

Postaja Prevalje

neurje, ki je na posameznih delih progo uničilo, je verjetno
povezana še danes živa anekdota, da se je gradbenik, ki je
zasnoval ta most, menda tik, preden je preko njega zapeljal
prvi vlak, vrgel z vrha viadukta v globino. Bal se je namreč,
da most ne bo vzdržal, saj se je pogreznil za nekaj centimetrov. Vendar stoji še danes!
O odgovornosti današnjih gradbincev pri raznih gradbenih polomijah pa ne bomo rekli ničesar. Dejstva govorijo
(in bolijo) sama.
Besedilo: Miran Prnaver
Foto: Zmago Kotnik in Miran Prnaver

Nova pridobitev v gradbeni dejavnosti
SŽ-Infrastruktura je lani v svoj poslovni načrt vključila
nakup novega bagra. Izbran je bil Donelli KGT-P proizvajalca Geismar. Oktobra je bil SGD nov dvopotni bager KGT-P
dobavljen. Oznaka sicer ne pove dosti, vendar je to najmočnejši bager proizvajalca.
Novo vozilo je izdelano z nadgradnjo za vožnjo po tirih
in se uporablja za različne namene, saj proizvajalec ponuja
široko paleto priključkov. Nabavljen je bil za večja dela, kot
so zamenjava tirnic, kretnic, za razne izkope, prekladanje
materiala, kakor tudi za mulčenje in planiranje materiala.
Skupaj z vozilom je bilo dobavljeno tudi orodje, in sicer
grabež za prekladanje pragov in tirnic, žlica za nakladanje
razsutega tovora, mulčer ter planirna žlica.

Bager Donelli (kgt-p)

Dvopotno vozilo
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Pred dobavo stroja se je opravilo izobraževanje in usposabljanje novih strojnikov, po dobavi pa je šolanje izvedel še
dobavitelj. Trenutno je na AŽP vložena tehnična dokumentacija za vpis v register železniških vozil.
Bager je dvopotni, kar pomeni, da se lahko samostojno
pripelje do delovišča po tirih. Hitrost vozila je 30 km/h po
DECEMBER 2017
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tirih in po cesti. Motor vozila je 129 kW in je vodno hlajen.
Krmiljenje je štirikolesno, radij obračanja je 4,2 m. Vozilo
ima dvojno pnevmatsko hidravlično zavoro. Teža vozila je
25 ton, doseg delovne roke je 7,2 m, z njim lahko dvigujemo
tovore do 11 ton. Z bagrom se lahko obrača 360°, kabina
je prostorna in ima dva sedeža. Ima blokado dviga delovne
roke in blokado obračanja, zato ni potreben izklop napetosti
v voznem vodu. Kadar se opravlja delo na dvotirni progi, ne

sega v profil sosednjega tira. Vozilo ima priključek za priklop vagonov, omogoča vleko vozil do 12 osi in težo tovora
100 ton.
Nov bager bo SGD omogočil lažje, hitrejše in učinkovitejše opravljanje del. Novo vozilo pomeni veliko pridobitev
tako za gradbeno dejavnost, kakor tudi za celotno infrastrukturo.
Besedilo in foto: Marko Igličar

Službena stanovanja in najemniki
Na Slovenskih železnicah obstajajo tako imenovana službena stanovanja. V teh stanovanjih živi še veliko družin,
so podnajemniki. Eni so še aktivni, drugi so že nekaj časa
v pokoju. Glede lastninskega statusa so to stanovanja, ki
so v lasti Slovenskih železnic, in stanovanja, ki so v lasti
države Slovenije. Stanovanja v lasti SŽ so vsa tista stanovanja, ki se nahajajo v stanovanjskih naseljih – to je po blokih.
Nekaj jih je tudi v stavbah železniških postaj, predvsem na
Kočevski progi. Za ta stanovanja naj bi skrbele Slovenske
železnice (vzdrževanje, vlaganja). Železnica zaradi pomanjkanja sredstev v ta stanovanja vlaga zelo malo ali pa nič. Da
bi si uredili boljšo kvaliteto bivanja, najemniki sami vlagajo
in stanovanja prenavljajo, za kar odštejejo precej denarnih
sredstev. Ko seštejemo najemnino in lastni vložek, bivanje
v teh stanovanjih ni tako poceni. Železnica se je odločila, da
bo počasi ta stanovanja odprodala. Vprašanje se zastavlja,
kaj se bo zgodilo z vložkom najemnikov? Iz zadnjih primerov je razvidno, da se ta vlaganja upoštevajo pri cenitvi
vrednosti stanovanja v škodo najemnika, saj ta pri odkupu
svoj lastni vložek plača še enkrat.
Druga skupina pa so stanovanja, ki so v lasti države in z
njimi upravlja SŽ-Infrastruktura, d. o. o. , tu je zgodba še
bolj zapletena. Ta stanovanja so izključno v stavbah železniških postaj ali pa se nahajajo neposredno ob železniških
tirih (kretniške postojanke, čuvajnice itn.). Ta stanovanja so
bila vknjižena in vodena kot javna železniška infrastruktura.
S sprejetjem novega zakona o železnicah ta stanovanja niso
več javna železniška infrastruktura in so ostala brez statusa.
Zadeva etažno ni urejena, zato teh stanovanj ni možno vpisati v zemljiško knjigo kot samostojno enoto, še vedno je
vpisana postaja kot celota. Da se to ni uredilo, sta odgovorni
država kot lastnik in SŽ-Infrastruktura kot upravljalec teh
stanovanj. Država je dolžna zagotoviti denar, upravljalec pa
poskrbeti za vse ostalo. Trenutno se oba izmikata odgovornosti in krivdo prelagata en na drugega.
Z namenom zaščite interesov najemnikov železniških
službenih stanovanj je bilo zato dne 14. 3. 2017 ustanovljeno Združenje najemnikov železniških službenih stanovanj.
Združenje bo predvsem stremelo k cilju, da se vsa službena
stanovanja prodajo najemnikom po ugodni ceni in pogojih.
V primeru prodaje službenih stanovanj se vlaganja najemnikov, ki so doprinesla k povečanju vrednosti stanovanj, od
ocenjene vrednosti stanovanja odštejejo.
DECEMBER 2017

Blokovsko naselje (naključna fotografija)

Starejša stanovanja (naključna fotografija)

V času, dokler se stanovanja v lasti države etažno ne uredijo in se SŽ ne odloči za prodajo vseh stanovanj, bo združenje od lastnikov zahtevalo, da ta stanovanja vzdržujejo
in energetsko sanirajo objekte, kar bo pripomoglo k manjši
porabi energentov za ogrevanje in hlajenje pa tudi zunanji
videz objekta. Trenutno so ti objekti v klavrnem stanju in v
sramoto državi, železnici in najemnikom.
V želji, da projekt združenja uspe, vabim vse najemnike,
ki še niso člani združenja, da se včlanijo. Kot člani združenja
bodo lahko svoje pripombe in želje posredovali združenju.
Združenje jih bo posredovalo lastniku stanovanja.
Vsi podatki glede včlanitve v združenje so na spletni strani
združenja www.zdruzenje-nzss.si, za vsa pojasnila pokličite
na telefon 041 684 036 Leksa Stanojevića.
Lekso Stanojević
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Srečanje s sindikalnimi kolegi v Bosni
Na povabilo kolegov iz Samostalnog sindikata izvršnog
osoblja područja infrastrukture ŽFBiH smo se četverica
članov SŽPS v sredini meseca oktobra udeležili mednarodnega seminarja in srečanj sindikatov (poleg domačinov in
nas še delegacije sorodnih sindikatov iz Hrvaške, Srbije,
Črne gore in Poljske) v mestu Buna v bližini Mostarja.

Slovenska delegacija s predsednikom Igorjem Bobanom

ostalimi državami udeleženkami, zadeve na SŽ relativno
dobro urejene.
Poleg uradnega dela in srečanj smo si ogledali tudi izvir
reke Bune (to je ime mesta in reke). Gre za zelo lepo naravno
okolje. Na tem mestu stoji tudi »muslimanska hiša« (Blagajska tekija na Buni).
Obiskali smo mesto Mostar, ki ga reka Neretva deli na
dva dela: muslimanskega in katoliškega – hrvaškega. Samo
za našo skupino je domačin skočil z znamenitega mostu v
reko Neretvo. Seveda je bilo potrebno prej zbrati nekaj denarja in potem smo lahko uživali ob mojstrovini in pogumu
skakalca.
Iz Čapljine do Mostarja smo se popeljali z vlakom. Železnice federacije so nabavile 11 španskih garnitur – talgo.
Garniture so zelo dobro opremljene, precej boljše od naših
pendolinov. Žal vlaki niso posebno dobro zasedeni, ker je
cena precej višja kot v navadnih potniških vlakih. Prav tako
je tudi infrastruktura bosanskih železnic na določenih odsekih potrebna temeljite obnove. Tako trenutno ni povezave
med Sarajevom in Zagrebom ter s tem s Slovenijo, čeprav
naj bi bila za to krivda bolj na hrvaški strani. Sicer pa je, po
besedah gostiteljev, stanje pri njih precej boljše kot v Republiki srbski, ki je del države Bosne in Hercegovine.
Na poti domov smo se ustavili tudi v Medjugorju, ki
je romarsko središče katoličanov in eno najbolj obiskanih
Marijinih svetišč na svetu. Tu se je Marija prvič prikazala

Skupinska

Srečanje je bilo dobro organizirano, domačini zelo prijazni in gostoljubni. Posebej smo to čutili pri predsedniku
sindikata Igorju Bobanu. Izmenjava izkušenj in stališč lahko
pripomore pri delovanju v svojem okolju. Problemi vseh sindikatov so podobni, res pa je, da delujemo v različnih pogojih in različnih okoljih. Lahko rečemo, da so, v primerjavi z

Pred moderno potniško garnituro

10

Prometni urad Mostar

Znameniti mostarski most

Nagovor in zahvala ob koncu srečanja
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šestim domačinom 25. junija 1981. To je točno deset let pred
začetkom razpada Jugoslavije oziroma začetkom napada jugoslovanske vojske na Slovenijo. Žal njena sporočila in prošnje po spremembi načina življenja in dela ter razmišljanja
na tem delu sveta niso zalegla. Posledice krvavega razpada
Jugoslavije pa so bila najbolj krute ravno v Bosni in Hercegovini.
Srečanja zgoraj omenjenih sindikatov so postala že tradicionalna. Zato je vsako ponovno srečanje priložnost za
obogatitev dela sindikata in krepitev prijateljstva.
Besedilo in foto: Miran Prnaver

Medjugorje – gora prikazovanja

20-letnica hrvaškega sindikata prometnika
vlakova
Na povabilo Sindikata prometnika vlakova Hrvatske se
je na pot tradicionalnega druženja in športnih iger v Rovinj
podalo šest predstavnic nežnejšega spola in dva moška
predstavnika sindikata SŽPS. Sindikat prometnika vlakova
Hrvatske je ob tem obeležil dvajsetletnico delovanja sindikata, kar se je odrazilo v svečani zaključni prireditvi.
Poleg domačinov in predstavnikov SŽPS so se tradicionalnega druženja in športnih iger udeležili še predstavniki
sindikatov Srbije, Poljske ter Bosne in Hercegovine, zato se
nas je na zaključni prireditvi zbralo okoli 400.

Črni je v prednosti

Nagovor predsednika SŽPS

Predstavniki SŽPS smo domov s športnega dela druženja
prinesli kar nekaj pokalov (skupaj 7). Predsednik sindikata
SŽPS je prinesel najžlahtnejši pokal v šahu, ženske pa pod
vodstvom selektorja Igorja v metanju pikada in igranju odbojke na mivki nismo imele konkurence in smo tako osvojile
vse tri možne pokale. V ostalih igrah nismo sodelovali, saj
smo nekaj pokalov morali pustiti še ostalim udeležencem.
Druženje pa ni bilo le športno in družabno, ob tem so
med predstavniki vseh sindikatov udeležencev potekali resni
pogovori o tesnejšem sodelovanju med sindikati Evrope in
o ustanovitvi zveze sindikatov prometnikov vlakov Evrope.
DECEMBER 2017

Skupinska

Srečanje je minilo v dobrem in prijetnem vzdušju, zato so
tudi vtisi udeleženk in udeležencev zelo lepi in v imenu vseh
udeležencev hvala vodstvu sindikata SŽPS za to izkušnjo.
Besedilo: Albina Novak in Milorad Šljivić
Foto: spletna stran Sindikata prometnika
vlakova Hrvatske in Milorad Šljivić
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Intervju s predsednikom Sindikata vzdrževalcev
železniške infrastrukture Romanom Jakopičem
Roman, se lahko na začetku intervjuja predstaviš bralcem
glasila Prometnik?

Rojen na Jesenicah v letu 1963, sem uspešno zaključil
izobraževanje in pridobival izkušnje v transportu. Najprej v
cestnem prometu in nato na Slovenskih železnicah.
Kako se je začela tvoja železničarska pot?

Transport sem izbral, ker so me zanimali premagovanje
razdalj, prevoz potnic in potnikov, tovora, natovarjanje,
raztovarjanje materiala. Učna pot me je najprej zanesla na
cesto. Učil sem se o osebnih in tovornih vozilih ter o njihovem načinu delovanja. Učili so me starejši sodelavci, ki so
imeli veliko več delovnih izkušenj in znanja.
Leta 1986 sem se odločil, da se izobrazim še v železniškem
prometu. Možnost opravljanja del in nalog sem dobil v Infrastrukturi, v službi za gradbeno dejavnost Ljubljana. Prva leta
so minila zelo hitro. Spoznal sem delovanje železniškega
prometa, progo, stroje in mnogo sodelavcev in sodelavk, od
katerih se pridno učim in pazim na odnose med nami.
Skupaj s sodelavci skrbimo za vzdrževanje železniške
proge in naprav od Bohinjske Bistrice do Litije. Obseg del
in nalog se povečuje zaradi nerednega vzdrževanja, iztrošenih in zastarelih strojev, premajhnega števila izvajalcev na
posameznih delovnih mestih.
Kdaj si začel aktivno sodelovati v sindikatu?

Odnosi med ljudmi so me zanimali že od dijaških dni.
Svoje znanje na tem področju sem začel nadgrajevati na začetku delovne poti. Zelo hitro sem ugotovil, da so odnosi
med ljudmi zelo občutljiva tematika, za katero je potrebno
veliko znanja in spretnosti.
Največji izziv sem videl ravno v odnosih med delavci in
delavkami na operativnih delovnih mestih. Kot član sindikata sem želel izboljšati odnose med delavkami in delavci
in jih opozoriti na potrebo po stalnem izobraževanju. Skupaj
s kolegicami in kolegi smo se odločili, da ustanovimo sindikat, ki bo reprezentativen v družbi in na republiški ravni.
Si predsednik Sindikata vzdrževalcev železniške
infrastrukture. Nam lahko sindikat na kratko predstaviš?

V sindikat smo prostovoljno včlanjeni delavke in delavci
iz skupine Slovenskih železnic in drugih družb po Sloveniji, ki opravljajo dejavnost čiščenja, varovanja, hotelirstva
in igralništva. Naše članice in člani so različno politično in
versko opredeljeni, zato nas te razlike bogatijo, narekujejo
rast in razvoj sindikata. Uspelo nam je sestaviti ožjo skupino
članic in članov, ki dnevno opravlja dela in naloge v sindikatu. Ema, Silva, Stanko, Roman, Milenko, Ivica, Zvone,
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Roman Jakopič

Aleš in Stanko v svojem prostem času nudijo vse sindikalne
storitve članicam in članom. Želimo si, da se nam pridružijo
še ostale delavke in delavci, da bomo skupaj močnejši in bolj
kvalitetno opravljali sindikalno delo.
Ali vaš sindikat sodeluje tudi z drugimi sindikati?

Zelo spoštujemo naše sindikalne kolege. Prizadevamo si
za boljše odnose in želimo, da se sindikati v Infrastrukturi
boljše organizirajo. Z velikim veseljem sodelujemo s Sindikatom železniškega prometa Slovenije. Imamo veliko skupnih nalog in moči, da jih opravimo. V teh dneh potekajo pogovori o širšem sodelovanju našega sindikata na republiški
ravni.
Zelo pomembno je, da sindikati v infrastrukturi združimo moči in postanemo močnejši sogovornik delodajalcu.
Moramo prepoznati naše prednosti v skupnem delovanju za
boljše pogoje pri opravljanju del in nalog članic in članov
ter višje plačilo za opravljeno delo.
V zadnjem času prevladuje mnenje, da se pravice
delavcev zmanjšujejo, kaj meniš o tem?

Pravice delavcev se spreminjajo in zahtevajo nova znanja,
katera prinašajo nove sodelavke in sodelavci z njihovimi
DECEMBER 2017

INTERVJU
znanji in lastnostmi. Sindikat kot organizacija mora biti
gonilo razvoja in napredka. Ne sme dopustiti, da zastane
in se ohranja na minulem delu. Naloga sindikata je tudi, da
izobražuje svoje članice in člane, jih motivira za nova znanja
in razvoj ter napredek. Na tem področju imamo še mnoge
možnosti za izboljšanje.
Ali ti poleg službenih in sindikalnih obveznosti ostane še
kaj prostega časa, imaš kaj hobijev?

Roman, imaš za konec intervjuja še kakšno misel,
spodbudo za naše bralce?

Prosim vas, da preberete vsaj eno strokovno knjigo na
mesec. Nato znanje delite s prijatelji in znanci. Uživajte
življenje, veliko se smejte in radi se imejte.

Hvala za pogovor, želim ti še naprej veliko delovnih,
kakor tudi sindikalnih uspehov!

Zelo rad berem strokovne knjige. Pogovarjam se z ljudmi
in jih pozorno poslušam. Potujem in kolesarim. Zelo rad se
izobražujem in priporočam vsem, da se preizkusijo in odkrijejo neskončne možnosti znanja.

Pripravil: Edvard Veber
Foto iz osebnega arhiva Romana Jakopiča

Davorin Meško – predstavitev Lokacije
vzdrževanja gradbene dejavnosti Maribor
Se lahko našim bralcem na kratko predstaviš?

Sem Davorin Meško, rojen 19. 12. 1959 v Mariboru.
Kako se je začela tvoja železničarska pot?

Po odsluženem vojaškem roku leta 1980 sem iskal zaposlitev v gradbeništvu (končal Srednjo gradbeno šolo v Mariboru), vendar so se že kazali prvi znaki gospodarske krize
in zaposlitve za moj profil ni bilo. Opravljal sem različna
priložnostna dela in čeprav nisem nikoli sanjal o železnici,
se je konec leta sprostilo delovno mesto pomočnika nadzornika proge Dravograd. Zaradi potreb delovnega procesa so
me v začetku leta 1983 premestili na Pragersko, kjer sem
opravljal dela pomočnika in nato še kot nadzornik proge
vse do leta 2007. Po novi reorganizaciji, katerih sem preživel kar nekaj, sem bil premeščen nazaj na koroško progo.
Tam sem dela opravljal do konca leta 2014 do prihoda na
Lokacijo vzdrževanja Maribor (nadzorništvo proge), SGD
Pisarna Maribor (sekcija SVP) kot strokovni sodelavec III
(pomočnik nadzornika proge).
Zaposlen si v Lokaciji vzdrževanja gradbene dejavnosti
Maribor, lahko predstaviš dela in naloge te lokacije?

LV Maribor opravlja dela na vzdrževanju ter investicijskem vzdrževanju spodnjega (npr. obnova cestnih prehodov,
sanacija mostov, propustov, peronov, čiščenje progovnega
pasu, zavarovanje prometa pozimi)) in zgornjega ustroja
(npr. izmenjava kretnic, tirov), sodeluje pri odpravljanju posledic izrednih dogodkov od postaje Pragersko do mejnega
prehoda Šentilj ter od postaje Maribor do vključno postaje
Ruše. Opravlja se tudi vodenje registrov in evidenc, materialno poslovanje, obračun plač, izvajanje meritev pri rednih
in izrednih pregledih proge, postajnih tirov, kretnic, izolirnih
DECEMBER 2017

Davorin Meško

stikov, mostov, propustov, jarkov, pobočij, potnih in cestnih
prehodov in še bi lahko naštevali.
Katere delovne profile najdemo v LV GD Maribor?

V LV GD imamo nadzornika proge in njegovega pomočnika (strokovni sodelavec, koordinator vzdrževanja), desetarja
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(vodja progovnih del), kovača – termitskega varilca (vzdrževalec železniških naprav in tirnih vozil), obhodnika proge,
varnostne čuvaje in progarje.

Ali se je izvajanje dela in nalog do danes kaj spremenilo,
glede na to, da se na železnici uvajajo razni novi stroji in
naprave?

Kakšno orodje in delovne stroje se uporablja pri izvajanju
del in nalog?

Bistvo je ostalo, saj odgovarjamo za varnost in urejenost
železniškega prometa. Včasih se je večina dela opravljala
z ročnim orodjem, novi stroji in naprave pa tudi ne morejo
opravljati dela sami. Opravijo le večjo količino opravljenega
dela.

Pri svojem delu uporabljamo ročno orodje in delovne
stroje. Med ročno orodje spadajo npr. kramp podbijač, vile
za gramoz, tirne dvigalke, natični ključi, lopate za zemljo/
sneg, ročna kosa itd. Delovni stroji so: navijalka za pokončne vijake, vrtalka za prage, samohodne kosilnice za travo in
sneg, nahrbtna motorna kosilnica za travo, nahrbtna motorna
škropilnica za uničevanje plevela, motorne žage, garnitura
za termitsko varjenje itd.
Pri delu pa nam pomagajo še TMD (tovorna motorna drezina – rema) in dvopotni nakladalec DONELLI, last ŽGP
Ljubljana, pri raznih izkopih bager in tovornjak za odvoz
materiala, končno regulacijo kretnice pa opravi kretniška
podbijalka (Plasser).

Nepoznavalci večkrat ne ločijo med Lokacijo vzdrževanja
zgradb in mehanizacije ter Lokacijo vzdrževanja gradbene
dejavnosti. V čem se razlikujeta obe lokaciji vzdrževanja?

Pa smo spet pri reorganizacijah in spremembah nazivov.
Še sedaj jih večina ve, kaj je nadzorništvo proge, zelo malo
pa jih pozna lokacijo vzdrževanja. Razlika je v tem, da so na
lokaciji zgradb in mehanizacije zaposleni vozniki tovornih
motornih drezin, UNIMOGA-a, mehaniki za pregled delovnih strojev, mizarji, vodovodarji itd., ti opravljajo dela na
območju Pisarne Maribor.

S kakšno problematiko se srečujete pri svojem delu?

Na vzdrževanju se ves čas trudimo, da promet poteka
nemoteno v skladu s tehničnimi predpisi, kar pa je vezano
na kadrovsko problematiko. Zanimiva bi bila primerjava,
koliko imajo zaposlenih delavcev na kilometer proge druge
železniške uprave. Ko sem pričel z delom na železnici, nas
je bilo na manjšem območju vzdrževanja zaposlenih cca.
600 delavcev, sedaj pa 124. Problematika je tudi v razumevanju našega dela. Pred leti mi je tedanji direktor dejal, da
sem sezonski delavec. Odgovoril sem, da sem delavec, ki
opravlja delo štiri sezonske čase v celem letu in da nikakor nisem sezonski delavec. Zaradi takšnega in podobnega
razmišljanja pa pridemo na problematiko delovnega časa in
plačevanja nadurnega dela. Že nekaj časa se ukvarjamo tudi
s problematiko pojmovanja izvršilnih delavcev v gradbeni
dejavnosti.

Vzdrževalna in druga dela potekajo v vseh vremenskih
pogojih in na različnem profilu terena. Kako je z osebno
varovalno opremo, je primerna za opravljanje dela ali se
tu predlagajo še kakšne spremembe varovalne opreme?

Ker je bilo o zaščitnih sredstvih že toliko povedanega in
zapisanega na različnih ravneh, bi odgovorne za nabavo zaščitnih sredstev povabil, da pridejo k nam na teren in ga preizkusijo skupaj z našimi delavci. Osebna varovalna oprema
je včasih dobra, kadar je pa kriterij izbora cena, pa je temu
primerna tudi kvaliteta.
Hvala za pogovor, še naprej ti želim veliko delovnih
uspehov!
Pripravil: Edvard Veber
Foto: Davorin Meško

Menjava kretnice
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Koprska proga
Koprska proga (Divača–Koper) je v zadnjem času zagotovo proga, ki je bila največkrat omenjena, predvsem v
povezavi z gradnjo njenega drugega tira. O tej tematiki je v
naši državi potekal celo referendum. Referendum o Zakonu
o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom
železniške proge Divača–Koper, v medijih pogosto poimenovan kot referendum o zakonu o drugem tiru, referendum
o drugem tiru, je potekal 24. septembra 2017.
2. decembra pa je minilo natanko 50 let, odkar je bil zgrajen in odprt odsek proge Prešnica–Koper in s tem povezava od Divače do Kopra. Proga Divača–Prešnica–Pulj pa je
precej starejša, že od leta 1876.
Več kot dovolj vzrokov je torej, da v tej številki predstavimo Koprsko progo. Lepo se moram zahvaliti našemu
podpredsedniku sindikata in predsedniku OO Koper Dušanu
Kokolu, ki mi je logistično zelo pomagal, da sem si lahko to
progo ogledal od blizu. Teren, po katerem poteka obstoječa
enotirna proga, je topografsko zelo razgiban in neugoden.
Proga je elektrificirana z enosmerno napetostjo 3000 V. Vsa
službena mesta na odseku proge Prešnica–Koper so zavarovana z elektrorelejnimi signalno-varnostnimi napravami
S1-Te-I-30 (Iskra – Lorenz). Na tem odseku proge je vgrajena tudi radio zveza za komunikacije (RDZ A-65). Od Divače
do Kopra je vgrajen avtomatski progovni blok (APB).
Proga Divača–Koper je opremljena z napravo za daljinsko upravljanje prometa. Naprava omogoča daljinsko krmiljenje signalno-varnostnih naprav na postajah in progi iz
enega centra. V center stalno prihajajo podatki o stanju signalno-varnostnih naprav na tej progi. Progovni prometnik,
ki vodi in kontrolira železniški promet, ima v centru pred
seboj tirno sliko celotne daljinsko krmiljene proge z vsemi
progovnimi in tirnimi odseki, glavnimi in premikalnimi
signali.
Potniški promet na progi je bil uveden leta 1972 in leta
1979 je bila zgrajena nova potniška postaja v Kopru.
Proga je sestavljena iz dveh progovnih odsekov, in sicer
iz progovnega odseka Divača–Prešnica, dolžine 17 km, in iz
progovnega odseka Prešnica–Koper tovorna, dolžine 29 km
(od Koper tovorna do Koper potniška je še odsek proge v
dolžini 4 km).
Odsek proge Prešnica–Koper je zaradi intenzivnega prometa že precej iztrošen.
Med Divačo in Prešnico je 17 prepustov, mostov, med
Prešnico in Koprom pa kar 129 prepustov, mostov in še 4
predori (skupne dolžine 1030 m), kar predstavlja zelo velika
finančna sredstva za njihovo vzdrževanje.
Spodnji ustroj je kritičen predvsem na odseku Prešnica–
Koper. Na celem odseku so slaba pobočja usekov (intenzivna erozija) ter nasipi (posedanja).
Specifičen problem so vsakoletni sezonski požari ob
progi, ki postajajo vse bolj javni problem regije. V zadnjih
letih so bili izvršeni določeni posegi, namenjeni reševanju
tega problema. Pokazali so se dokaj uspešni, vendar sistemsko ne rešujejo glavnega vzroka za požare, to je iskrenja
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zavornih oblog na železniških vozilih. Obseg del na protipožarni varnosti je omejen z visokimi stroški ukrepov ter
pomanjkanjem denarja.
Začetna točka proge je v Divači na nadmorski višini
431 m, morsko višino 0 m proga doseže v terminalni postaji
Koper tovorna. Najvišja ležeča postaja na progi je postaja
Rodik z nadmorsko višino 539 m.
Proga ima značilnost gorske železnice z zelo vijugasto
traso in strmimi vzponi. Maksimalni nagib nivelete proge je
25,75 ‰ med Hrastovljami in Rižano.
Maksimalna progovna hitrost za tovorne vlake se giblje
med 70 in 75 km/h in 80 km/h za potniške z nekaj omejitvami na postajah.
Za progovno hitrost 50 km/h sta usposobljena 2 % trase,
za hitrost 65 km/h 3 % trase, za hitrost 70 km/h 2 % trase,
za hitrost 80 km/h 78 % trase, za hitrost 85 km/h 9 % trase
in preostalih 6 % trase za hitrost 90 km/h.
Na odseku proge Koper–Divača je 70 % trase v vzponu,
padca je 22 % trase (od Rodika proti Divači), 8 % trase pa
je v horizontali.
V skladu s standardi UIC 700 je proga Divača–Koper
klasificirana za kategorijo D3, kar pomeni, da je dovoljena
obremenitev na os 22,5 ton.
Na glavni enotirni elektrificirani progi Divača–Koper je 8
službenih mest, od tega je 7 postaj: Rodik, Hrpelje Kozina,
Črnotiče, Hrastovlje, Rižana, Koper tovorna in Koper potniška in cepišče Prešnica, kjer se cepi proga proti Pulju.
Postaja Divača
Postaja Divača je vmesna postaja na glavni dvotirni elektrificirani progi Ljubljana–Sežana d.m. (Opčine FS) in
obenem cepna postaja za progo Divača–Koper ter Divača–
cepišče Prešnica–Rakitovec (Pula HŽ).
Postaja Rodik
Je najvišja ležeča postaja (539 m nadmorske višine).
Postaja je zavarovana z elektrorelejno signalno-varnostno
napravo.
Postaja Hrpelje Kozina

Hrpelje-Kozina
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Postaja ima 8 tirov. Tira št. 1 in št. 2 sta namenjena za
uvoze in izvoze vlakov s prevozom potnikov, ki imajo na
postaji voznoredni postanek. Tir št. 3 je glavni prevozni tir,
ki je namenjen za sprejem in odpravo tovornih vlakov ter za
prevoz potniških vlakov, ki na postaji nimajo voznorednega
postanka.
Cepišče Prešnica
Cepišče Prešnica je službeno mesto in služi za uravnavanje prometa zaporednih in nasprotnih vlakov med postajama
Hrpelje Kozina–Podgorje in Hrpelje Kozina–Črnotiče, v
obeh smereh.
V ozadju cestni viadukt Črni Kal

Prešnica: levo Pulj, desno Koper
Strojevodja Igor Ličen

Postaje Črnotiče, Hrastovlje in Rižana

Zahteven teren

Postaja Črnotiče

Postaje imajo dva tira, od teh se eden uporablja kot glavni
prevozni tir.
Postaja Koper tovorna

Čudovit pogled na progo in predor
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Postaja Koper tovorna je končna postaja enotirne elektrificirane proge. Postaja ima 48 tirov (16 tpk, 18 gpp in 14 rg)
in še tire v luki. Postaja je zavarovana z elektrorelejno signalno-varnostno napravo. V zadnjem času je bil pomemben
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Levi tir Koper potniška, desni tiri Koper tovorna

Levo tirni zaključek, od koder se bo/naj bi se nadaljeval drugi tir.

projekt izvlečnega tira. Projekt predstavlja odpravo ozkega
grla na delu skupne trase obstoječe in načrtovane proge. Ta
ukrep je bil izločen iz celovitega projekta drugega tira in
se izvede posebej zaradi povečanja zmogljivosti obstoječe
proge za čas do izgradnje drugega tira na celotnem odseku
med Divačo in Koprom (oz. ENP Dekani). Ta tir je dolg
1200 m.
Postaja Koper potniška

Dolg vlak, na vsaki strani lokomotiva

Postaja Koper tovorna

Postaja Koper je odprta za sprejem in odpravo potnikov
ter spremljanih avtomobilov.
Ker je proga Divača–Koper opremljena z daljinskim
vodenjem, so postaje Hrpelje Kozina, Rodik, Črnotiče,
Hrastovlje in Rižana ter cepišče Prešnica nezasedene. Vse
postaje na progi Divača–Koper so opremljene z elektrorelejnimi signalno-varnostnimi napravami.
Proga med dvema postajama je razdeljena na več prostornih odsekov dolžine od 1000 do 3000 metrov.
Leta 1987 so progo opremili še z radio dispečerskimi zvezami (RDZ).
Obisk in ogled Koprske proge v lepem sončnem, a zelo
vetrovnem jesensko-zimskem dnevu je bil nadvse zanimivo
doživetje. Me je pa potrdilo v prepričanju, kako je ta zlata
žila Slovenskih železnic potrebna obnove oziroma počitka,
saj je v 50-ih letih naredila in dala več, kot bi lahko pričakovali. Skrajni čas je že, da od številnih besed o gradnji drugega tira (oziroma dveh novih tirov) preidemo k dejanjem.
Da ne bo prepozno, ne samo za SŽ in železničarje, ampak za
celotno našo Slovenijo, saj sta Luka Koper in Koprska proga
strateškega pomena za vse nas.
Besedilo in foto: Miran Prnaver

Novi izvlečni tir, stari trenutno izgrajen
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Vir: (del podatkov in besedila povzet po diplomski nalogi Edvina Furlana,
Ljubljana, maj 2007)
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Delovno mesto: dispečer PO I
Pogovarjal sem se s Tonetom Močilarjem, pri pogovoru je sodeloval tudi njegov sodelavec in prijatelj Branko
Plazar.
Bi lahko na kratko predstavil, kakšen železničar
je dispečer PO I?
Dispečer PO I je železničar s predvsem veliko
izkušnjami: tako v prometnem smislu, kot tudi v obvladovanju računalniških
aplikacij, ki so potrebne za
nemoteno odvijanje prometa, kajti v zadnjih letih
poteka vse obveščanje vlakovnega osebja, spremljanDispečer PO I Tone Močilar
je gibanja vlakov preko
vnosov v računalnik. In kadar se na terenu kaj zalomi, smo
mi prvi, na katerega se prometnik obrne po pomoč.

ostale stvari pa rešujemo sproti. Tudi teh je kar dosti: od
krajšanja tras izrednega prometa, preklic odhodov, instradacije izrednih pošiljk itd. Ko pride klic, pustiš ostalo delo
in rešuješ sprotne stvari. Nato nadaljuješ s konstrukcijami.
Se ti zdi tvoje dele zanimivo in dinamično?
V svojem delu zelo uživam. Nikoli mi ni dolgčas. Vseskozi se moram česa na novo naučiti, kar mi kljub mojim letom
in stažu ni težko. Me ohranja v »možganski« kondiciji.

Včasih je bil naziv starejši dispečer. Zakaj tak zanimiv
naziv?
Umeščanje tras na podlagi naročilnic

Ko sem začel svojo kariero na železnici, še v bivši skupni
državi, so nam govorili, da je hierarhija in disciplina podobna kot v bivši vojski, tako so dobili tudi nekateri poklici v tej
hierarhiji specifična imena, kot so glavni dispečer, starejši
dispečer kot nekakšen čin. Tako si predstavljam izvor tega
naziva.
Katero delo ti vzame največ delovnega časa?
Odkar je v uporabi elektronski grafikon in naročanje
vlakovnih poti preko naročilnic, se starejši dispečer PO I
Ljubljana večino časa ukvarja z umeščanjem tras na podlagi
naročilnic za vse izredne vlakovne poti, za vse vlake, katerih
vlakovna pot poteka preko dveh ali več PO-jev. Veliko časa
nam vzame tudi priprava vlakovnega prometa za objavo,

Kateri so vse poklici in delovna mesta, ki so zasedeni v
»prometni dvorani«?
V prometni dvorani je zelo pisana druščina. V njej se
nahajajo službe SŽ VIT-a (glavni strojni dispečer), službe
Tovornega prometa (glavni transportni, glavni vagonski
dispečer), Servisni center tovornega prometa (rešujejo
vse komercialne probleme in še več). Od SŽ infrastrukture pa smo tu: glavni prometni dispečer, oba vlakovna dispečerja, center SNEV ter gospod Zidar (izredne pošiljke)
in gospod Povalej (tehnologija prometa) pa seveda jaz.
Kljub pisani druščini vseh poklicev se zelo razumemo in
sodelujemo.
S katerimi zaposlenimi najbolj sodeluješ v okviru PO
in s katerimi drugimi še?
Največ sodelujemo z glavnim prometnim dispečerjem,
predvsem zaradi dolžin vlakov, ki so večni problem. Sodelujemo tudi s transportno operativo, ki naroča vlakovne poti.
Kako poteka sodelovanje z ostalima PO-jema?

Delovna miza
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Moram priznati, da ni nekih stičnih točk sodelovanja,
odkar je dispečer PO I zadolžen predvsem za naročila vlakovnih poti in njihovo umeščanje v grafikon. Sodelovanje
je dejansko sedaj, vsaj kar zadeva odvijanje prometa, prenešeno na glavnega prometnega dispečerja. Nam pa kolegi,
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pomanjkanja dispečerjev ne more napisati idealnega turnusa, toda mi starejši znamo potrpeti.
Si zadovoljen z delovnimi pogoji na operativi?

Prometna dvorana

predvsem v Postojni, pomagajo in svetujejo, kadar delamo
konstrukcijo vlakovne poti po Bohinjski progi.
Torej več sodeluješ s postojnskim kot z mariborskim?
Kot sem že povedal, se naše delo ne pokriva. Se pa seveda
slišimo v primeru izrednosti, kot so presežena dolžina vlaka.
Včasih kolege opozoriš, da se vlak prevaža pod kakšnimi posebnimi pogoji, kot je zmanjšana hitrost ali druge izrednosti,
ki niso običajne.
Kakšno pa je sodelovanje in koliko ga je z ostalimi
družbami SŽ (potniški, tovorni, VIT …)?
Tega sodelovanja je kar precej. Za SŽ VIT na podlagi njihovega naročila umeščamo razne tekalne vožnje, za katere
izdajamo tudi brzojavke. Ravno tako sodelujemo s potniškim prometom, predvsem pri vožnjah muzejskih vlakov, za
katere mora biti zaradi spremljave SGD-ja brzojavka izdana
pravočasno, da so obveščene tudi vse ostale službe, ki sodelujejo pri prevozu. Pri izdajanju brzojavk moram biti še
posebej pazljiv, da so obveščene res vse službe, ki morajo
biti obveščene. S tovornim prometom sodelujemo stalno, saj
opravljajo največ prevoza po infrastrukturi in posledično potrebujejo tudi največ izrednih vlakovnih poti. V glavnem,
tega sodelovanja je kar precej.

Z delovnimi pogoji na operativi sem, moram priznati, zadovoljen. Edino, kar me moti, je, da poleti klima ni ravno
100 odstotna, WC se včasih zamaši (napaka pri gradnji).
Vendar se odgovorni kar potrudijo da stvar tudi uredijo, ko
javimo. No, včasih moramo kar povzdigniti glas, da se, posebno WC, hitro uredi, kajti dvorana je zasedena 24 ur na
dan. Ostale stvari, moram priznati, predvsem naročilnica
in Roman Anyvere, pa delujeta zelo dobro. Ob morebitni
napaki pa moram pohvaliti g. Žebalca, ki je vedno na voljo
in dosegljiv in v najkrajšem času popravi napako, če se le da.
Šele ob kratkem izpadu vidiš, kako je pomembno, da stvari
delujejo, saj se takoj naberejo zaostanki. Pri našem delu je
zelo pomembno, da delaš sproti, če ne, se naberejo zaostanki
in si pečen do konca izmene.
Kakšni so pa odnosi med zaposlenimi na operativi in ali
različna sindikalna pripadnost zaposlenih kaj vpliva na
delo in vzdušje?
Na to vprašanje bom odgovoril na kratko. Odnosi so zelo
dobri in, če po pravici povem, sploh ne vem, razen zase
seveda, v katerem sindikatu je kdo. Po pravici povedano, se
o sindikalizmu v dvorani niti ne pogovarjamo. Smo preveč
vpeti v pretočnost prometa in sodelovanje z vsemi prevozniki.

Imate tudi stike z ostalimi prevozniki v tovornem prometu (RCC …)?
Tudi z ostalimi prevozniki imamo precej kontakta predvsem zaradi umeščanja njihovih vlakov v grafikon, dolžine
vlakov ter prevozov izrednih pošiljk. Sodelovanje je korektno, največkrat po e-pošti ter preko naročilnic, kakšno
stvar pa rešimo tudi po telefonu.
Kdo je tvoj neposredni vodja in kako poteka sodelovanje z njim?
Pred kratkim je službo neposrednega vodje nastopil Borut
Kos, s katerim sem sodeloval že prej, ko je bil glavni prometni dispečer. Zaradi tega je zaenkrat sodelovanje odlično. On
razume nas, mi pa tudi njega in vemo, da zaradi trenutnega
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Branko in Tone – prijatelja in sodelavca

Kaj pa problemi pri delu in na delovnem mestu? Jih je
veliko in ali jih uspešno rešujete?
Jaz reševanja težav ne vidim kot problem, ampak kot
moje delo.
Ti je bilo kdaj žal, da si sprejel povabilo na to delovno
mesto?
Nikoli mi ni bilo žal. Jaz osebno sem vsako novo
delovno mesto sprejel kot izziv, možnost za nova
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znanja, za napredovanje v poklicu in mislim, da mi je to
uspelo.
Se lahko na kratko predstaviš in kaj vse si počel na
železnici, predno si prišel na to delovno mesto?
Pripravništvo za službo tedaj vlakovnega odpravnika sem
leta 1976 zaključil na postaji Brestanica, kjer sem opravil
svoj prvi strokovni izpit. Tu sem služboval do odhoda v JLA.
Po prihodu iz vojske sem bil premeščen na postajo Zidani
Most, kjer sem opravljal delo vlakovnega odpravnika do leta
1987, ko sem bil premeščen na delovno mesto vlakovnega

dispečerja na odseku Zidani Most-Dobova s sedežem na
postaji Zidani Most. Leta 2009 pa je prišlo do ukinitve delovnega mesta vlakovnega dispečerja na postaji Zidani Most
in preselitve le-tega v prometno dvorano v Ljubljani. Tako
sem tudi sam prišel tega leta v Ljubljano, kjer sem opravljal dela vlakovnega dispečerja na odseku Ljubljana-Zidani Most in Zidani Most-Dobova. Leta 2010 pa sem začel
opravljati dela starejšega dispečerja oziroma dispečerja PO I
Ljubljana.
Pogovarjal se je Miran Prnaver.
Foto: Miran Prnaver

OO Jesenice
Tokrat sem se odpravil na Gorenjsko, kjer me je na Jesenicah sprejel Sakib Galić, predsednik OO Jesenice, in mi
predstavil njihovo delo in delovanje.
Uvodoma mi je Sakib zaupal, da je vesel, da bo lahko
predstavil svoj OO v glasilu Prometnik. Krajevno OO Jesenice zajema področje postaj od Ljubljana Vižmarje do
Jesenic, na Goriški progi pa postaji Bohinjsko Bistrico in
Bled Jezero.

Predsednik OO Jesenice Sakib Galić
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Med člani so tako prometniki, progarji, čistilke, premikači, vodje premika, potniške blagajničarke … Skratka, zelo
širok spekter poklicev na železnici. Prometniki niso večinsko članstvo, saj je res veliko tudi drugih poklicev.
Na progi proti Ljubljani je daljinsko voden promet, le ob
izključitvi daljinskega vodenja morajo biti postaje zasedene s prometniki. V rednem obratovanju je le postaja Kranj
zasedena s pooblaščenim postajnim delavcem. Postaja Bled
Jezero je v voznem redu 2016/2017 zasedena le osem ur.
Bohinjska Bistrica pa ima nočno prekinitev. Sama postaja Jesenice je zasedena s tremi prometniki, zunanji je na
postaji, dva prometnika (notranji in glavni) sta v CP-ju, ki
je kar precej oddaljen od postajne zgradbe. V stavbi CP-ja
ima OO tudi svoje prostore-pisarno. Prej, ko je bilo članstvo
mlajše, so organizirali tudi športne dejavnosti, rekreacijo.
Sedaj je tega manj, saj je članstvo starejše, povprečno jih
je veliko starih preko 50 let. Tako imajo piknike in izlete,
kot posebnost v našem sindikatu, organizirane skupaj s
sindikatom strojevodij. Enkrat jih organizira SŽPS, drugič
sindikat strojevodij. Tako organizirajo tudi kolesarjenje. Ob
koncu leta se dobijo in proslavijo po turah. V mesecu januarju imajo letno skupščino, na katero je povabljeno celotno
članstvo.
Kot specifičen problem mi omeni samo postajo Jesenice,
ki je mejna postaja in se delo opravlja po dvojnih predpisih,

Postaja Kranj
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Prometnik Damjan Torkar na Jesenicah

naših in avstrijskih železnic. Vsaki dve leti imajo izpit iz
predpisov sosednje železnice. Ti izpiti so na Jesenicah, komisija je slovenska, vendar se člani komisije prej izobražujejo pri sosedih. Če tega izpita nimaš, ne moreš delati na
Jesenicah. Pri delu na Jesenicah je bila ustaljena praksa, da
je glavni prometnik urejal in vodil delo na postaji, sedaj, ko
je pa naše podjetje razdeljeno na odvisne družbe, nastajajo
določeni problemi. Odzivnost ostalih družb ni vedno primerna. Če glavni prometnik ne vzame »stvari v svoje roke«, so
težave. Vse napake, ki se zgodijo prej, je na mejni postaji
potrebno urediti. Avstrijski kolegi imajo sistem dodelan in
pri njih ne moreš tako malo po domače. Tako, na primer,
lokomotiva čaka na vlak in če vlak v dveh urah po predvidenem prihodu ne prispe na Jesenice, Avstrijec vzame lokomotivo nazaj na svoje območje in pika. Našim v Ljubljani

Postaja Lesce Bled
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je to težko dopovedati, čeprav se trudijo. Sicer imajo tudi
Avstrijci podjetje razdeljeno na družbe, vendar vodenje prometa je vodenje prometa in prometnik je tisti, ki odreja in
vodi delo na postaji. Pri nas pa po delitvi podjetja prihaja pri
koordinaciji do precejšnjih težav. In če hočemo na Jesenicah
uspešno sodelovati z Avstrijci, mora sistem dela potekati podobno kot pri njih.
Prav tako ga skrbi kadrovska politika, vsaj kar zadeva
Jesenice. Prometnikov primanjkuje, vsi so starejši in pred
upokojitvijo in vemo tudi, da začetnik ne more takoj priti na
Jesenice in začeti delati.
Na vprašanje, kako poteka sodelovanje z glavno pisarno našega sindikata, Sakib pove, da je sam že skoraj 12 let
predsednik OO in da na sestankih vedno pove, kar misli, in
da si želi, da se problemi rešujejo. Čeprav včasih pride do
napetosti, je prav, da si povemo stvari v obraz in jasno, saj
lahko le tako uspešno gremo naprej, ne sme pa biti zamer
in prizadetosti.
Sam sicer naslednje leto, ko mu poteče mandat, ne namerava več kandidirati, saj misli, da je bilo 12-letno obdobje
dovolj dolgo. Počasi se tudi približuje koncu svoje poklicne
kariere. Na železnici je od leta 1983 in je pred delom prometnika opravljal številna dela in poklice. Bil je premikač,
vodja premika, nadzorni vodja premika, vlakovodja, tranziter … Kot prometnik je delal na vseh postajah od Jesenic do
Ljubljane, po pet let v Šiški in Vižmarjih, pa tudi na drugih
postajah, sedaj pa že kar nekaj časa na Jesenicah.
Kot je že omenil, je pri njih zgledno sodelovanje s strojevodji. V OO imajo 6 zaupnikov, ki pokrivajo svoje področje
(premik, EE, SGD, potniški promet, prometniki …).
Letos je bilo organizirano družabno srečanje našega sindikata na njihovem območju v Kranjski Gori. Srečanje je
bilo zelo dobro obiskano in organizirano. Pri tem so veliko
pripomogli člani OO Jesenice, tako da se tudi naslednjega
leta zopet srečamo na istem kraju.
Ob koncu najinega pogovara se je Sakib zahvalil in zaželel vse dobro vsem, ki delajo za naš sindikat. Vse dobro je
zaželel tudi našemu glasilu in njegovim ustvarjalcem. Sam
želi, četudi ne bo več tako neposredno vpet v delo sindikata,
še po potrebi in po svojih močeh pomagati.
Pogovarjal se je Miran Prnaver.
Foto: Miran Prnaver

Žirovnica
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Mariborski železniški most
Pri gradnji železnice so bila poleg predorov najzahtevnejša gradbena dela gradnje mostov in viaduktov. Prav mostovi so bili že od nekdaj zanimivi tako po svoji veličini kot
izgradnji. Še posebej svojstveni so železniški mostovi, med
katere zagotovo spada Solkanski most, ki je največji železniški most na svetu, grajen iz kamna. Žal znamo naše znamenitosti premalo predstaviti svetu.
Staremu mariborskemu cestnemu mostu pa je menda edini
pri nas namenil nekaj sto strani obsežen roman Tone Partljič.
V svojem romanu poleg romaniziranih dogodkov predstavi
tudi podatke o gradnji mostov v tistem času, med njimi tudi
železniški most čez Dravo. Za svoj roman je pisatelj uporabil
veliko zgodovinskih virov, ki jih je dobil na mnogih krajih,
med njimi tudi v šentjurskem muzeju pri Mihaelu Bučarju.
Prav tja je vodila pot tudi mene. Šentjurski kustos železnice
je moj sošolec in prav rad mi je ustregel z nekaj podatki o
mariborskem mostu.
Z Bučarjem sva se sprva dogovorila, da obiščeva starejšega železničarja na Savinjski progi, pa sva to zaradi pomanjkanja časa preložila na poznejši čas. Miha, ki je, kot
šef postaje, že deset let upokojen, je namreč ves predan svoji
zbirki v železniškem muzeju in vse dni presedi v svoji pisarni, da lahko obiskovalcem pokaže železniški muzej. Tudi
tokrat sem ga našel v pisarni, oblečenega v staro modro – še
jugoslovansko – železniško uniformo. V pozdrav mi je podal
raport, kot smo ga morali nekoč prometniki (takrat vlakovni
odpravniki) podati šefu, ko je zjutraj prišel v službo. To poročilo o stanju vlakov in dogodkih si moral povedati po vojaško. Kar nekaj nostalgije je prebudil v meni na čase mojega
dela. Potem sva si ogledala lepo urejen in obnovljen muzej
z novo zunanjo podobo, ki je pravi ponos postaje Šentjur.

Kustos Mihael Bučar

***
Potem ko so v prvi polovici 19. stoletja po vsej zahodni
Evropi začeli graditi železnico, se je tudi Avstrija odločila za
novo prometno povezavo. Po nekaj medmestnih progah je
sklenila zgraditi povezavo med Dunajem in Trstom. Zgradili
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Karl von Ghega

so odsek od Dunaja do Gradca, pri čemer jim je delal preglavice gorski prelaz Semmering. Zanimivo je, da so morali
potnike in tovor od Murzzuschlaga čez prelaz Semmering
prevažati z vozovi po poštni cesti, ki pa ni bila – se ve, asfaltirana. Potem so projekt gorske proge čez Semmering zaupali znamenitemu avstrijskemu gradbeniku Karlu von Ghegi,
ki je bil vodja gradnje avstrijskih železnic. Gorski del proge
so gradili od leta 1848 do 1854 s predorom, dolgim 897
metrov. To je bila prva zgrajena gorska železnica na svetu,
v času, ko je pri nas že stekel železniški promet.
Da bodo gradili progo Dunaj-Trst, je bilo odločeno že leta
1837. Madžari so zahtevali, da vodi proga do Trsta preko
njihovega ozemlja, toda nadvojvoda Janez, ki je imel pri nas
na Meranovem pri Limbušu svoje vinograde, je dosegal, da
je proga stekla skozi Maribor. Tudi tu sta bili dve različici:
čez Maribor ali Ptuj. Obveljala je prva.
V Mariboru je bila reka Drava velika ovira pri gradnji
železnice. Gradbeni strokovnjak Ghega, ki je bil na študijskem potovanju v Ameriki, se je navdušil za gradnjo lesenega mostu vrste Howe, kot so jih gradili v Ameriki. Z gradnjo
so začeli junija 1844. Temeljni kamen so postavili 1. marca
1845 in ga dokončali 4. aprila 1846.
Če bi most gradili danes z vso sodobno tehnologijo, se v
tem času ne bi niti dogovorili, kdo ga bo gradil. Takrat pa
se je vse gradilo ročno, prevozi so bili povečini z vprežno
živino. Prek 20 tisoč kubikov hrastovega lesa in 34 tisoč
kubikov obdelanega kamna in večjo količino lomljenca s
Pohorja so verjetno pripeljali po Dravi. Opornike so prvič
gradili s cementom in porabili le okoli 90 ton železa. Postavili so jih na petmetrske lesene pilote.
DECEMBER 2017
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Gradnja mostu

Zanimiva je vest iz Slovenskih novic iz leta 1845:
Na železni cesti pri Mariboru delavci delajo neprekinjeno
preko cele zime, kjer bodo zidarji izvedli dva velika, morda
dva največja dela na celotni železni cesti za Trst, to je izgraditi 182 'hvatov' dolgi podzemni podtunel (mišljen je šentiljski predor, op. M. M.) in veliki most preko Drave. Pri tem
delu je stalno zaposlenih 810 delavcev, od katerih 215 dela
noč in dan v samem tunelu.

Most z dvema tiroma je služil skoraj dvajset let, ko je
bila leta 1863 zgrajena Koroška proga in hkrati kurilnica
in železniške delavnice na Studencih. Takrat se je pojavila potreba po tretjem tiru čez Dravo. Spomladi leta 1864
so začeli graditi sedanji železni most. Gradnja je potekala
hkrati z demontažo lesenega, pri čemer ni bil moten železniški promet prek Drave. Pri gradnji so okrepili temelje
opornikov, ki nosijo most še danes. Partljič v svoji knjigi
opisuje, kako so na nov način spajali posamezne železne
dele. V posameznih železnih elementih so bile napravljene
luknje, v katere so vtaknili vroče železne kovice in jih s
posebnimi kladivi zakovičili. Zanimivo je, da so si delavci,
ki so imeli posebne rokavice, v tri nadstropja podajali te
vroče kovice. Železni most so zgradili prej kot v dveh letih
in je služil vse do 7. aprila 1941, ko je jugoslovanska vojska
porušila vse mostove.
Začela se je vojna in Nemci so v kratkem času most usposobili za železniški prevoz, spodaj pa so še dodatno zgradili
pomožni most za pešce in vojsko. Leta 1945 so zavezniki
izvedli kar 28 bombnih napadov na most, pa ga zaradi velike
višine niso zadeli. Bombniki so zaradi varnosti pred dobro
nemško protiletalsko obrambo leteli zelo visoko, žrtev pa so
bile številne bližnje zgradbe.
Po vojni so most kar trikrat obnavljali, hitrost pa je še
vedno ostala omejena. Razen tega je most dobil le še nadgradnjo elektrificirane proge leta 1975. Zanimivo pa je, da
nikoli ni bila omenjena gradnja novega, sodobnega mostu,
čeprav so čez Dravo zgradili kar tri nove sodobne cestne
mostove. Tudi tu smo v zaostanku.
Besedilo in foto: Marjan Mally

Porušen most leta 1941
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Rocket – prababica parnih lokomotiv
Parne lokomotive so skozi zgodovino doživljale svoj
razvoj in napredek. Ta razvoj sega vse v začetek 19. st. v
Angliji, kjer so na veliko gradili proge in razvijali naprave
na lasten pogon za vožnjo po tirih. Tako je bilo 13. februarja
1804 uporabljeno prvo tirno vozilo na lasten parni pogon
»Trevithickovo vozilo«. Od tega trenutka naprej je šel razvoj
samo še naprej; pojavile so se raznolike tehnične rešitve.
Da bi laže primerjali uporabnost in vzdržnost teh rešitev, je
bil 6. oktobra 1829 na progi Liverpool-Manchester izpeljan
preizkus v Rainhillu, kjer se je pet raznovrstnih rešitev bojevalo za 500 £ nagrade. A v ožji krog so se uvrstile samo tri
lokomotive na lasten pogon: Sanspareil, Novelty in Rocket.
Za najboljšo in zmagovalno rešitev se je izkazala lokomotiva
Rocket.
Lokomotiva Rocket, ki sta jo razvila Georg in Robert
Stephenson (oče in sin) je bila zmagovalna na tem preizkusu in je dosegla povprečno hitrost 24 mph (pribl. 39 km/h).
Rocket je bila zmagoslavna zaradi nekaj tehničnih novosti,
ki so izboljšale uporabnost in vozne lastnosti lokomotive.
Ker je bila za tekmovanje določena tudi najvišja dovoljena
teža lokomotive, je Rocket dobila samo eno pogonsko os s
preprostima delno lesenima kolesoma na napere. Zadnja os
je bila samo nosilna z manjšima premeroma kolesa, prav
tako na napere.

Fotografija ohranjene lokomotive Rocket – hrani jo Science
museum London.

Prava revolucionarnost pa je bila izvedba kotla lokomotive. Kotel je vseboval 25 bakrenih cevi in tudi peč je dobila
plašč, v katerem je bila voda ter povezovalne cevi s kotlom.
Barvna skica lokomotive Rocket – stanje leta 1829
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Tako je lokomotivski kotel skupaj s plaščem peči dobil večjo
izparilno površino, kar je omogočilo večjo možnost uporabe pare in posledično je lokomotiva lahko razvijala boljše
uporabne lastnosti. Uporabljen je bil tudi izpuh izrabljene
pare skozi dimnik (podpih), s pomočjo katerega je nastal
vlek iz peči, tako je sveži zrak laže prišel v peč in omogočil
boljše gorenje. Tudi položaj dveh parnih strojev je prešel iz
vertikalnega v lego 35° kota. Posebnost je bilo tudi krmilje
lokomotive, pri katerem sta bila na pogonski osi dva ekscentra, to je delovalo kot nekakšno menjalo s pomočjo nožnega pedala (podobno kot sklopka) in menjalnega vzvoda. To
krmilje je bilo le del faze v razvoju in se v takšni obliki ni
dolgo uporabljalo. Tako je lokomotiva Rocket dala v svoji
konstrukciji zametke vsem kasnejšim parnim lokomotivam,
ki so jih izdelovali in uporabljali do konca parne vleke.
Rocket je bila tudi lokomotiva, ki ni zaslovela samo kot
hitra in tehnično dovršena za tisti čas, temveč se je z njo peljala tudi takrat zelo znana in slavna igralka Fanny Kemble,
in to en dan pred uradno otvoritvijo proge Liverpool-Manchester 14. 9. 1830. O tem priča ohranjeno pisno pričevanje Fanny Kemble. Na dan otvoritve prve javne železniške
proge na svetu Liverpool-Manchester je enega izmed vlakov
vozila Rocket in na tej vožnji se ji je zgodil neljubi dogodek.
Na dan otvoritve je na progi vozilo več slovesnih vlakov in
eden se je ustavil na postaji Parkside, da so dotočili vodo.
Na tem vlaku je bil med potniki tudi predstavnik Britanskega parlamenta William Huskisson, ki je med postankom

Shemi lokomotive Rocket – izvorno stanje (levo) in današnje
ohranjeno stanje (desno)

izstopil iz vagona, da si pretegne noge. Pri povratku proti
vagonu je bil pa nepazljiv, tako da ga je povozil drugi vlak,
ki ga je vlekla lokomotiva Rocket. William je med prevozom
v bolnišnico podlegel poškodbam povoženja. To je bilo prvo
povoženje človeka v zgodovini železnic s tragičnim izidom.
Rocket je tako postala znamenita lokomotiva v zgodovini
železnic, saj je njena konstrukcijska zasnova dala podlago
v razvoju domala vseh parnih lokomotiv, ki so v svojem
osnovnem principu delovanja ostale podobne Rocket. Tako
zasledimo njeno konstrukcijsko dediščino na vseh parnih
lokomotivah vse do konca obratovanja le-teh po celotnem
svetu, tudi v Sloveniji.
Besedilo: Mitja Vaupotič

Tehnični podatki lokomotive Rocket
Teža lokomotive
Osni pritisk
Premer pogonskih koles
Premer tekalnih koles
Medosna razdalja
Premer kotla
Dolžina kotla skupaj s pečjo
Površina rešetk v peči
Število in premer bakrenih kotelnih cevi
Skupna grelna površina
Maksimalni tlak pare
Premer cilindra
Skupna dolžina lokomotive
Višina lokomotive skupaj z dimnikom
Največja hitrost
Konstrukcijski tip

4,25 ton
2,5 ton
1.422 mm
762 mm
2.184 mm
1.016 mm
1.830 mm
0,56 m2
25 x 150 mm
12,8 m2
3,4 bare
203 mm
4,2 m
4,9 m
45 km/h
A1n2

Viri:

Tri najboljše lokomotive, sodelujoče na preizkusu v Rainhillu
leta 1829
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Gibbon Richard: Stephenson’s Rocket 1829 onwards, Science museum
London, 2016.
Maggs Colin: Steam trains, Amberley, 2015.
Reed Brian: Loco profile7: The Rocket, 1970.
Fotografije in slikovno gradivo:
Gibbon Richard: Stephenson’s Rocket 1829 onwards, Science museum
London, 2016.
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Izlet OO Zidani Most v Novo mesto
Tudi letos smo se v OO Zidani Most odločili, da naš tradicionalni izlet organiziramo z vlakom. Po Ljubljani leta
2015 in Mariboru lani nas je tokrat pot vodila v dolenjsko
prestolnico. Začeli smo na postaji Zidani Most, v Sevnici
prestopili na vlak za Trebnje, nato še en prestop, tako da
smo po dobrih dveh urah in 80 minutah čiste vožnje prispeli
v Novo mesto. Vožnja je bila zanimiva, saj se nas večina le
redkokdaj pelje po tej progi, za kar nekaj udeležencev pa je
bila to prva vožnja na tej relaciji.
Po prihodu v Novo mesto nas je čakal avtobus in nas popeljal do tovarne Krka. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo
mesto, je mednarodno generično farmacevtsko podjetje s sedežem v Novem mestu. Skupina Krka je v letu 2015 prodala
za 1.174,4 milijona evrov izdelkov in storitev. Krka svoje
izdelke prodaja v več kot 70-ih državah. Mednarodno prisotnost ob številnih podjetjih in predstavništvih v tujini utrjuje
tudi z lastnimi proizvodno-distribucijskimi centri v Ruski
federaciji, na Poljskem, Hrvaškem in v Nemčiji. Konec leta
2016 je bilo v Krki 10889 zaposlenih. Slaba polovica jih je
zaposlenih v tujini. V tovarni v Novem mestu jih je zaposlenih okrog 3500.
Temelj Krkinega poslovanja je farmacevtsko-kemijska
dejavnost. Osrednja skupina izdelkov so zdravila na recept,
ki predstavljajo 82,1 % prodaje skupine Krka. Po obsegu
prodaje sledijo izdelki brez recepta z 9,5 % in veterinarski
izdelki s 5,3 %.
Krka svojo osnovno dejavnost dopolnjuje z zdraviliškoturističnimi storitvami hčerinske družbe Terme Krka z
2,9 %. V tej dejavnosti je zaposlenih okoli 600 ljudi. Združuje zdravilišča v Dolenjskih Toplicah in Šmarjeških Toplicah,
obmorski center Talaso Strunjan, Hotele Otočec s hotelom
v edinem slovenskem gradu na reki ter poslovni hotel Krka.
Osnovna dejavnost Term Krka je medicinska rehabilitacija
po boleznih srca in ožilja, dihal in gibal. Zanimivo je, da so
se od ustanovitve tovarne leta 1954 zamenjali samo trije direktorji, kar je tudi eden od pokazateljev uspešnosti podjetja.
Ogled tovarne je bil za vse zelo zanimiv. Redkokdaj imaš
priložnost videti tako tehnološko izpopolnjeno dejavnost,
kot smo jo videli tokrat v Novem mestu. Roboti so tudi del
delovne sile in res zanimivo je bilo opazovati njihovo delo.
Po ogledu nas je pred tovarno čakala vodička in z busom
smo se odpeljali na Otočca ter si ogledali tamkajšnji grad na
otoku. Grad Otočec, ki je razglašen za kulturni spomenik,
je edini vodni grad v Sloveniji. Stoji na enem od otokov
reke Krke nedaleč od Novega mesta. Prvič je bil omenjen v
13. stoletju, točneje leta 1252, ko so v njem prebivali vazali
freisinških škofov, vitezi Otoški.
Izumrli so v 15. stoletju, naslednji lastniki pa so bili iz
vrst tirolske plemiške rodbine Villandres. Leta 1560 je grad
v upravljanje prejel stotnik žumberaških uskokov, baron
Ivan Lenkovič (poznejši general Vojne krajine). Leta 1629
je lastnik postal pl. Janez Sonce; o njem je Ivan Tavčar
napisal povest. Sredi 18. stoletja je grad postal del posesti
plemiške rodbine Schweiger-Lerchenfeld, od leta 1854 do
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Z vlakom na izlet

Skupinska na gradu Otočec

konca 2. svetovne vojne pa je bil v lasti rodbine Margheri de Commadona. Med drugo svetovno vojno so partizani
grad požgali in porušili, po vojni pa je bil nacionaliziran in
obnovljen.
Danes je grad urejen v luksuzen hotel s petimi zvezdicami, leta 2009 je bil prenovljen v duhu gotike in renesanse
z desetimi dvoposteljnimi sobami in šestimi apartmaji ter
grajsko restavracijo z vrhunsko kulinarično ponudbo. Hotel
Grad Otočec je danes ena najprivlačnejših lokacij za poroke
in druga svečana slavja v Sloveniji.
Po povratku v Novo mesto je sledil še ogled stolnice in
ostalih zanimivosti mestnega jedra.
Novo mesto je sedmo mesto po velikosti v Sloveniji z
22.415 prebivalci, prestolnica Dolenjske ter središče mestne
občine Novo mesto in rimskokatoliške škofije Novo mesto.
Leži sredi gričevnate pokrajine v rečnem zavoju reke Krke
na nadmorski višini 202 m. Mestni obod sestavljajo na
jugovzhodu Gorjanci, na jugozahodu Ljuben (546 m), na
zahodu vzrastki Kočevskega Roga, na severu pa vinorodna
Trška gora (428 m). Staro mestno jedro, ki je krožne oblike
s polmerom okoli 250 m, stoji na skalnatem apnenčastem
polotoku. Obliva ga počasna sivozelena Krka, ki tam teče v
treh zaporednih rečnih zavojih. Mesto je trgovsko, upravno,
zdravstveno, izobraževalno in kulturno središče, sodobni
urbanizacijski tokovi pa so zajeli tudi širše podeželje, ki je
izgubilo kmetijsko vlogo. V mestu in okolici so se razvile
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avtomobilska (Revoz – bivši IMV, Adria Mobil, TPV), farmacevtska in kozmetična (Krka), tekstilna (Labod), lesna
(Novoles), obutvena ter elektrotehnična industrija ter industrija izolacijskih materialov.
Novo mesto ima 5 osnovnih šol (OŠ Grm, OŠ Bršljin, OŠ
Drska, OŠ Center, OŠ Šmihel), glasbeno šolo, srednje šole,
dislocirane oddelke višjih ter visokih šol slovenskih univerz,
samostojno Visoko šolo za upravljanje in poslovanje, Visoko
šolo za tehnologije in sisteme in Visoko šolo za zdravstvo,
Visokošolsko središče Novo mesto ter Univerzitetno in
raziskovalno središče Novo mesto. Tu so sedeži ustanov regijskega pomena (zdravstvo, bančništvo, telekomunikacije,
pravosodje, šolstvo, zavarovalništvo, zaposlovanje), ni pa

nobenega urada nacionalnega pomena. Po svojem kulturnem pomenu in zgodovinskem bogastvu sodi Novo mesto
med najimenitnejša slovenska mesta.
In ogled tega imenitnega mesta smo zaključili s poznim
kosilom v gostilni Loka ob reki Krka. Če nekaj dni prej ne bi
zaradi obilnega deževja tudi reka Krka poplavljala, bi lahko
imeli v res lepem sončnem jesenskem popoldnevu kosilo na
pomolu reke Krke. Pa tudi tako je bil to zelo lep zaključek
našega izleta. Sledila je še vožnja domov z vlakom. Vsi, ki
smo bili na izletu, smo se v svoja domača okolja vračali polni
vtisov, veseli in zadovoljni.
Besedilo: Miran Prnaver
Foto: Robert L. Horvat

Članice in člani OO Celje na izlet z barko
26. avgusta 2017 smo se članice in člani sindikata SŽPS
OO Celje in SVSŽ OO Celje odpravili na sindikalni izlet.
Naš cilj je bila Opatija. Že na poti nas je čakal postanek na
Ravbarkomandi, kjer smo se okrepčali s kavico in velikim
slastnim rogljičem. Po prihodu v Opatijo smo se odpravili
v pristanišče, kjer nas je čakala barka, da nas popelje po
Kvarnerju. Zaradi zamujanja smo traso plutja morali malo
skrajšati. Tako smo se odpeljali do Cresa, po poti pa pobrali
še harmonikarja, ki nas je zabaval. Večina si je na Cresu privoščila kopanje, saj je bilo vreme več kot idealno. Nekateri

Harmonikar

Ples na barki

so kopanje ponovili v Rabcu, kjer smo se tudi ustavili za
kratek sprehod. Seveda je bilo za nas na ladji dobro poskrbljeno, tako za dobro hrano, kakor tudi za pijačo, služilo pa
nam je tudi vreme.
Vzdušje na izletu je bilo krasno, zato nam je bilo kar
malo žal, da je izlet tako hitro minil. Pričakujemo, da ga v
naslednjem letu zopet ponovimo, verjetno na kakšni drugi
destinaciji.
Besedilo: Albina Novak
Foto: Edvard Kostić

Točajka Branka

Železniška ribiška liga druženja (ŽRLD)
Zaključili so 15. sezono. Tekmovali so na osmih tekmah
na različnih lokacijah. Najdaljša tekma sezone, kakor vsa
prejšnja leta, je bil dnevno-nočni maraton, ki ga prirejajo vsako leto na ribniku Rače. Zbrane nagrade, ki so jih
prispevali nekateri tekmovalci in sponzorji, so podeljevali
na dnevno-nočni tekmi ter ob zaključku sezone. Imajo tudi
sindikate, ki jim vsako leto stojijo ob strani in jim plačajo kotizacijo. Denar porabijo za ribolovne dovolilnice RD
Rače in RD Ptuj. Koristijo jih lahko vsi člani sindikatov.
Sindikat SVSŽ jim je podaril sedemdnevni oddih v Termah
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Zreče za štiri osebe. Sindikat SŽPS jim je podaril sedemdnevni paket Moravske ali Atomske toplice v trajanju
sedem dni za pet oseb in SSSLO Maribor jim je podaril
sedemdnevni paket v termah Moravske toplice. Ti sindikati
so res vseskozi z njimi in jim omogočajo bivanje v njihovih
enotah, česar so resnično veseli. Te nagrade so prejeli prvi
trije najboljši tekmovalci sezone posamično.
Za prihodnost imajo naslednje načrte:
Vodja lige ostane Miran Trantura, njegov namestnik
Miran Razboršek, tekmovalno komisijo sestavljajo Miran
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Razboršek, Martin Čerič in Miran Trantura (Pravilnik o tekmovanju v lovu rib s plovcem ŽRLD).
Za prve tri tekmovalce bodo podelili praktične nagrade:
štek palico, bolonez palico in meč palico.
Sedemdnevni termini oddiha v termah, katere podeljujejo sindikati, gredo v žreb. Sodeluje lahko tekmovalec, ki je
končal 6 tekem, od tega je dnevno-nočni obvezen.

Dnevno-nočnega maratona se lahko udeležijo vsi železničarji ter upokojenci.
Startnine tekmovalcev ostanejo iste (10 € na tekmo, razen
prve tekme, dnevno-nočnega maratona in zaključne tekme).
Podelitev nagrad se opravi po končanem dnevno-nočnem
maratonu in ob zaključku lige.
Nadomestni lokaciji v primeru planiranih tekem sta ribnik
Juršinci in Pragersko.
Obveščanje sindikatov poteka preko oglasnih desk in na
spletni strani sindikata www.sindikat-svsz.si.
Kotizacija sindikatov ostane 120 € za nakup ribolovnih
dovolilnic, ki jih lahko koristijo njihovi člani, ki plačajo.
PLAN TEKEM ZA SEZONO 2018

Najboljši s pokali

1. tekma
2. tekma
3. tekma
4. tekma

Farovec (otvoritvena tekma)
Juršinci
Ragoznica Ptuj
RD Prvenci

07. 04. 2018
21. 04. 2018
12. 05. 2018
26. 05. 2018

5. tekma

Dnevno-nočni maraton Pragersko

16. 06. 2018

6. tekma

RD Rače

23. 06. 2018

V ČASU DOPUSTOV TEKEM NI!
7. tekma
8. tekma
9. tekma

Sava Radeče
TSN Pesnica
Pragersko (trasa – finalna tekma)

12. 09. 2018
22. 09. 2018
06. 10. 2018

Članek je po zapisniku sestanka ob zaključku
15. sezone pripravil Miran Prnaver.
Foto: Miran Trantura

Konec sezone

Martinovanje
Letošnje martinovanje smo organizirali na Dolenjskem v
gostilni Pugelj pod Trško Goro 11. 11. 2017. Zbrali smo se
v skoraj isti zasedbi kot prejšnjič: člani SŽPS iz OO Novo
mesto, OO Ljubljana, OO Ljubljana Zalog, OO Postojna in
OO Koper ter se ob prijetnem druženju, klepetu ter odlični
hrani in pijači poveselili na tradicionalnem martinovanju.
Priča smo bili samemu krstu mošta v vino in se ob tem dobro

Dobro razpoloženje
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zabavali ob dobri glasbi, ki nas je ob tej priložnosti sproščala
in navdihovala. V pričakovanju naslednjih druženj in podobnih dogodkov najlepši pozdrav iz dolenjske regije in na
svidenje do naslednjič!
Besedilo in foto: Jure Buzar

Vesela družba
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Izlet OO Celje proti Baltskim državam in na Finsko –
drugi del (Latvija, Estonija in Finska)
Četrtega dne je bilo naše jutranje vstajanje nekoliko težavno. Nočna zabava je pač pustila svoj pečat.
Vendar je želja videti in doživeti nekaj novega močnejša
od jutranje utrujenosti! V prestolnici Latvije smo si ogledali
Spomenik svobode, mestno hišo, sedež vlade in poslopje
parlamenta, se sprehodili po sejemskem trgu in mimogrede,
skoraj po službeni dolžnosti, pokukali še na železniško postajo. Pri ogledu mestnega središča sta nas presenetila ulična
glasbenika, ki sta zaigrala Zdravljico, ko sta nas opazila.
Nato pa še Slakovo V dolini tihi, kar je bilo res prijetno
presenečenje.
Veliko stavb v Rigi nosi še pečat socializma, ki je vse baltske države zaznamoval v večini preteklega stoletja, ko so bile
del Sovjetske zveze. Eden od pomnikov je tudi odtis stopal
v vseh treh prestolnicah držav, ki spominjajo na 23. 8. 1989,
ko so ljudje z živo verigo zahtevali samostojnost.
Popoldan smo se z avtobusom popeljali v smeri Estonije
in za nami je ostajala Latvija, pretežno ravninska pokrajina.
Najvišji vrh države meri 311 metrov. V Estoniji je skoraj
identična pokrajina, najvišji vrh države je tu visok 318 m.
Pretežno gozdnata dežela z veliko manjših jezer.
Estonija je od vseh baltskih držav najbolj razvita, ekonomsko veliko sodeluje s Finsko, Švedsko in tudi z Zahodno
Evropo.
Ob sončnem zahodu smo prispeli v glavno mesto Talin.
Po nastanitvi v hotelu smo opravili ogled središča mesta in

Na stadionu NK Flora, foto: Zmago Kotnik

Pred železniško postajo v Rigi – Latvija, foto: Edvard Kostić
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Pendolino na železniški postaji Helsinki, foto: Milan Kovačec

Pročelje železniške postaje Helsinki, foto: Milan Kovačec

Slovenska glasba v Rigi, foto: Edvard Kostić

vsaj malo začutili utrip nočnega življenja, ki je precej živahno in raznoliko. Tržnica, namenjena prodaji cvetja, je
odprta vso noč.
Naslednjega dne je sledil ogled mestnega obzidja, ki ima
ohranjenih 26 obrambnih stolpov in je na UNESCO-vem
seznamu kulturne dediščine. Nekateri smo se podali v hišo
strahov in popoldan še na TV stolp, ki meri v višino skoraj
toliko kot najvišji vrh Estonije (314 m). S stolpa je prekrasen razgled na Talin in okolico.
Zadnjega dne smo se vkrcali na ladjo in se odpravili proti deželi tisočerih jezer, kot mnogokrat imenujemo
Finsko.
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Udeleženci v Talinu, foto: Bogdan Kobal

Spomenik svobode v Rigi, foto: Edvard Kostić

Helsinki so bili naša najsevernejša točka potovanja, od
Celja oddaljena 1700 kilometrov. V lepem sončnem vremenu smo si ogledali nekaj znamenitosti mesta. Spomenik
Pavlu Nurmiji, na Senatorskem trgu smo imeli krajši postanek za ogled cerkve svetega Nikolaja, ob Spomeniku Ruskega carja Aleksandra II. pa smo se za spomin še skupinsko
fotografirali. Skoraj obvezen je ogled železniške postaje z
zanimivim pročeljem, kjer smo na enem od tirov opazili nam
dobro znano potniško garnituro Pendolino.
Napočil je čas za povratek z letalom. Helsinke smo zapustili na prijetnih 17° C, letalo nas je popeljalo na 11.500
metrov visoko in na -54° C. Na srečo je v letalu zelo prijetna
temperatura.
Še srečen pristanek na Dunaju in z avtobusom proti Celju,
kjer se že podoživljajo vtisi izleta, ki se že nekoliko prepletajo z razmišljanji, kam naslednjega leta.

Železniška postaja v Talinu – Estonija, foto: Zmago Kotnik

Zapisal: Edvard Kostić
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Berlinski maraton
We are the champions …
Kar udarilo je: nasmehnila se nam je Sreča in gremo na
berlinski maraton. Kdo gre? Jaz, jaz … ekipa sedmih tekačev, radostnih prijateljev je sestavljena. Vsi, ki smo maraton že pretekli in si želimo še. Tek je postal naše življenje.
Emil Zatopek, legendarni češki maratonec, je imel še kako
prav, ko je dejal: »Če želiš teči, teci miljo. Če pa hočeš
živeti (drugačno) življenje, teci maraton.« Načrt imamo
in pripravljamo se na treningih pa vsak zase. Poškodbe,
bolečine … masaža, povoji … koliko dela imamo. Pauzira eden, drugi … gremo skupaj na dolg tek … Končno
odhod.
Petek, 22. 9. 2017
Zgodnje jutro. Meglice se vlečejo po dolini, trava je
vlažna, na obzorju se svetli. Kombi ustavi pred našo hišo.
Še malo zaspani, a že nasmejani obrazi prijateljev me pričakajo. Naložim prtljago, pomaham domačim in že hitimo
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proti Mariboru in naprej. Pričakovanje v naših očeh … Si
v redu? … Pa ti? Smo, vsi. Klepet, nasmeški, nekaj postankov … V veselem in razigranem vzdušju pot hitro mine.
Večeri se, ko parkiramo v bližini dvorane, kjer dvignemo
številke. Tekačev s celega sveta je veliko, a hitro dobimo
vsak svojo vrečko. Po bulevarju zapeljemo pred hostel,
kjer bomo prenočevali. Berlin preseneti s širokimi, urejenimi alejami, tudi v samem središču skromno osvetljenimi.
Varčnost pač.
Sobota, 23. 9. 2017
Zbudimo se v sončno jutro. Na Olimpijskem stadionu je
za tekače organiziran kratek ogrevalni tek po mestu, nato pa
skupni zajtrk. S podzemno se odpeljemo do zadnje postaje,
nato hitimo proti stadionu. Tja pa že tudi teče reka tekačev,
ki se smejijo, nosijo zabavna oblačila, zastave ali barve svoje
države. Če hočeš povedati, od kod si, je to odlična priložnost. Počasi se pomikamo proti vhodu. Ponosno tam stojita
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kamnita stolpa z olimpijskimi krogi, spomin na daljnje leto
1936, ko je Nemčija gostila olimpijske igre. Tiste igre, ko je
A. Hitler vsemu svetu dokazoval moč arijske rase, tiste igre,
na katerih je Jesse Owens premagal njegovega najboljšega
šprinterja in skakalca v daljino in domov odnesel štiri zlate
medalje (le malokdo ve, da sta bila prijatelja do Longove
prezgodnje smrti). Tiste igre, na katerih je naš Leon Štukelj
na krogih osvojil srebro. A stadion so leta 2000 obnovili
in ves sodoben in moderen nam je ponudil kruhke, sadje,
pecivo.
Popoldan je čas počitka, pripravljamo se na tek. Pregledujemo opremo, nameščamo štartne številke, čipe, energetske
gele, vsako stvar trikrat preverimo, ali je tam, kjer mora biti.
Zatopljeni v svoje misli smo nemirni in polni pričakovanja.

S sindikalno zastavo

Nedelja, 24. 9. 2017
Vstanemo zgodaj. Rahlo dežuje. Dobro, razmere bodo
odlične. Po petinštiridesetih minutah hitre hoje smo ogreti.
Bolj se bližamo stadionu, več tekačev prihaja po vseh ulicah.
A do starta je še daleč. Tek bo lep, po mestnih ulicah, vreme
zadovoljivo in organizator si obeta nov rekord. Pripravljena
je zajetna nagrada. Postavimo se v bokse, vsak zase, poskakujemo, obrazi napeti. Opazujem množico. Mladi, stari,
starejši … moški, ženske, vsak s svojimi željami, pričakovanji, nekateri z mislimi na osebni rekord, drugi zaskrbljeni
– nikoli ne veš, kaj te čaka na 42,195 km dolgi poti. Mnogi
so prišli od daleč, iz Avstralije, Brazilije, Japonske, seveda
slišim govorico skoraj vseh evropskih držav. Številni so na
tako dolgi progi prvič, drugi izkušeni, z mnogimi pretečenimi
kilometri, pa vendar s spoštljivim odnosom do tako velikega
maratona, saj je vsak nekaj posebnega in nepredvidljivega.
Na velikem ekranu že spremljamo start najhitrejših.
Končno. Podamo se na pot, polno trpljenja in užitkov, ki
vijuga skozi različne predele mesta. Množica gledalcev nas
spodbuja, med njimi so dobro opremljene navijaške skupine,
številne z bobni dajejo ritem tekaškim nogam. Izmenjujejo se z rockerskimi skupinami, godbo na pihala, jazz, med
njimi navijači z improviziranimi instrumenti, pa mažoretke
z iskrečimi cofi in palicami. Vsi se smejijo, zabavajo, kličejo: go go, lauf, lauf … Tu je še množica prostovoljcev, ki
prijazno ponujajo pijačo, sadje, energetske napitke in tako
skrbijo za našo energijo in optimizem, posebno tistih najbolj
utrujenih, da ne odnehajo predčasno. Kriza na 30. kilometru,
težke noge, ne, nočem misliti na to, naprej, samo malo še,
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toliko kot do klopce na treningih ob Savinji, ne, ne smem
nehati … kaj bi dal, da bi bil kjerkoli, samo ne tu, v copatih, ves moker in razbolel … noga, mišica … vse me boli.
Na pomoč priskočijo ekipe maserjev, študentov Visoke šole
za zdravstvo, ki sprostijo utrujene mišice in me poženejo
naprej, proti Brandenburškim vratom. Tu mahajo mažoretke
v modrem, na velikem ekranu je izpisan tvoj čas … Dobiš
medaljo, nagrado, ki bo v spomin visela na posebnem mestu
v vitrini. Dokaz, da lahko dosežeš vse, kar si zadaš.
Diham. Zadovoljen, ker sem na težko prigaranem koncu,
srečen, ker je doživetje nepozabno.
Radostniki se poiščemo, si čestitamo, se objemamo, vsi
čestitamo vsem, tudi neznancu, ki gre mimo s trdimi nogami
in se smehlja, kar tako, sam sebi.
In zdaj? Lačen, vsi smo lačni, govorimo, eden drugemu,
vsak z vsakim in sam s seboj.
Vsi smo prišli do cilja. Vsi smo zmagovalci. We are the
champions …
A želja je že dvignila glavo. Kaj ste že rekli, kateri maraton je naslednji?!
Besedilo in foto: Zlatibor Čurković in Alenka Golež

Skupinska
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Iz Muzeja Južne železnice v Šentjurju
Foto: Robert L. Horvat

