
Leto XXIV ▪ Številka 116 ▪ ISSN 2463-9818 ▪ Glasilo SINDIKATA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA SLOVENIJE ▪ December 2018



UVODNIK 

Leto 2018 se počasi, a 
vztrajno izteka. Dogajanje na 
sindikalni sceni na železnici je 
bilo zelo razburkano in na tre-
nutke zelo napeto. Če bi kdo 
v začetku leta napovedal, kaj 
vse se bo dogajalo, si verjetno 
nihče ne bi upal staviti, da se 
bo to res zgodilo. Pa se je. V 
»vojni« sindikatov je ena stran 
izgubila tretjino svojih »voja-
kov«. Generalom so padale 
glave, nekateri, do včeraj ne-
premagljivi, so sami zapustili 

bojišče in odšli iz sistema. Spet drugim vodilnim so čine odnesli 
sklepi svetov delavcev in odločbe poslovodstva SŽ. Nekateri od 
teh so po svoji nepremišljenosti pristali na meji med podjetjem in 
cesto. In še eno nadvse žalostno dejstvo je spremljalo to »vojno«. 
Ko se je razvnela bitka, so generala šibkejše strani prvi zapuščali 
in metali puško v koruzo prav tisti, ki jim je general v preteklosti 
naredil, dal največ uslug in koristi. Pravijo: »Če imaš take prijatelje, 
ne potrebuješ sovražnikov.«

SŽPS je v preteklih letih kljub vsem napadom ostal zaradi načel-
nosti in pokončne drže svojih članic in članov ter njihovega vodstva. 
In kje je vloga našega sindikata v spremenjenih okoliščinah danes? 
V prej opisanih dogajanjih lahko vidimo, da nobena, na videz še 
tako trdna stvar na tem svetu, v resnici ni tako trdna in predvsem ne 
večna. Naučiti se moramo, da se pošteno delo in načelnost splača. In 
naučiti se moramo, da nas le jasna drža, ki smo jo imeli v preteklosti, 
lahko ohranja pri življenju tudi v prihodnosti. Tako bomo prepo-
znavni in drugačni v tej pisani mavrici sindikatov na SŽ.

Pred Vami je nova, bogata številka glasila Prometnik. Na 
številnih progah potekajo remonti, obiskali smo tri (Rimske 
Toplice–Celje, Pesnica–Šentilj in Kočevsko progo). V intervjujih 
se nam predstavita predsednik Sindikata progovnih prometnikov 
Slovenije in član sveta delavcev v potniškem prometu. Poročamo o 
dodatku, ki ga prejmejo prometniki, ki delajo na mejnih postajah. 
Predstavljamo OO SŽPS Ljubljana. Izvedeli boste, kako težko in 
zahtevno delo je delo progarja na naših progah.

V pozno poletnih in jesenskih mesecih smo bili gostje številnih 
tradicionalnih mednarodnih srečanj sindikatov. Pišemo o srečanju 
na Hrvaškem in v Črni gori. Žal pa nihče od udeležencev srečanj v 
Srbiji ter Bosni in Hercegovini ni pripravil članka o teh dogodkih.

Na zgodovinskih straneh predstavljamo našega nekdanjega 
podpredsednika sindikata, nadaljujemo članek o tem, kaj je nekoč 
pomenil prometnik in predstavljamo Morsejev telegraf.

Še kar nekaj člankov je na temo srečanj in izletov (pohod na 
Triglav, izleti OO-jev, barkolana, martinovanje …). Upam, da je teh 
nekaj uvodnih podatkov o vsebini nove številke dovolj privlačnih, 
da boste z veseljem pogledali v notranjost glasila.

V imenu vseh sodelavcev, ki pripravljamo Prometnika, in seveda 
v svojem imenu Vam želim blagoslovljene božične praznike! S pono-
som in hvaležnostjo praznujmo tudi dan samostojnosti in enotnosti!

Naj vam leto 2019 prinese čim več srečanj z ljudmi, ki so vam 
dragi in pomembni v vašem življenju, ki vam bodo prinašali srečo, 
zadovoljstvo in hvaležnost. In naj vam leto 2019 prinese čim več 
dogodkov in stvari, ki vas bodo notranje bogatili. Naj bo leto 2019 
leto, ki se ga boste z veseljem spominjali!!

Miran Prnaver, glavni urednik

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 Sloveni-
je, Trg OF 7, 1000 Ljubljana, s pripisom Časopis Promet-
nik ali na e-poštni naslov: sindikat.szps@slo-zeleznice.si, 
info@sindikat-szps.si ali miran.prnaver@slo-zeleznice.si.
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BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA

Spoštovani!

Prišel je mesec december in s seboj, poleg običajnega 
veselja in radosti, prinesel veliko novosti.

Uživajte v branju nove številke Prometnika in novoletnih 
proslavah. Nam prepustite še zadnje letošnje obveznosti, 
med katerimi sta kolektivna pogodba in dogovor.

Kolektivno pogodbo prenavljamo že nekaj časa in sedaj 
smo končno blizu cilja – nova kolektivna pogodba, ki bo 
zaposlenim na SŽ prinesla nove ugodnosti, varnost in tako 
dalje …

Dogovor na sindikalni strani je že usklajen. Potrebno ga je 
še uskladiti in podpisati z delodajalcem. Dogovor se nanaša 
na božičnico, povečanje izhodiščne plače ter odpravnino ob 
upokojitvi.
Če bo šlo vse po načrtu, nas čaka lep začetek novega 

leta.
Naj izkoristim to priložnost in se Vam zahvalim za sodelo-

vanje v preteklem letu, v katerem se je članstvo v našem 
sindikatu povečalo za četrtino, kar me zelo veseli. Poleg tega 
je bil ustanovljen novi OO PO Ljubljana.

Vam in Vašim družinam želim vse najboljše v letu 2019.

SREČNO!

Predsednik SŽPS Milorad Šljivić
Foto: Robert L. Horvat

Mejni dodatek
Delo prometnika na mejni postaji je precej specifično, saj 

ureja promet s sosednjo postajo, ki je na drugem železniš-
kem omrežju oziroma v drugi državi. Opravljanje takega 
dela terja od prometnika tako poznavanje jezika sosednje 
države kot tudi poznavanje prometnih predpisov v tem že-
lezniškem omrežju.

Naš sindikat si je že v preteklosti zelo prizadeval, da bi 
omenjeni prometniki dobili dodatek za to specifičnost dela. 
Tudi na sodišču smo si v preteklosti priborili to pravico. 
Zaradi zlorabe dodatka, ki so ga dobivali tudi tisti, ki jim 
narava dela tega ni omogočala, je bil kasneje zopet ukinjen.

Letos pa nam je skupaj z drugimi sindikati (žal brez 
podpore SŽS-ja) uspelo pri spremembah KPDŽP v prilogi 

kolektivne pogodbe zagotoviti ta dodatek. V nadaljevanju o 
tem preberite kratek pogovor z našo članico Stanko Jurko-
šek, ki dela na mejni postaji Dobova.

Po dolgih letih je naš sindikat zopet uspel izpogajati 
dodatek za mejne postaje. Kako si to osebno sprejela?

Zadovoljna sem, da za dodatno delo, ki ga imamo na 
mejni postaji, dobimo plačilo.

Misliš, da je dodatek upravičen in potreben?

Mejni dodatek je upravičen in potreben zaradi specifike 
dela na mejnih postajah.Delo na mejni postaji je lahko tudi nevarno.

Pogoji dela na mejni postaji so specifični.

AKTUALNO
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Kaj je specifika vašega dela, glede na druge postaje?

Pri delu sodelujemo s policijo in s sosednjo železniš-
ko upravo, s katero se sporazumevamo v tujem jeziku 
(hrvaščini). Dodatno delo je dogovarjanje z vsemi prevoz-
niki o vožnjah vlakov in menjavah lokomotiv, ker sta na 
postaji Dobova dva sistema napetosti in je potrebno pri 
vseh vlakih menjati lokomotive. Zaradi ilegalnih prestopov 
meje vse vlake, ki vstopijo v Slovenijo, podrobno pregle-
da policija in s policijo se za vsak vlak posebej dogovar-
jamo, kdaj ga lahko sprejmemo od sosednje železniške 
uprave.

Kaj pa velikost dodatka (12 ur mesečno)?

Za delo, ki ga moramo dodatno opraviti, glede na druge 
postaje, je primeren. Lahko pa bi bil en del fiksen (licenca je 
stalna), drugi del pa plačan, glede na opravljeno delo.

Kako so pa to sprejeli tvoji sodelavci, člani drugih 
sindikatov?

Mislim, da pozitivno.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Nadgradnja proge Zidani Most–Celje

O tem remontu smo poročali že v 112. številki našega 
glasila. Gre za zelo obsežen projekt, saj bo obnova trajala 
od oktobra 2016 do predvidoma konca leta 2020. Dela so 
ocenjena na 282,4 milijona evrov, od tega Evropa prispeva 
90,6 milijona evrov.

Da gre res za velik projekt, priča tudi dejstvo, da so se Slo-
venske železnice zaradi te zapore odločile spremeniti vozni 
red. V letošnjem letu je v spomladanskih mesecih prihajalo 
do zelo velikih zamud, ki so včasih dosegle tudi celo uro časa 
odstopanja od voznega reda. To je povzročalo veliko neza-
dovoljstva med potniki, pritiske na službujoče (predvsem) 

prometnike, ki seveda niso nosili glavne odgovornosti za 
zamude, so pa bili najbolj izpostavljeni.

Stvari so postajale skoraj neznosne. Zato so se SŽ odločile 
za spremenjen vozni red na tem odseku proge. Nekaj vlakov 
je bilo z julijem tako ukinjenih, kar precej potniških vlakov 
pa so nadomestili nadomestni avtobusni prevozi. Večina ICS 
pa na relaciji Celje–Ljubljana vozi po spremenjeni poti, po 
avtocesti preko Trojan. Vozni časi vlakov med Celjem in 
Zidanim Mostom so bili z voznim redom podaljšani in prila-
gojeni številnim počasnim vožnjam na tem odseku. Zadeve 
so po tej spremembi postale dosti znosnejše in tudi zamude 

Gradbišče in proga »Nova« postaja Laško

Obilica strojev na remontu Kjer se konča dvotirna proga
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v dokaj razumnih mejah. V začetku je bilo predvsem pri 
avtobusnih prevozih kar nekaj težav, počasi pa se stvari 
zboljšujejo.

Trenutno poteka zapora levega tira med postajama Rimske 
Toplice–Laško–Celje. Začetek teh del je bil v mesecu juliju, 
končanje zapore pa nekako do konca letošnjega voznega 
reda. Ali bo v praksi prišlo do podaljšanja zapore, pa trenut-
no še ni mogoče poročati.

V vmesnem času pa so že otvorili prenovljena dela na 
postaji Laško.

Prenovljena železniška postaja Laško, ki so jo večino-
ma končali že maja in so jo 9. novembra slovesno predali 
namenu, je stala 10,5 milijona evrov. Že pred tem je Direkci-
ja za infrastrukturo zgradila novo postajo v Celju, ta je stala 
26 milijonov evrov.

V Laškem so zamenjali štiri kilometre petih tirov in 14 
kretnic, nova je tudi elektrifikacija postaje, sanirana sta bila 
podvoz in jekleni most čez Savinjo, zgrajen je bil podhod s 
tremi dvigali, nova sta perona, obnovljeno je tudi postajno 
poslopje, vse pa je prilagojeno gibalno oviranim osebam.

Sicer pa bo celoten projekt prinesel med drugim zago-
tovitev nosilnosti proge kategorije D4 (dovoljeni pritiski 
22,5 t/os), povečanje propustne zmogljivosti proge s 328 na 
354 vlakov na dan, povečanje prevozne zmogljivosti proge 
z 20,56 na 24,41 milijonov neto ton na leto in skrajšanje 
voznih časov vlakov skupno za 5 ur na dan.

O tem remontu bomo zagotovo še pisali tudi v prihodnjih 
številkah, v tokratni pa malo bolj obsežna fotodokumentaci-
ja z zapore levega tira Rimske Toplice–Laško–Celje.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Nova podoba postaje Celje Dvigalo na postaji Celje

Tudi nadvoz bo deležen obnove! Dela pri Marija Gradcu

Postaja Laško Polaganje novega tira
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STRESI IN TRAVME NA DELOVNIH MESTIH ŽELEZNIČARJEV

PRVA PSIHOSOCIALNA POMOČ
Vsak izmed nas je že doživel kakšno stresno situacijo, 

saj je stres praktično del življenja. Včasih se ne zavedamo, 
da je lahko stvar, ki je za nekoga »pač življenje«, za nekoga 
drugega večji ali manjši stres. Stres pa lahko, sploh če se iz 
stresne situacije ne znamo ali ne moremo izvleči, povzroči 
tudi telesne simptome, kot npr. glavobol, težave z želodcem, 
razdraženost itn., iz teh začetnih simptomov pa se lahko raz-
vije še kaj hujšega.

Travmo doživimo ob dogodkih, ki so ogrožajoči za naše 
preživetje ali za naš občutek varnosti. Ob tem doživljamo 
intenzivna čustva strahu, nemoči ali groze. Sem spada tudi 
travma očividca nasilnih dejanj, smrti ali težkih poškodb 
druge osebe. Nepredelana travma ostaja z nami in določen 
zvok, kraj ali oseba lahko povzročijo reakcijo ponovnega 
doživljanja travmatičnega dogodka.

Toliko (zelo na kratko) o definicijah.

Koliko jih je med osebjem, ki opravljajo varnostno kri-
tične naloge (ja, ne bomo več izvršilni delavci …), ki še 
niso doživeli vsaj hude stresne situacije, če že ne travme? 
Kolikokrat ste morali zaradi tresočih nog sesti ali vam je 
srce nabijalo vsaj 120 na minuto? Poznate občutek, ko imaš 
želodec stisnjen v majhno kepico? Ko se ti naježi koža in ti 
stopijo vse dlake pokonci? Večkrat se dogodek srečno konča 
in se ga lahko otreseš po nekaj minutah. Kaj pa, ko je huje, 
ko se kakšnega dogodka ali prizora ne moreš otresti in te ta 
spremlja še dolgo časa, lahko tudi leta, tudi v sanjah?

Velikokrat pomaga že samo to, da se lahko s kom pogo-
voriš.

Na osnovi Zakona o varnosti in zdravju pri delu je SŽ 
dovolila ustanovitev skupine za prvo psihosocialno pomoč, 
ki je namenjena vsem delavcem ob doživetju travmatskega 
dogodka oz. hujšega stresnega dogodka na delovnem mestu. 
Gonilna sila za našim delovanjem so seveda strojevodje, saj 
se oni največkrat srečujejo s takšnimi dogodki, za njimi tudi 
brez težav stoji SŽ-VIT. Druge organizacijske enote v našem 
sistemu SŽ bolj ali manj pozabljajo, da se tudi njihovi de-
lavci lahko znajdejo v duševni stiski. Čeprav je naše delo 

prostovoljno, je delavcem določenih profilov onemogočeno 
celo izobraževanje v tej smeri. Kar zadeva našo Infrastruk-
turo, moram reči, da posebnih težav ni, dokler se ne ovira 
delovnega procesa, seveda; s finančnega vidika pa je na 
mestu sindikat SŽPS, ki svojim članom omogoča brezplačen 
prevoz na izobraževanje in pozneje tudi na izpopolnjevanje. 
Medtem ko je strojevodja že pri večjem stresu upravičen do 
smene, delavci pri premiku, spremljavi vlaka in seveda pro-
metniki in progovni prometniki delamo do konca izmene, 

Nesreča na tirih

Pomoč ponesrečencem

Pomoč poškodovanim na vlaku
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razen seveda, če smo povzročitelji izrednega dogodka, pa še 
takrat se zgodi, da delamo, dokler smena ne pride.

Prostovoljci iz skupine za prvo psihosocialno pomoč 
smo namenjeni vsem, ne glede na to, na katerem delovnem 
mestu se nahaja delavec, ki potrebuje našo pomoč, in sicer 
ob vsakem času na dežurni številki 051 691 668. Nismo del 
preiskovalne komisije, ne zanima nas krivda, ne odgovor-
nost posameznika, po potrebi smo vam na voljo in pridemo 
na kraj ID izključno za vas.

O izrednem dogodku smo obveščeni s strani strojnega 
dispečerja (zaradi odklonilnega odnosa drugih organizacij-
skih enot), kar seveda pomeni, da smo seznanjeni o ID samo 
takrat, kadar je v dogodku udeležen delavec VIT-a. Tako se 
je zgodilo, da smo poslušali očitke ob naletu TMD na cestno 
vozilo, češ da smo na mestu samo za strojevodje. Ob povo-
ženju na zapornicah na postaji nihče ni vprašal prometnika, 
kako se počuti. Tudi s strani progovnega prometnika je bilo 
postavljeno vprašanje, zakaj pa njim to ni omogočeno. Ob 
nesreči pri premiku premikalna skupina menda brez kakšnih 
težav nadaljuje z delom, potem ko odnesejo njihovega težko 
poškodovanega ali mrtvega sodelavca, da se o sprevodnikih 
in vodjih vlaka sploh ne pogovarjamo, kajti ti so, glede na 
odziv njihove OE, še posebej trdoživi …

Seveda se na naše delovanje pojavljajo tudi odklonilni 
odzivi s strani sodelavcev. Morda zaradi ponosa, strahu 
pred obsojanjem, odklonilnega odnosa ob izrazu »psihič-
na pomoč«? Večinoma pa smo na terenu dobrodošli. Pri 
avstrijskih kolegih, ki so prišli z nami delit svoje izkušnje, 
ima vsaka OE svojo skupino za prvo psihosocialno pomoč. 

Mi smo torej še v povojih, vsi za vse, a počasi in vztrajno 
rinemo dalje …

Ne sramujte se svojih občutkov. Naši odzivi na stresne 
oz. travmatične dogodke so zelo različni. Po Zakonu o var-
nosti v železniškem prometu (102. člen, točka 3) je delavec 
lahko kaznovan z globo od 200 do 500 €, če dela, ko se 
čuti utrujenega, bolnega ali iz kakršnihkoli drugih razlogov 
nezmožnega za delo in o tem ne obvesti odgovorne osebe 
– delodajalca. Torej zahtevati pomoč ali smeno ob večjih 
stresnih ali travmatičnih dogodkih ni samo vaša pravica, 
ampak tudi dolžnost. To velja za vse osebje, ki opravlja var-
nostno kritične naloge, ne samo za strojevodje! Zavedajte 
se, da stres in preobremenjenost nista olajševalni okoliščini, 
če naredite v takšnem stanju napako! Če pride zadeva do 
sodišča, vas utegnejo še kaznovati, če ste zavestno delali v 
takšnem stanju.

Prostovoljci iz skupine za prvo psihosocialno pomoč smo 
tukaj za vas. Na teren pridemo k vam v našem prostem času, 
ker nam je mar in smo pripravljeni pomagati. Samo od vas 
je odvisno, ali sprejmete ali odklonete našo pomoč. Glede na 
to, da obveščanje naše skupine ni ravno optimalno, pa imate 
vedno možnost poklicati sami. Če vas zanima več, poglejte 
na Intranet/Obvestila/Kadri/Psihosocialna pomoč delavcem, 
kjer je tudi posodobljen seznam pooblaščenih delavcev za 
izvajanje pomoči.

Besedilo: Suzana Slatinšek
Fotografije je pripravil Miran Prnaver.

Remont proge Pesnica–Šentilj–državna meja
Po dolgih letih oziroma desetletjih, ko se skoraj ni 

obnavljalo železnic, v zadnjem času potekajo številne ob-
nove in remonti. Eden večjih je tudi zapora proge med 
postajama Pesnica–Šentilj–državna meja. Odsek med pos-
tajama Pesnica–Šentilj je dolg približno 8 km. Gre le za 
prvega od štirih sklopov del, ki jih bodo izvedli. Obnova 
bo potekala v več fazah, in sicer na celotnem odseku med 
Mariborom in Avstrijo. Izbrani izvajalci del v vrednosti 

44.367.343,51 evrov so Pomgrad, SŽ–ŽGP, GH Holding in 
Gorenjska gradbena družba.

Zapora proge se je začela 26. oktobra in bo predvidoma 
trajala do sredine decembra. Se pa bodo morali izvajalci 
držati rokov, saj je bilo od sosednjih Avstrijskih železnic 
težko dobiti soglasje za zaporo proge. Zato dela potekajo 
v okrepljenem, za določene aktivnosti tudi štiriindvajsetur-
nem delavniku.Veliko gradbišče na postaji Šentilj

Gradnja podhoda v Šentilju

AKTUALNO

7DECEMBER 2018



Za potniški promet je organiziran nadomestni avtobusni 
prevoz (na relaciji Maribor–Špilje za lokalne vlake in za 
mednarodne vlake do Gradca), tovorni vlaki pa so preusmer-
jeni predvsem na mejni prehod Jesenice.

Na postaji Šentilj me je sprejel prometnik Ivan Anžel. 
Povedal je, da v tej fazi poteka popoln remont proge, tako 
spodnji kot zgornji ustroj, pa obnova elektrifikacije, signal-
no-varnostnih naprav … ter obnova obeh postaj. V času re-
monta je postaja zasedena v dnevnem času.

V Šentilju bo to zajemalo ureditev postaje in dostop tudi 
funkcionalno oviranim osebam ter postavitev dveh novih 
peronov. Na območju nivojskega prehoda Šentilj bo zgrajen 
podhod za potnike z dvigali, ki bo omogočal tudi prehod 
prebivalcem z ene strani na drugo stran železniške postaje. 
Obstoječi nivojski prehod pa bo ukinjen. Dva perona bosta 
zgrajena tudi v luči, če bo kdaj v prihodnosti na tej progi 
zgrajen še drugi tir. Ni pa najbolj posrečeno načrtovan peron 
na postaji, saj je kar oddaljen od postajne zgradbe in ne bo 
najbolj funkcionalen za potnike, ki bodo imeli v postajni 
zgradbi čakalnico, nakup kart in podobno.

Naj bi se sicer že sedaj pripravljal vsaj teren – spodnji 
ustroj (širina) za drugi tir, česar pa na terenu nisem uspel 
videti. Ta proga je ob izgradnji (proga Dunaj–Trst) že imela 
dva tira. A je uspelo veleumnim komunističnim oblastnikom 
po drugi svetovni vojni drugi tir ukiniti – izgraditi.

V celoti bo nadgrajen tudi odsek med železniško postajo 
Šentilj in državno mejo, kjer bo najzahtevnejši poseg rekon-
strukcija obstoječega predora v Šentilju. Za predorom bo ob-
stoječi nadhod zamenjan z novim, prehodi ceste z železnico 
pa bodo urejeni v nadaljnji fazi projekta in bodo predvidoma 
končani do konca leta 2022. Sočasno z izvedbo nadgradnje 
železniške infrastrukture ter ureditve križanj cest z železnico 
na tamkajšnjem območju bodo tukaj izvedeni obsežni proti-
hrupni ukrepi, ki skrbijo predvsem občane, saj se bo promet 
povečal za 30 odstotkov. Na območju občine Pesnica projekt 
ureditve železniške povezave Pesnica–Šentilj–državna meja 
obsega ureditev postaje Pesnica, na kateri bodo zgrajeni dva 
nova perona ter podhod z dvigalom, s čimer bo omogočen 
dostop do peronov tudi funkcionalno oviranim osebam. Na 
območju postaje bo zgrajeno parkirišče za osebne avtomo-
bile. V času remonta tega odseka je postaja Pesnica neza-
sedena.

Kot smo dejali, bo remont potekal v več fazah. Po konča-
nem delu naj bi dobili:
 – nadgradnjo 15,5-kilometrske obstoječe enotirne proge in 

nadgradnjo železniških postaj Maribor Tezno, Maribor, 
Pesnica in Šentilj

 – vključitev – ureditev nivojskih prehodov
 – izgradnjo povezovalnih cest
 – nadgradnjo signalno-varnostnih in telekomunikacijskih 

naprav
 – izgradnjo protihrupne zaščite
 – na odseku Počehova–Pesnica je predvidena tudi novo-

gradnja predora Pekel in viadukta Pesnica.

Po končanem projektu bo nosilnost proge nadgrajena na 
kategorijo D4 (nosilnost 22,5 t/os), proga pa bo omogočala 

Občinska stavba v Šentilju je tik ob gradbišču.

Ali so tukaj pred meseci vozili vlaki?

Novi pragovi in tirnice čakajo na vgradnjo.

Dela potekajo tudi v tunelu.
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hitrosti do 100 kilometrov na uro. Z vzpostavitvijo dobrih 
in hitrih železniških povezav si želimo s cest na železnico 
preseliti tovorni promet, s čimer se bo skrajšal čas potovan-
ja ter zmanjšalo onesnaževanje okolja z izpušnimi plini in 
hrupom.

Ob obisku gradbišča me je presenetila intenzivnost del, 
res polno gradbišče s stroji in delavci in tudi izjave, da so 
zelo zavezani, da se dela končajo v predpisanih rokih. In 
to predvsem zaradi zahteve sosednje Avstrije. In to me je 
res zbodlo in sem se vprašal, kaj sicer pa nismo zavezani k 

držanju rokov? Marsikdaj na žalost ne. O tem bomo pisali v 
tej številki v nekem drugem članku (Kočevska proga). Kot 
da misel našega največjega pisatelja Ivana Cankarja 100 let 
po njegovi smrti še vedno živo velja. Če nas nekdo drug 
ne kontrolira in ne postavlja pogojev, se sami ne znamo ali 
morda nočemo držati pravil in predpisov. Kako je že dejal 
Cankar: »Za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni …« Resnično 
si želim, da se motim.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Postaja Šentilj

Temeljita obnova proge med postajama Šentilj in Pesnica

Postaja Pesnica

Gradnja podhoda v Pesnici

GSM-R sistem
Uvod

Pred kratkim smo prometniki in ostali, ki neposredno 
vodijo promet, na delovna mesta dobili nove telefonske 
pulte, ki se bodo v nadaljevanju nadgrajevali v okviru sis-
tema GSM-R.

Kaj vse to pomeni, sva si z našim delavskim direktorjem 
ogledala na kraju, kjer ta sistem deluje oziroma so njegovi 
možgani.

Ker pa so, povsem razumljivo, tudi pri tem projektu 
porodne težave, bomo po predstavitvi projekta opisali tudi 

nekaj težav, ki smo jih dobili s terena. Verjamemo, da se 
bo s skupnimi močni in dobro voljo marsikaj od tega dalo 
urediti.

Predstavitev

Namen operativno-nadzornega centra je 24-urni nadzor 
delovanja omrežja in storitev v SŽ GSM-R telekomunika-
cijskem omrežju. V nadzornem centru se zbirajo podatki o 
alarmih na različnih sistemih, zbirajo se podatki o proble-
mih uporabnikov. Če je problem rešljiv, se ga odpravi takoj, 
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v nasprotnem primeru se podatki posredujejo naprej do 
specialistov, ki so odgovorni za določeni del TK omrežja.

Ena izmed najbolj pomembnih nalog nadzornega centra 
je obveščanje odgovornih oseb o posebnostih oz. izpadih na 
omrežju. Brez posredovanja hitrih in pravilnih informacij 

ni izpolnjen eden izmed najbolj 
pomembnih kriterijev za delo-
vanje nadzornega centra. Ob-
veščanje je lahko neposredno, 
preko telefona, po elektronski 
pošti, sms, vse pa mora biti 
evidentirano, če je povezano z 
izpadom omrežja.

Zaradi narave dela je v ope-
rativno-nadzornem centru po-
trebna 24-urna dežurna služba 
365 dni v letu. Operater mora 
biti seznanjen z vsemi aktu-
alnimi informacijami glede 
stanja omrežja in sistemov. 
Tako mora vedeti oz. imeti in-

formacije, kje se dela, kaj se dela in kdo dela. Vse to mora 
biti nekje zabeleženo (»Dnevno poročilo – NOC«) zaradi 
razloga, da so dogodki sledljivi in povezljivi, prav tako pa 
tudi zaradi predaje del drugemu dežurnemu operaterju, ki 
je na ta način seznanjen z vsemi dogodki in akcijami ter na 
koncu tudi zaradi možnosti izdelave dnevnih ali tedenskih 
poročil.

Operater je tudi dolžan, da ob prihodu na delo pri predaji 
dežurstva preveri podatke v »Dnevnem poročilu« o trenutnih 
izpadih, problemih na omrežju, napovedanih delih, nenapo-
vedanih delih, zaradi katerih so možne napake na omrežju in 
posledično alarmi na različnih nadzornih sistemih.

SŽ GSM-R omrežje sestavljajo:
 –  GSM-R
 –  DDS
 –  Prenosni sistemi (SDH in Ethernet)

Opis sistema GSM-R

Sistem GSM-R zagotavlja tehnično in tehnološko intero-
perabilnost evropskih železniških omrežij in je eden od sis-
temov, ki služi zagotavljanju varnosti ter urejenosti prometa 
na železniških progah.

Sistem GSM-R nudi govorno komunikacijo in prenos 
kratkih tekstovnih sporočil ter v okviru sistema ERTMS tudi 
prenos podatkov za sistem ETCS 2 in ETCS 3.

Na omrežju Slovenskih železnic je sistem GSM-R vgrajen 
na vseh glavnih in regionalnih progah, s čimer je zagotovlje-
na pokritost z radijskim signalom na celotnem železniškem 
omrežju, vključno s pokritostjo predorov. Radijski signal 
pokriva tudi mejna območja s sosednjimi državami.

Celični sistem je zgrajen v tehnologiji celičnega pokrivan-
ja področja železniških prog in omogoča nemoteno radijsko 
komunikacijo med napravo na lokomotivi in ostalimi upo-
rabniki oziroma sistemi.

V okviru sistema GSM-R se je nadomestil tudi obstoječ 
komunikacijski sistem PTS z novim digitalnim dispečer-
skim sistemom (DDS) in uporabniškimi terminali.

Gradniki komunikacijskega sistema GSM-R

Opis baznih postaj in repetitorjev (seznam lokacij BP 
in RBP)

Bazne postaje GSM-R so postavljene vzdolž železniških 
prog na potrebnem razmiku, ki še zagotavlja ustrezno pokri-
vanje celic z radijskim signalom. Za pokrivanje predorov, 
galerij, usekov in delov prog je, kot podpora bazni postaji, 
lahko postavljen repetitor bazne postaje.

Bazno postajo sestavlja antenski stolp višine od 20 m do 
35 m z antenskim sistemom. Tehnična oprema bazne postaje 
je nameščena v kovinskem kontejnerju ob antenskem stolpu.

Repetitor bazne postaje sestavljata antenski drog višine od 
6 do 15 m in prosto stoječa zunanja komunikacijska omara.

Bazne postaje in repetitorji so varovani z zaščitno in stre-
lovodno ozemljitvijo.

Centralno vozlišče podatkovnega omrežja SŽ-I

Jeklenka sistema za aktivno 
gašenje

Matjaž Žabjek in Peter Pušnik
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Opis kabelskih povezav (napajanje in TK povezave)

Napajanje baznih postaj je izvedeno iz obstoječih elek-
tro priključkov sosednjih železniških postaj, kjer pa to ni 
mogoče, so izdelana nova merilna mesta. Za prenos elek-
trične energije do baznih postaj in repetitorjev baznih postaj 
sta uporabljena dva načina:
 – prenosna trifazna napetost 400 V – bazne postaje, ki so 

blizu napajalnega vira, se napajajo z omrežno napetostjo 
400 V;

 – prenosna trifazna napetost 750 V – bazne postaje, ki se 
nahajajo na večji oddaljenosti, napajamo s transformacijo 
omrežne napetosti na prenosno napetost 750 V. S transfor-
macijo 400/750 V zmanjšamo padce napetosti in presek 
kabla.

TK prostori, bazne postaje in repetitorji baznih postaj so 
med seboj povezani z optičnim kablom. Optični kabli so 
uvlečeni v zaščitne cevi PEHD, ki so položene v zemljo ali 
pod dvodelna betonska korita. Optični kabli so tudi ponapeti 
po drogovih vozne mreže, tako da je zagotovljena prostorska 
redundanca optičnih povezav.

Opis sistemov prenosa

Zgrajeni so prenosni sistemi SDH/ETH z namenom 
zagotavljanja povezave med baznimi postajami in elemen-
ti jedrnega omrežja ter podatkovni sistemi WAN/LAN, ki 
omogočajo povezave za nadzor in upravljanje baznih postaj 
in repetitorjev baznih postaj ter povezavo TK pultov.

Opis jedrnega omrežja

Jedrno omrežje za mobilni del povezuje bazne postaje 
in repetitorje, preko katerih se mobilni terminali brezžič-
no povezujejo v sistem GSM-R in omogoča povezovanje in 
usmerjanje klicev, kratkih tekstovnih sporočil (SMS), podat-
kov in ostale storitve.

Glavne komponente jedrnega sistema so podvojene in se 
zaradi zagotavljanja georedundance nahajajo na lokacijah 
Ljubljana in Maribor.

Nadzorne postaje za GSM-R sisteme 3

NOC nadzorni center GSM-R sistema

Testni TK pult

Nadzorne postaje za GSM-R sisteme
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Jedrno omrežje za mobilni del vsebuje komponente:
 – MSC (mobilni telefonski centrali v Ljubljani in Maribo-

ru), ki usmerjata klice do končne točke
 – SCP (storitveno krmilno vozlišče), ki skrbi za storitve, 

kot so prikaz lokacije vlaka, registracijo vloge na podlagi 
funkcijske številke in omejitve vlog

 – SMS storitveni center, ki omogoča pošiljanje kratkih tek-
stovnih sporočil (SMS)

 – centralni sistem za snemanje pogovorov
 – sistem za prenos paketnih podatkov (GPRS)
 – upravljalski sistem in ostale strežnike ter opremo za 

prenos podatkov, ki temelji na paketnem prenosu.

Digitalni dispečerski sistem (DDS)

Digitalni dispečerski sistem (DDS) je zgrajen iz jedrnega 
omrežja za stacionarni del, ki je na lokacijah Ljubljana in 
Maribor.

Glavni elementi jedrnega omrežja za stacionarni del so:
 – klicni strežnik, ki omogoča vzpostavljanje komunikacij-

skih povezav
 – medijski prehodi
 – strežnik za upravljanje sistema
 – dispečerski strežnik, kjer so podatki za TK pulte.

TK pulti na delovnih mestih so preko Ethernet omrežja 
povezani do jedrnega omrežja za stacionarni del, medtem 
ko so telefonski priključki, SOS stebrički, LB priključki in 
ozvočenje povezani do kompaktnih klicnih strežnikov, ki se 
nahajajo v TK prostorih.

Povezave med elementi sistema so preko redundantnih 
optičnih kablov oz. prenosnih sistemov, tako da je zaneslji-
vost delovanja čim višja.

Sistem je preko 2 Mb/s povezav povezan z ŽAT in GSM-R 
omrežjem. Povezava do javne fiksne in mobilne telefonije je 
izvedena tudi preko GSM-R omrežja.

Centralni sistem za snemanje pogovorov

Centralni sistem za snemanje pogovorov (BBRC) se 
nahaja v Centralni postavljalnici v Ljubljani (CP Ljublja-
na) v TK prostoru. Na centralnem snemalniku se snema-
jo vsi pogovori in vsa kratka tekstovna sporočila (SMS) v 
celotnem omrežju TK pultov in radijskem omrežju GSM-R. 
Pogovori in kratka tekstovna sporočila se v kodirani obliki 
shranjujejo v polju trdih diskov, ki so zaradi zaščite pred 
izgubo posnetkov med seboj povezani v prepleteno RAID 
polje.

Dostop do upravljanja snemalne naprave imajo pooblašče-
ni TK vzdrževalci (administratorji), ki dostopajo do naprave 
preko namenske konzole z nameščeno programsko opremo 
proizvajalca (WINGcon Server Platform – SIBBRC).

Kontrola snemanja in zajem posnetkov za potrebe 
preiskav izrednih dogodkov ter drugih nepravilnosti se 
izvaja po veljavnih evidenčno-merilnih listih, predpisih in 
navodilih.

V primeru okvare centralnega sistema za snemanje po-
govorov se na vseh TK pultih na območju SŽ izpiše rdeče 
opozorilo »Pogovori se ne snemajo.« Navedeno opozorilo 
mora uporabnik potrditi.

V tem primeru službujoče osebje ravna po predpisanih 
postopkih, kot da se pogovori ne snemajo (dokazno spora-
zumevanje).

Ko se okvara oz. napaka v delovanju centralnega sistema 
za snemanje pogovorov odpravi, se na vseh TK pultih na 
območju SŽ izpiše zeleno obvestilo »Pogovori se snemajo.« 
Navedeno obvestilo mora uporabnik potrditi.

Za prijavo napake na snemalni napravi v Nadzorni opera-
tivni center (NOC) je zadolžen glavni dispečer upravljalca 
oziroma drugi uporabniki TK pultov.

Opremljenost prog JŽI s sistemom GSM-R

V spodnji tabeli je seznam prog, ki so opremljene s sis-
temom GSM-R:

Št. proge Proga

10 d. m.–Dobova–Ljubljana
14 lok Zidani Most
20 Ljubljana–Jesenice–d. m.
21 Ljubljana Šiška–Kamnik Graben
30 Zidani Most–Šentilj–d. m.
31 Celje–Velenje
32 d. m.–Rogatec–Grobelno
33 d. m.–Imeno–Stranje
34 Maribor–Prevalje–d. m.
35 lok Maribor Tezno–Maribor Studenci
40 Pragersko–Ormož
41 Ormož–Hodoš–d. m.
42 Ljutomer–Gornja Radgona
44 Ormož–Središče–d. m.
45 Lok Pragersko
50 Ljubljana–Sežana–d. m.
51 Lok Divača
60 Divača–cepišče Prešnica
61 Cepišče Prešnica–Podgorje–d. m.
62 Cepišče Prešnica–Koper
64 Pivka–Ilirska Bistrica–d. m.
70 Jesenice–Sežana
71 Cepišče Šempeter–Vrtojba–d. m.
72 Prvačina–Ajdovščina
73 Cepišče Kreplje–Repentabor–d. m.
80 d. m.–Metlika–Ljubljana
81 Sevnica–Trebnje
82 Grosuplje–Kočevje
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Mejne postaje in posebnosti

Mejne postaje in postajališča, ki so na progah opremljeni s sistemom GSM-R

Pri uporabi sistema GSM-R na mejnih postajah in postajališčih je potrebno pri prehodu meje izvršiti ročni preklop omrež-
ja na CAB radiu iz omrežja, kjer je vlak ali vozilo bilo prijavljeno v omrežje GSM-R, v omrežje GSM-R, kamor vlak ali 
vozilo pelje.

Točka preklopa (kilometrska lega) bo določena ob vključitvi sistema v polno funkcijo.

Mejne postaja in 
postajališča Posebnost

Hodoš Del EE napajalnega omrežja je napajan s strani sosednje države Madžarske.
Šentilj
Holmec
Jesenice Del EE napajalnega omrežja je napajan s strani sosednje države Avstrije.
Vrtojba
Repentabor
Sežana
Rakitovec
Ilirska Bistrica
Metlika
Dobova Del EE napajalnega omrežja je napajan s strani sosednje države Hrvaške.
Imeno
Sv. Rok ob Sotli
Središče
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Težave, pripombe s terena glede TK pulta

V nadaljevanju lahko preberete nekaj vprašanj, pomislekov in pripomb s terena in odgovore nanje.

Vprašanja, pomisleki in pripombe Odgovori
Povečati barvni kontrast tipk. Preverili bodo, kako se da spremeniti prikaz na zaslonu.
Mikrofon ozvočenja je preveč občutljiv na hrup okolice. Izvajalec preverja pripombo v svojem laboratoriju.
Ekran je izredno slabo odziven na dotik. Ekran je ustrezno odziven, upoštevajoč, da tehnologija 

zaslona ni takšna kot pri pametnih telefonih.
Položaj slušalke – prostor za odlaganje ni primeren, slušal-
ka je pretežka, slabo oblikovana in gumb na njej je moteč. 
Pri tako pogosti uporabi, kot je v železniškem prometu, 
predlagamo povezavo preko bluetooth ali brezžične IR po-
vezave, kar lahko utemeljimo s tem, da je delo z mikrofo-
nom – duplexom zaradi hrupa v okolici, ki ga povzročajo 
vlaki na postaji ali pri prevozu skozi postajo, nemogoče.

S samo slušalko ni nič narobe. Ima dodane uteži, da ni pre-
lahka, gumb pa ima svoj namen – PTT za govor pri skupin-
skih klicih (simpleks). Tudi lokomotive imajo take slušalke 
z gumbom. Brezžične slušalke za nameravano uporabo niso 
primerne, niti jih ne prakticirajo druge železnice.

Predlagamo, da se med napovedovanjem vlakov v prime-
ru dohodnega poziva ukine zvočni signal »beep« in ostane 
samo svetlobna indikacija – utripanje, ker je pri napovedi 
vlakov zvočni signal zelo moteč in se ga sliši tudi na peronu.

Bomo uredili.

Pri zgrešenih klicih drsnik ob desni strani ekrana deluje 
nasprotno od običajnih računalnikov. Pri drsenju navzgor 
se tudi besedilo pomika navzgor in obratno.

Smo preverili in je vse korektno.

Aktivne ikone – lokalno, GSM-R, LB/ŽAT in ostalo – naj 
bodo obarvane z drugo barvo, in ne s sivo. Siva barva na 
vseh računalnikih pomeni neaktivno okno ali ikono, kar je 
pri delu z novim TK pultom zelo moteče.

To rešitev zagovarja izvajalec kot ustrezno, saj je takšna 
rešitev tudi na drugih železnicah, kjer je dobavil TK pulte.

Nekateri naslovniki na TK pultih so imenovani tako, da ni 
mogoče razbrati, kdo sploh kliče. Npr: Operater Ljubljana, 
kar je zunanji prometnik v Ljubljani, in podobno.

Podatke smo pridobili od vodenja prometa. Če isto delovno 
mesto v Ljubljani poimenujejo določevalec osebja, v Ma-
riboru pa razporedni, o tem ne odločamo mi. Pri tipkah je 
pa tako, da je samo ena tipka z istim imenom in samo ena 
tipka z isto številko. Ne moremo kreirati dveh tipk z dvema 
imenoma in isto številko (določevalec, razporedni) ali istim 
imenom in več številkami (če ima prometnik več številk). 
Če spremenimo ime na željo  prometnika v Trbovljah, se 
bo ime spremenilo na vseh TK pultih, ki imajo to tipko. 
V kolikor je potrebno spremeniti imena, naj jih tehnologi 
vodenja prometa določijo in pošljejo v preimenovanje. Na 
tipki se lahko zapiše 3 vrstice po 10 znakov. 

Imena delovnih mest na TK pultih naj se poenotijo. Npr: 
»določevalec osebja PP« je označeno za Ljubljano, za Ma-
ribor pa »razporedni urad Maribor«, kar je enako. Prav tako 
vlakovni dispečer Maribor, ki je označen »PP ZM-MB«, 
dispečerja LJ in DO pa kot »vlakovni dispečer«. 

Kot v prejšnji točki: podatke smo pridobili od vodenja pro-
meta.

Na mikrofonski enoti so proste tipke, s katerimi naj se omo-
goči napovedovanje vlakov.

Preverili bodo možnost predlagane izvedbe.

Pri pogovoru s sosednjo postajo se pogovor prekine v pri-
meru, ko zunanji prometnik po interfonu kliče notranjega 
prometnika, prav tako prekine vse ostale pogovore, kar je 
lahko nevarno in se je tudi že dogajalo, da je pri uvozu vlaka 
mimo signala v legi STOJ preko RDZ povezave notranji 
prometnik z vlakom izgubil zvezo.

En TK pult omogoča le eno telefonsko zvezo istočasno. 
Da ne bi prekinjali obstoječih povezav, je interfonska tipka 
obarvana, kadar je TK pult zaseden, zato mora klicatelj sam 
presoditi, ali je informacija tako pomembna, da bo prekinil 
obstoječo povezavo. Na podlagi zahtevkov lahko ukinemo 
interfonske povezave.

Besedilo sta pripravila Peter Pušnik in Miran Prnaver.
Foto: Miran Prnaver
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Težka motorna drezina za vzdrževanje sistema 
vozne mreže VMT 990 C/GR

Nova pridobitev SŽ-Infrastruktura, službe za EE in SVTK, 
Pisarne EE LJ je težka motorna drezina VMT 990 C/GR pod 
oznako serije 131-000. Gre za moderno samohodno dvoosno 
dvosmerno motorno vozilo za posebne namene. Oblikovano 
je za prevažanje ekipe delavcev in za nameščanje in vzdr-
ževanje voznega omrežja (vozne mreže). Upravljalci lahko 
tako z vozilom dosežejo vse točke nadzemnih vodov ter no-
silce in droge na varen in enostaven način.

Vozilo je izdelek podjetja L. GEISMAR iz Francije, izde-
lano je bilo leta 2018 pod serijsko številko 1135. Največja 
masa vozila je 40 t in moč 565 kW. Vozilo je dolgo 15,2 m, 
široko 3,9 m in visoko 4,17 m. Največja hitrost vozila je 
100 km/h, največja delovna hitrost pa 7 km/h. Vozilo sme 
voziti na tiru s tirno širino 1435 mm z najmanjšim polmerom 
loka krivine 100 m in maksimalnem nagibu proge 25 ‰. 
Vozilo je opremljeno s posebno opremo: glavno kabino s 
prostorom za delavce, dostopno ploščadjo, pantografom, 
napravo za merjenje parametrov voznega omrežja, dvema napravama za pozicioniranje, vitlom, delovno dvižno ploš-

čadjo, osvetlitvijo za nočno delo, delavnico in hidravličnim 
žerjavom s košaro.

Pantograf je na motorni drezini možno uporabljati tudi v 
načinu za delo, in to pri uporabi dvižne ploščadi in žerjava s 
košaro. Tako zagotavlja popolno izenačitev potencialov med 
žicami kontaktnega voda in tirnicami povratnega voda. Prav 
tako se uporablja za vizualni pregled in mer jenje parame-
trov voznega omrežja: poligonacije, debeline in višine kon-
taktnega vodnika nad GRT. Na loku pantografa je pritrjeno 
precizno merilo, ki služi merjenju odmika vozne mreže-poli-
gonacije, glede na os statičnega odjemnika toka. Elektrome-
hanični pretvornik v sklopu pantografa omogoča merjenje 
višine kontaktnega voda, glede na nivo tirnic. Na strehi sta 
nameščena tudi videokamera in žaromet, s pomočjo katerih 
lahko v vsakem trenutku dneva z monitorja odčitavajo poli-
gonacijo in višino kontaktnega voda. Med specifično opremo 
motorne drezine sodita tudi pozicionerja (teleskopski dvižni 

Razkladanje drezine v Ljubljani 15. 1. 2018

Nova pridobitev pisarne EE Ljubljana

Deli drezine

Pogled na progo
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prijemalni roki), ki sta nameščena na strehi vozila. Gre 
za dve hidravlični teleskopski roki, namenjeni držanju 
vodnikov, ki se pritrjujejo na nosilne konstrukcije voznega 
omrežja. Drezina je opremljena z vitlom, ki je nameščen 
na zadnjem delu strehe kabine. Vitel ima 2 toni vlečne 
zmogljivosti in 35 metrov dolgo jeklenico. Dvižna ploščad 
je nameščena na dostopni ploščadi (to je na strehi drezine) 
in je dolga 3 000 m, široka 1 500 mm, maksimalna višina, ki 
jo lahko dosežejo s pomočjo dvižne ploščadi upravljalci nad 
gornjim robom tirnice, je približno 9 800 mm. Kapaciteta 
ploščadi skupaj z upravljalci in opremo je 500 daN. Motor-
na drezina ima tudi 9 t/m hidravlični žerjav, ki je nameščen 
na zadnjem delu dostopne ploščadi. Žerjav lahko deluje v 

dveh konfiguracijah: dviganje bremena s kavljem in delo s 
košaro iz zraka. Maksimalni horizontalen doseg je približno 
7,6 m in vertikalen doseg približno 11,2 m. Vertikalen doseg 
v košari do gornjega roba tirnice je približno 16 m.

Težka motorna drezina VMT 990 C/GR je torej sodob-
no opremljena z najsodobnejšimi pripravami za meritve 
in vzdrževanje voznega omrežja. Premore pa tudi manjšo 
opremljeno delavnico v notranjosti. Nova pridobitev bo 
vzdrževalcem voznega omrežja zagotovo izboljšala delovne 
pogoje in učinkovitost.

Avtor: Mitja Vaupotič
Foto: Boštjan Kavšek

Delovno-sindikalno srečanje v Črni gori
Na povabilo Jedinstvenega sindikata radnika ZPCG sta 

se predstavnika SŽPS udeležila delovnega sindikalnega sre-
čanja v Črni gori v obmorskem letovišču Čanj.

Gostitelji so letos praznovali drugo obletnico obstoja sin-
dikata, v tem letu pa jim je bila dodeljena tudi reprezentativ-
nost, na kar so še posebej ponosni. V ta namen je potekala 
proslava sindikata, na katerega pa so poleg članov sindikata 
bili povabljeni še predstavniki vodstva podjetja ter predstav-
niki sindikatov iz Srbije, Bosne in Hercegovine ter seveda 
Slovenije.

Pred proslavo so potekali pogovori s predstavniki vseh 
sindikatov. Sodelujoči smo si bili enotni, da so teme, na 

katerih poteka sindikalni boj, skorajda povsod enake (za-
gotavljanje boljših pogojev dela za zaposlene, pravično in 
pravilno vrednotenje delovnih mest, problematika (nekako-
vostnih) zaščitnih sredstev …).

Predstavniki sindikata Jedinstvenega sindikata radnika 
ZPCG so zagnani mladi delavci, tako da so pred njimi še 
dolga leta (upam, da uspešnega) sindikalnega boja. S pred-
sednikom SŽPS se zahvaljujeva za vse gostoljubje in srečno 
ob ponovnem snidenju!

Besedilo: Albina Novak
Foto: Milorad Šljivić

Postaja Bar Prometni urad

Predsedniki sindikatov Druženje
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Rovinj 2018

Pred kratkim sem zasledila zanimivo misel, ki govori o 
ljudeh. O staranju in vrednotah, ki se z leti spreminjajo. Sta-
rejši kot smo, več nam pomenijo družina, pozitivni ljudje 
okoli nas, dobra hrana in prijazna beseda.

Prav to in še kaj smo doživeli na letošnjem srečanju SPV 
Hrvatske v Rovinju. Na njihovo povabilo smo se z veseljem 
odzvali, saj so izkušnje preteklih let čudovite. Odpeljali smo 
se v pretežno ženski zasedbi. Šest žensk in dva spremljeval-
ca. Poleg družabnega dela je bilo srečanje namenjeno aktu-
alni tematiki v sindikatih in na železnicah nasploh.

Skratka … preživeli smo fantastične tri dni. Predsednik je, 
kot vedno, matiral vse po vrsti. Ženska zasedba je zmagala v 
hudi konkurenci karaok, odbojki in zasedle smo častno tretje 
mesto v pikadu. Torej, v vseh disciplinah, na katere smo se 
prijavili, smo pustili vtis. Zadnji sončni žarki koledarskega 
poletja so nas spremljali vse dneve. Ljubitelji morja in sonca 
smo bili več kot zadovoljni.

Hvala vsem, ki ste bili te dneve del naše celote. Hvala 
organizatorju SPV Hrvatske za povabilo.

Za konec priporočam doživetje tudi ostalim. Ne težite 
preveč za materialnimi stvarmi, družite se, uživajte v živ-
ljenju in drobnih rečeh ter … imejte se radi.

Besedilo: Bojana Kocjančič
Foto: Igor Žlender in arhiv SPVH

Obala tik ob prizorišču srečanja

Gostitelji in gosti

Predsedniki sindikatov Zmagovalke karoak
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Javna železniška infrastruktura in njeno 
vzdrževanje

V Sloveniji je železniška infrastruktura v državni lasti, 
zato jo obravnavamo kot javno železniško infrastrukturo.

Upravljalec javne železniške infrastrukture je družba 
SŽ-Infrastruktura, d. o. o., ki ima z Republiko Slovenijo 
sklenjeno pogodbo za vzdrževanje in gospodarjenje z javno 
železniško infrastrukturo ter pogodbo za vodenje prometa 
na njej.

Upravljalec zagotavlja normalno obratovalno sposobnost 
in prometno varnost na železniškem omrežju z vzdrževan-
jem javne železniške infrastrukture, ki jo opravlja v okviru 
Obvezne gospodarske javne službe. Vzdrževanje javne že-
lezniške infrastrukture in vodenje železniškega prometa na 
njej je obvezna gospodarska javna služba in obsega vzdrže-
valna dela, obnove in nadgradnje, pri čemer prihaja do ovir 
v prometu vlakov in zapor tirov.

Med železniško infrastrukturo štejemo celotno omrežje 
železniških prog s svojim zgornjim in spodnjim ustrojem 
ter pripadajoče objekte, kot so mostovi, prepusti, tuneli in 
viadukti,

signalno-varnostne naprave in elektronapajalne postaje ter 
železniške postaje, postajališča, naprave za sestavo vlakov, 
ranžirne postaje, naprave za oskrbo z gorivom ter ostale na-
prave, namenjene pripravi in vzdrževanju železniških vozil.

Glede na obseg prometa, gospodarski pomen in povezo-
valno vlogo železniškega prometa v prostoru, proge delimo 
na glavne in regionalne proge. Skupna dolžina prog znaša 
1 208 km, od tega je 333,5 km dvotirnih in 874,2 km enotir-
nih prog. Večina glavnih prog je dvotirnih, progi na relaciji 
Koper–Divača in Jesenice–Ljubljana pa sta enotirni.

Proge javne železniške infrastrukture, razen na stičiščih 
s tujimi železniškimi infrastrukturami, so elektrificirane z 
enotnim enosmernim sistemom napetosti 3 kV. Na stičiščih s 
tujimi železniškimi infrastrukturami se pojavljajo tudi drugi 
sistemi elektrifikacije.

Za zagotovitev pretočnosti potniškega in tovornega pro-
meta je treba vzpostaviti ustrezen nivo prog. Vse aktivnosti, 
ki se vodijo za nadgradnjo in modernizacijo slovenskega 
železniškega omrežja, se vodijo z namenom, da se v Slo-
veniji ohrani mednarodne koridorje. Osnovni pogoj, da bo 
Slovenija tudi po letu 2023 ohranila mednarodne koridorje 
ter ostala del sredozemskega in baltsko-jadranskega koridor-
ja, je modernizirati glavne proge tako, da bodo izpolnjevale 
zahtevane evropske standarde glede nosilnosti, potovalnih 
hitrosti, komunikacijskih sistemov itd. na trasi obeh kori-
dorjev. 

Vzdrževalna dela delimo na redno vzdrževanje, investi-
cijsko vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist.

Redno vzdrževanje predstavlja izvedbo vzdrževalnih 
del, na podlagi katerih se vzpostavi normalna obratovalna 
sposobnost in varno odvijanje prometa na železniški progi. 
Redno vzdrževanje zajema predvsem izvajanje meritev, pre-
gledov in kontrole stanja proge ter redno izvajanje nadzorov 
posameznih elementov, naprav in sistemov proge. Z rednimi 
vzdrževalnimi deli se preprečijo in odpravijo večje nepra-
vilnosti, motnje ter napake na progi. Redno vzdrževanje se 
lahko izvaja na sistematičen ali interventen način. Pri siste-
matičnem vzdrževanju se na podlagi pridobljenih meritev 
obstoječega stanja proge izdela načrt vzdrževalnih del. Pri 
izvedbi del se uporablja različna progovna mehanizacija. 
Popravljajo se geometrijske napake proge z uravnavanjem 
tira po smeri in višini. Obraba glave tirnice se strojno zbrusi 
v pravilno geometrijsko obliko in v ravno vozno površino. 
Tirna greda se vibracijsko stabilizira in oblikuje v pravilen 
prečni profil.

Pri interventnem vzdrževanju se, na podlagi pregledov 
in meritev proge, sproti odpravljajo napake. Večinoma se 
uporabljajo ročni stroji ali orodja, s pomočjo katerih se za-
menjajo poškodovane tirnice, posamezni pragi, pritrdilni in 
vezni materiali. Poleg tega se popravlja tudi tirna širina in 
manjkajoči količini tirne grede se doda novi tolčenec. V času 
zimskega obdobja se odstranjuje sneg, ledene sveče v predo-
rih ter plužijo in posipavajo se peroni.
Če s posegi rednega vzdrževanja ni mogoče odpraviti 

napak in se pojavijo odstopanja od tehnično predpisanih 
dovoljenih vrednosti na posameznih delih proge, elementih, 
napravah ter sistemih, se načrtuje investicijsko vzdrževanje. 
Investicijsko vzdrževanje torej sledi, če se ugotovi potreba 
po zamenjavi, obnovi ali drugem večjem posegu na progi, 
ki zaradi obsežnosti in vsebine del niso uvrščene v redno 
vzdrževanje. Po zaključku investicijskih vzdrževalnih del 
vodja del skliče vse vzdrževalce, da opravijo pregled vseh 
elementov, naprav ali sistemov, na katerih se je izvajalo 
vzdrževanje, preden se vključijo v proces obratovanja.

Pripravil: Edvard Veber
Foto: Arhiv SVSŽProge SŽ
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Zdravstvene preventive v Termah Olimia

Na Slovenskih železnicah je skrb za zdravje in dobro po-
čutje, lahko rečemo, na nadpovprečnem nivoju. Podjetje in 
sindikati imajo številne počitniške kapacitete, tako na morju 
kot v zdraviliščih. Že dolga leta pa je poznana tudi tako 

imenovana zdravstvena preventiva ali, po domače, aktivni 
oddih.

V preteklosti so bile te aktivnosti na zelo različnih lo-
kacijah: Terme Olimia Podčetrtek, terme Tuhelj, Šmarješke 
toplice, Kranjska Gora, Korčula ... V letu 2009 je bil aktivni 
oddih zaradi gospodarske krize in slabega stanja v podjetju 
ukinjen. V naslednjih letih je bilo možno koristiti to aktiv-
nost kot samoplačnik. Ko pa se je stanje v podjetju in državi 
izboljšalo, je z letom 2017 zopet nastala možnost koriščenja 
zdravstvene preventive v Termah Olimia.

Zdravstvena preventiva je namenjena krepitvi zdravja, iz-
boljšanju psihofizičnih sposobnosti in s tem dvigu delovne 
sposobnosti, ki so pogoj za varen in urejen železniški promet. 
V ta namen so v Termah Olimia za zaposlene v skupini Slo-
venske železnice pripravili šestdnevni program zdravstvene 
preventive. Glavni namen programa je delavcem teoretično 
in praktično predstaviti informacije in smernice za vitalnost 
in preventivno skrb ter ohranjanje zdravja.

Cilj je, da bi čim več teh znanj in praks prenesli tudi v 
vsakodnevno življenje – domov ter na delovno mesto. Hkrati 
naj bo to priložnost za sprostitev in prijetno ter aktivno dru-
ženje.

60 let od prihoda vlaka v Podčetrtek

Pogled na Terme Olimia iz zraka
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Vsebine programa zdravstvene preventive so oblikova-
ne na podlagi ocene tveganj na delovnih mestih in mnenja 
Službe medicine dela, prometa in športa pri Železniškem 
zdravstvenem domu Ljubljana.

Skladno s Participacijskim dogovorom ima delavec pra-
vico do udeležbe v programih zdravstvene preventive v 
Termah Olimia na vsakih 5 let dela v Skupini SŽ. Ta pravi-
ca se pridobi po petih letih dela v družbi iz skupine SŽ. Za 

čas udeležbe na zdravstveni preventivi se delavcu zagotovita 
dva dneva službene odsotnosti v koledarskem letu, preostale 
dneve delavec koristi svoj letni dopust.

Na izbrani destinaciji je predvidenih 5 polnih penzionov 
v dvoposteljnih sobah z možnostjo doplačila za enopostelj-
no sobo. Program zdravstvene preventive v Termah Olimia 
poteka od nedelje do petka.

Programi se izvajajo v skupinah z 20 do 24 udeleženci.
Glede na višino bruto plače zaposlenega, udeleženci sofi-

nancirajo izvajanje zdravstvene
preventive v deležu od 0 do 25 %, k temu je treba prišteti 

še davke in prispevke, ki se vrtijo od nekako 47 do 72 €. Ka-
korkoli, ko vse seštejemo, je kljub doplačilu še vedno zelo 
ugodna ponudba za to, kar delavec dobi na takšni preventivi.

V začetku zdravstvene preventive delavec opravi pregled 
pri zdravniku in na osnovi tega pregleda opravlja terapije v 
naslednjih dneh. Pripadata mu tudi dve masaži. Vsak dan je 
možnost telovadbe, tako v telovadnici kot bazenu, na razpo-
lago je fitnes dvorana in kopanje v bazenih welnessa Terma-
lija ter obisk savn. Da o kulinarični ponudbi ne govorimo, ta 
je pač na ravni hotela Breza, ki ima štiri zvezdice.
Če pa ostane še kaj prostega časa, je možnost številnih 

ogledov in izletov v Podčetrtku in okolici. Podčetrtek je 
eden najlepše razvitih turističnih krajev v Sloveniji. Ponaša 
se tudi z zelo, če ne kar najbolj razvejano mrežo urejenih in 
dobro označenih kolesarskih poti, ki peljejo na vse strani in 
se med seboj lepo povezujejo in dopolnjujejo. Temu razvo-
ju in uspehu kraja veliko prispeva tudi domači župan, ki je 
po osnovni profesiji železničar in je rekorder pri izvolitvi 

županov v Sloveniji, saj je bil letos že četrtič izvoljen kot 
edini kandidat v občini.

Skratka, če in ko boste imeli možnost, je vredno in pamet-
no, predvsem v skrbi za svoje zdravje, udeležiti se zdrav-
stvene preventive v Termah Olimia.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Hotel Breza

Zunanje kopališče

Notranje kopališče

Fitnes
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Zanesljivost in vzdrževanje elektrorelejnih 
SV naprav

Glavna naloga železnic je, da potnikom in tovoru za-
gotovijo zanesljivo in varno prometno povezavo med 
posameznimi kraji. Z razvojem novih tehnologij so se 
v železniški panogi začele pojavljati vse boljše signal-
no-varnostne naprave, ki so omogočale hitrejše, zaneslji-
vejše in varnejše upravljanje železniškega prometa. Kljub 
novim, zanesljivejšim tehnologijam, je vodenje in urejanje 
železniškega prometa še vedno predvsem odvisno od člo-
veškega faktorja. Raven varnosti lahko bistveno povečamo 
z uporabo tehničnih sredstev, ki z večjo stopnjo avtoma-
tizacije človeka razbremenijo rutinskih opravil. Z ustrez-
nimi tehničnimi rešitvami pa signalno-varnostne naprave 
prevzamejo tudi del odgovornosti za zagotavljanje varnosti 
prometa.

Relejne SV naprave se pri nas še vedno veliko uporab-
ljajo kljub današnji vgradnji novih elektronskih SV naprav.

Za pravilno in zanesljivo dolgotrajno delovanje SV 
naprav pa je pomembno tudi njihovo vzdrževanje. SV na-
prave morajo biti narejene tako, da so enostavne za vzdr-
ževanje, da so čim manj specifične in da so obdobja med 
potrebnimi občasnimi in rednimi pregledi čim daljša. Zažel-
jen je tudi razvoj tipskih elementov, ki so cenejši in eno-
stavnejši za vzdrževanje in jih je mogoče hitro ter enostav-
no dopolnjevati v primeru nadaljnjega razvoja. Pravilnik o 
vzdrževanju SV naprav govori, da se vzdrževanje izvaja 
preventivno z rednimi meritvami, nadzorom in obdobnimi 
pregledi. Po izteku predvidene življenjske dobe SV napra-
ve se mora vzdrževanje opravljati s pogostejšimi pregledi, 
omogočiti se mora tudi zamenjava določenih delov naprav. 
O SV napravi se mora voditi evidenca o opravljenih pre-
gledih, izvajanju del, ugotovljenih napakah ter njihovi 
odpravi.

Z uporabo tehničnih sredstev, kot so SV naprave, v veliki 
meri prometno osebje razbremenimo rutinskih postopkov 
in zmanjšamo vpliv t. i. človeškega dejavnika. Zato je po-
membno, da z izpopolnjevanjem SV naprav zagotovimo 
čim bolj zanesljivo delovanje in hitro odpravo nastalih 
napak.

Med delovanjem SV naprav pogosto prihaja do napak, 
katerih vzroki niso znani ali pa je za njihovo odkrivanje 
potrebno dolgotrajno opazovanje SV naprav. Vzroke napak, 
ki so pogojeni s trajno okvaro v sistemu, je relativno eno-
stavno odkriti. Zelo težko pa je odkriti vzroke napak, ki so 
pogojeni z občasno nepravilnostjo delovanja SV naprave, 
ki se pokaže šele pod določenimi pogoji, ki so redkokdaj 
izpolnjeni. Take napake se pojavljajo naključno, njihovi 
vzroki niso znani, zato takih napak ne moremo vnaprej 
predvideti in se bodo nepredvidljivo ponavljale. Treba je 
poudariti predvsem to, da lahko nekateri neodkriti vzroki 
napak privedejo do katastrofalnih posledic.

Začetki odpravljanja napak, katerih vzroki niso znani, 
so v preteklosti temeljili predvsem na dolgotrajnem opazo-
vanju SV naprave in čakanju, da se bo napaka zopet pono-
vila. Zaradi dolgega čakanja ponovnega nastanka napake se 
je pojavila potreba po napravi, ki bi lahko beležila zgodovi-
no dogajanj v SV napravah.

Tako se je sprva pojavil tračni registrator, na katerem 
se je zgodovina podatkov SV naprave beležila na papir-
nem traku. Tako beleženje je imelo majhno časovno lo-
čljivost, na tračni registrator pa je bilo mogoče priključiti 
le deset merilnih točk. Kmalu zatem je tračni registrator 
zamenjala elektronska merilna naprava z imenom registra-
tor MM-1, ki se uporablja še danes. Naprava registrator 
MM-1 omogoča priključitev do 48 merilnih točk in za-
beležene podatke hrani v svojem notranjem pomnilniku, 
tudi ob izpadu sistemskega napajanja. Pregled nad podat-
ki se izvaja lokalno na vrstičnem LCD zaslonu (2 x 16) in 
LED matriki (3 x 16) ali pa oddaljeno s pomočjo klicnega 
modema in programske opreme Signalno-varnostna dia-
gnostika (SVD).

Registrator MM-1 je bil do sedaj uporabljen le na cestnih 
nivojskih prehodih, pojavila pa se je potreba po beleženju 
podatkov tudi na železniških postajah. Zato so se na oddel-
ku AŽP podjetja Iskra d. d. odločili za razvoj nove registrir-
ne naprave pod imenom registrator RG-3 in RG-9, ki se 
lahko uporablja tudi na železniških postajah.

Pripravil: Edvard Veber
Foto: Arhiv SVSŽ

Registrator MM1
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Letošnji prejemniki zahval Obiskovalci iz Italije pri lokomotivi serije 362 meh

Dan odprtih vrat Društva ljubiteljev železnic
Že peti dan odprtih vrat na železniški postaji Trnovo–Ilir-

ska Bistrica je mlajšim in starejšim obiskovalcem postregel s 
številnimi zanimivimi vsebinami. Platforma, replike vlakov 
in ostala pestra ponudba Parka Breda so poleg domačinov 
privabili še številčne goste iz sosednje Hrvaške in Italije.

Letos so aktivni člani Društva ljubiteljev železnic Ilir-
ska Bistrica ljubiteljem tehnične dediščine v Parku Breda 
ponosno predstavili njihovo zadnjo pridobitev – samohod-
ni delovni oder oziroma platformo, ki se je uporabljala za 
vzdrževanje vozne mreže. Največ zanimanja je požela raz-
stava modelov vlakov in lokomotiv, ki so v času Jugoslavije 
vozili po progah bivše države in so last zasebnega zbiratelja 
iz Opčin Gianluce Battistinija; prava paša za oči pa so bile 
tudi fotografije, ki jih je v svoj objektiv ujel amaterski foto-
graf Igor Ličen. Zbrani so z veseljem prisluhnili velikemu 
poznavalcu področja železnic Karlu Rustji, ki je predstavil 
svojo zadnjo knjigo »Primorske železnice«. Za člani društva 
ljubiteljev železne ceste je zelo aktivno leto, saj so družno 
zavihali rokave in prenovili društvene prostore, ki so name-
njeni konferenčni in razstavni dejavnosti.

V zahvalo za uspešno pomoč pri pridobivanju razstavnih 
eksponatov se je društvo za dolgoletno sodelovanje zahvali-
lo Igorju Baši, Karlu Rustji in dr. Josipu Orbaniću.

Zgodovina društva

V decembru 2010 so se simpatizerji železnic združili v 
društvo z jasnim ciljem postavitve prve muzejske zbirke o 
elektrovleki na Slovenskem.

Prvi eksponat, ki ga je društvo predstavilo Bistričanom, je 
bila muzejska električna lokomotiva Breda (361-106), ki se 
ji je v naslednjem letu pridružila še njena mlajša različica, 
muzejska električna lokomotiva Meh (362-027). Leto kasne-
je sta muzejski Park Breda obogatila muzejska kretnica iz 
leta 1915 in vodni napajalnik italijanskega tipa iz leta 1902. 
Za svoje uspešno delo pri ohranjanju tehnične dediščine je 
društvo v letu 2016 od Muzeja Slovenskih železnic prejelo 
v obnovo, varstvo, hrambo in promocijo tehnične dediščine 
enega najbolj elegantnih muzejskih vagonov Slovenskih 
železnic. BCs 31911 je bil izdelan leta 1917 v Königsfel-
du (danes Kralove Pole na Češkem) za Cesarsko-kraljeve 

avstrijske državne železnice in je eden zadnjih ohranjenih 
vagonov na nekdanji Južni železnici. Istega leta so SŽ druš-
tvu v najem predale tudi stavbo vodnega stolpa, ki je nekoč 
služil za napajanje parnih lokomotiv. Lani so s pomočjo zu-
nanjih sodelavcev s področja računalništva pripravili raču-
nalniško simulacijo vožnje muzejske električne lokomotive 
Breda na delu prve elektrificirane proge pri nas od Pivke 
do Ilirske Bistrice iz leta 1936. Poseben poudarek pri raču-
nalniški simulaciji vožnje je na pripravi in vožnji sedaj že 
muzejske lokomotive Breda.
Člani društva ocenjujejo, da bo, po lanskem uspešnem 

podpisu pisma o nameri za vzpostavitev dislociranega od-
delka Muzeja Slovenskih železnic v Ilirski Bistrici, muzej 
elektrovleke za celotno državo vzpostavljen v prihodnjih 
dveh letih.

Besedilo in foto: Egon Zevnik

Lokomotiva serije 361 Breda

Vagon iz leta 1917
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Zadnja izmena Toneta Mikoliča
V petek, 16. novembra, je svojo poklicno pot končal pro-

metnik postaje Zidani Most Tone Mikolič.
Leta 1962 rojeni Tone je vso delovno dobo preživel kot 

prometnik. Po končani šoli je leta 1980 začel delati v Sev-
nici, občasno je nadomeščal še v Krškem, Brestanici in na 
Bregu. Med delom v Sevnici je odšel še na služenje vojaš-
kega roka.

Prvega decembra leta 1983 je prišel na postajo Zidani 
Most in tu ostal polnih 35 let. Je prometnik z daleč naj-
daljšim stažem v Zidanem Mostu. Vsa desetletja dela se 
je odlikoval kot zelo dober prometnik, ki je svoje delo 
opravljal vestno in strokovno. Obenem pa je bil iskren pri-
jatelj in sodelavec z vsemi ostalimi zaposlenimi na pos-
taji.

To dejstvo je potrdila tudi njegova zadnja izmena, nočna 
16. novembra, ko smo se na postaji zbrali skoraj vsi pro-
metniki in tudi lepa skupina že upokojenih sodelavcev. Stro-
kovni sodelavec (šef postaje) je Toneta po stari zidanmoški 
navadi »suspendiral« in mu »prepovedal« nadaljnje delo. 

Predsednik OO SŽPS Zidani Most se mu je zahvalil za 
zvestobo našemu sindikatu vse od njegove ustanovitve, to je 
vseh 28 let, in mu podelil posebno zahvalno plaketo. Tone 
je bil mož beseda in ostal v sindikatu tudi v tistih časih, ko 
ga je marsikdo zapuščal in gledal le na osebne koristi. So-

delavci njegove izmene pa so Tonetu 
podarili lepo sliko planin, v katere 
Tone tako rad zahaja.

Po uradnem delu smo se preselili v 
šolsko sobo in skupaj ob besedi, pesmi 
in zvoku harmonike ter mlade glasbe-
ne skupine praznovali dolgo v noč. 
Tone pa nas je seveda vse lepo pogo-
stil in bilo je res prijetno druženje.

Tone, naj ti bo prehod med upoko-
jence čim manj stresen. Veliko zdrav-
ja in lepih trenutkov v krogu svoje 
družine in prijateljev ti želimo ter 
da se še večkrat srečamo in rečemo 
kako »pametno« o časih, ki smo jih 
skupaj preživeli v številnih dnevnih 
in nočnih šihtih.

Besedilo: Miran Prnaver
Foto: Robert L. HorvatSkupinska

Veselo druženje pozno v nočZadnji šiht

Zahvala za dolgoletno zvestobo SŽPS-ju
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Foto: Miško Kranjec



Vsem našim članicam in članom ter 
vsem bralcem glasila Prometnik 

voščimo lepo doživete 
Božične praznike in vse dobro 

v letu, ki prihaja!

Milorad Šljivić, predsednik SŽPS

Jože Skubic, sekretar SŽPS

Matjaž Skutnik, predsednik OO Celje

Dušan Kokol, predsednik OO Koper

Andrej Karničnik,  predsednik OO Maribor

Damjan Dretar, predsednik PO Maribor

Zoran Serec, predsednik OO Ljubljana Zalog

Goran Išpanov, predsednik OO Ljubljana

Vera Opatić, predsednica OO Postojna

Miran Prnaver, predsednik OO Zidani Most

Boris Kolman, predsednik OO Pragersko

Sakib Galić, predsednik OO Jesenice

Jure Buzar, predsednik OO Novo mesto

Bojan Drole, predsednik OO Nova Gorica

Bojan Gajšek, predsednik SVSŽ

David Merc, predsednik SUŽ

Roman Jakopič, predsednik SVŽI

Slavko Rokavec, predsednik SPPS

Srečno 2019!



Intervju s člani Sveta delavcev – 
Alojz Dečman, član Sveta delavcev 
Potniški promet, d. o. o.
Kaj te je pripeljalo med železničarje?

Doma sem v Grobelnem. Tako sem že od otroštva povezan z 
železnico. Že v osmem razredu sem se odločil za poklic PTO – 
prometno transportnega odpravnika, ki je zajemal dela vlakovod-
je, sprevodnika in odjavnika. Leta 1981 sem tako šel v prvi letnik 
usmerjenega izobraževanja, kot prva generacija. To izobraže-
vanje je dalo večji poudarek splošnim predmetom, stroka pa je bila 
zapostavljena. Leta 1984 sem uspešno zaključil izobraževanje in 
1. 9. 1984 začel delo na železnici.

Kako je potekala tvoja poklicna pot?

Planirano je bilo usposabljanje za premikača, sprevodnika ter vla-
kovodjo, a je bila tudi takrat kadrovska stiska in sem takoj začel 
usposabljanje za sprevodnika, po dveh mesecih naredil izpit in 
začel delati na vožnji v turnusu Rogatec. Naslednjega leta je sle-
dilo služenje vojaškega roka, zadnja generacija, ki je služila 15 
mesecev. Po odsluženju vojaškega roka pa nazaj na tire za spre-
vodnika v turnusu Celje. V letih 1993-1996 sem delal kot odjavnik 
v Štorah. Zapornice so ročne (še danes, na APB progi in glavni 
progi!). Leta 1996, ob 150-letnici proge Gradec-Celje sem prišel 
nazaj na vlak za sprevodnika v turnusu Celje. Od leta 2004 sem 
nadomeščal razporednega vlakospremne Celje. Odločbe za stalno 
delo v razporedu nisem dobil, že takrat je bil vpliv SŽS-ja, delo mi je 
bilo ponujeno tudi za takrat podpisanega vlakovodjo postaje Celje, 
a je tudi tam imel vpliv SŽS. Tako sem ostal na vožnji v turnusu 
Celje, kjer sem še danes.

Nam lahko opišeš svoj delovni ritem?

Delovni ritem za nas sprevodnike je zelo razgiban, vsak dan nekaj 
novega, a najlepše je, če se konča dobro – brez nevšečnosti, še 
manj izrednih dogodkov.

S čim se v zadnjem obdobju še posebej srečuješ pri 
svojem delu?

Zadnje čase se pri svojem delu največkrat srečujemo z zamudami 
vlakov, nadomestnimi prevozi z avtobusi, pomanjkanjem kadrov, 
poleti so bile problem klime, ki ne delujejo ali jih sploh ni. Sedaj bo 
problem ogrevanje, pogosto neenakomerno, sistem webasta se 
dimi, vrata na DMG 813/814 so na novo predelana, a prihaja do 
več napak, ki se ponavljajo.

Tvoje vodilo ob kandidaturi za člana SD PP?

Ob kandidaturi za člana SD PP me je vodila misel, da bi lahko 
pomagal zaposlenim in potnikom.

Član SD si prvi mandat, so se tvoja pričakovanja izpolnila?

Član SD PP sem letos od začetka leta, zadeve se prepočasi odvi-
jajo, osem mesecev smo imeli le kadrovanja.

Kako si sam vključen v delo SD PP?

Do danes sem bil samo na treh sejah SD PP, pred tem so bile 
večinoma korespondenčne seje. Napovedi razvoja potniškega pro-
meta so vzpodbudne, optimistične, res je, da je železnica hrbtenica 
razvoja potniškega prometa, potnik pa je kralj; zato pa je potrebno 
tvorno sodelovanje države, lokalnih skupnosti in celotnega sistema 
železnic.

Kako komentiraš dogodke v zadnjih mesecih, ki so 
povezani z delavskimi predstavniki v skupini SŽ?

Takšno delo je slabo za nas železničarje, za sindikate, SŽ in drža-
vljane, ki subvencionirajo železnico. Predstavniki bi morali vedeti, 
kdo jih financira!

Je imelo to večji vpliv na delovanje SD PP?

Da, zadeve so imele večji vpliv na delovanje SD PP, saj je SŽS iz-
vedel volitve o odpoklicu članov SD PP, ki nismo bili po volji SŽS-ja. 
Tako smo bili odpoklicani, vložili smo tožbo na delovnem sodišču, 
ki je razsodilo, da smo bili neopravičeno odpoklicani in da nam 
članstvo v SD PP ni prenehalo.

Meniš, da SD PP izpolnjuje pričakovanja, ki jih imajo do 
njega zaposleni?

Mislim, da delno, veliko bo treba postoriti, se dogovoriti in izvajati 
na vseh nivojih.

Alojz Dečman
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Intervju: Slavko Rokavec, predsednik Sindikata 
progovnih prometnikov Slovenije (SPPS)
Katero članstvo pokriva vaš sindikat?

Naše članstvo je večinoma iz poklica progovni prometnik, nekaj 
članic in članov pa je iz poklica dispečer in prometnik.

Kdaj ste bili ustanovljeni in zakaj je nastala ta potreba?

Ustanovitev sindikata je bila v letu 2015. Vodila nas je predvsem 
želja po druženju in medsebojni pomoči na vseh področjih.

Kateri so bistveni problemi pri vaših članih?

Problemi delavcev so v glavnem isti, ne glede, v katerem sindikatu 
so, čeprav je naš delodajalec do nekaterih sindikatov bolj priza-
nesljiv. V našem sindikatu smo se za večino pravic morali močno 
potruditi, za nekatere celo po pravni poti.

Že nekaj časa tesno sodelujete z našim sindikatom. Od kje 
in zakaj potreba po sodelovanju s SŽPS?

Že ob ustanovitvi smo SŽPS ponudili sodelovanje oz. vsaj sodelo-
vanje pri določenih projektih. Z novim predsednikom SŽPS smo 
začeli še boljše sodelovanje in upamo, da se bo to v bodoče še 
poglobilo.

Ste zadovoljni s sodelovanjem?

Sodelovanje lahko deluje le, če obstaja obojestranski interes in 
zaupanje. Pri tem se ponujajo predlogi in usklajevanja glede de-
lovanja sindikata. Sodelovanje pokaže svoje rezultate v daljšem 
obdobju, trenutno dobro sodelujemo, zato že imamo rezultate. Po 
mojem mnenju je premalo sodelovanja na lokalni ravni znotraj In-
frastrukture.

Sodeluješ tudi na sejah našega glavnega odbora. Je tvoj 
(vaš) glas dovolj slišan?

Za kake globlje ocene je še prezgodaj.

Se lahko našim bralcem na kratko predstaviš? Kdo je 
Slavko v službi in kaj počne po službi?

Šolanje sem končal v času, ko je prometnik opravljal vsa dela na 
postaji (komercialno, vagonsko, potniško in prometno delo). V kas-
nejšem času je bila potreba, da sem se odločil za delo na večji 
postaji (Sežana) in kasneje za progovnega prometnika v CVP Pos-
tojna. Delo progovnega prometnika zahteva veliko koncentracije in 
usklajevanja informacij z delom. Po službi se vedno vrnem domov, 
kjer me vedno kdo čaka. Ko mi ostane nekaj časa, ga običajno 
porabim za družabno in športno aktivnost. Dela iz službe ne nosim 
v svoj dom.

Morda majhna misel, spodbuda za konec najinega 
pogovora.

V preprostem pogovoru velja, da se tam, kjer se začne železnica, 
konča logika, če podjetje ne uporablja logike, propade. Podjetje bi 
rad zapustil v boljšem stanju kot takrat, ko sem nastopil delo.

Pogovor je pripravil Miran Prnaver.
Foto: Arhiv Slavka Rokavca

Slavko Rokavec

Kakšna pričakovanja imaš sam?

Sam pričakujem, da bo šlo delo, razvoj in rezultati v pravo smer. 
Plani so dobri. Pričakujem tudi zadovoljstvo potnikov in da bodo 
plače boljše, primerljive.

Kaj Alojz počne, ko ni železničar, čemu namenjaš prosti 
čas?

Prosti čas namenjam družini, z ženo Verico imam dva otroka. 
Sina Roka, ki končuje 4. letnik elektrotehnične šole, in hčerko 

Jernejo, ki obiskuje osmi razred osnovne šole. Imam tudi malo 
kmetijo, gozd in vinograd. Dela tudi v prostem času ne zmanj-
ka, samo videti ga moraš. Z družino skrbimo za okolico cerkve 
Sv. Vida v Šentvidu pri Grobelnem. Rad pomagam sorodnikom in 
sosedom.

Pogovarjal se je Edvard Kostić.
Foto: Edvard Kostić
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Kočevska proga

Pred leti, ko smo pisali o obnovi Kočevske proge, smo 
upali, da bo naslednji članek v našem glasilu napisan na 
to temo ob otvoritvi prenovljene proge. A žal ne gre tako 
gladko. Obnova še vedno poteka in se podaljšuje.

Vse to smo si ogledali na kraju samem in se pogovarja-
li s prometnikom na postaji Ribnica Markom Kastelicem, 
ki je v tistem času nadomeščal na tej postaji. Sicer dela na 
postaji Grosuplje. Na tej progi so postaje Grosuplje (ki je 
dejansko cepna postaje od dolenjske proge) in Dobrepolje, 
Ortnek, Ribnica in Kočevje. Trenutno vozi le en par tovornih 
vlakov na odseku Grosuplje–Ribnica, ki pa je navadno na-
ložen s polno težo do 1000 ton bruto. Glavni tovor je tovor 

za /iz blagovnih rezerv na postaji Ortnek in les. Zasedena je 
le postaja Ribnica, 8 ur dnevno med tednom. V preteklosti 
se je zasedenost postaj s prometnikom selila (Ortnek, Do-
brepolje) v odvisnosti s tem, kje se je remont odvijal. Med 
postajama Ribnica–Kočevje pa poteka stalna zapora. Po 
končanem remontu naj bi, karseda, vodenje prometa bilo 
vodeno daljinsko.

Trenutno stanje obnove

Že modernizirano:
Grosuplje–Ortnek (1. faza) v letih 2008–2011, opravljena 

nadgradnja 26,8 km proge, vrednost del je bila 41,9 mio €;
Ortnek–Ribnica (2. faza, 1. etapa) se je izvajala v letih 

2012–2013. Opravljena nadgradnja 9,2 km proge v vrednos-
ti 18,32 mio €.

Trenutno se izvaja nadgradnja proge Ribnica–Kočevje v 
dolžini 12,12 km. Poteka obnova postaje Kočevje, izvaja-
jo se dela na postajah Ribnica, Ortnek, Dobrepolje; urejajo 
se postajališča Čušperk, Spodnja Slivnica in Stara Cerkev. 
Urejajo se nivojski prehodi. Ta faza bi morala biti končana 
letos aprila. A je nato Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) 
izvajalcu odobrila polletno zamudo, ki se bo še malo po-
daljšala. Razlog za to naj bi bili zahtevni pogoji za izvajanje 
del v zemljini, ki jih predhodno (ob načrtovanju) niso mogli 
predvideti.Prometnik Marko Kastelic

Železniška postaja v Ribnici
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Sledi še tretja faza, ki predvideva zamenjavo in posodo-
bitev signalno–varnostnih naprav in telekomunikacijskih 
naprav na vsej progi ter ureditev in zavarovanje nivojskih 
prehodov.

Vse se res vleče kot jara kača.
Medtem ko na železniški progi Zidani Most–Celje in 

Pesnica–Šentilj trenutno poteka nadgradnja železniške in-
frastrukture, prebivalci Kočevskega in Notranjske lahko o 
taki hitri obnovi le sanjajo, saj tudi letos ne bodo dočakali 
prenove lastne proge.

Modernizacija 49,2 kilometra dolge proge Kočevje–Gro-
suplje se je pričela že leta 2008 in bi morala biti končana že v 
letih 2012–2013. A zaradi pomanjkanja denarja nadgradnja 
poteka zelo počasi.

Sama gradnja je bila, kot drugi gradbeni projekti prometne 
infrastrukture, zaznamovana tudi z kaznivimi dejanji. Tako 
je letos januarja nekdanji direktor železniškega gradbenega 
podjetja SŽ-ŽGP sklenil z državnim tožilstvom dogovor o 
priznanju krivde. Priznal je, da je zlorabil položaj in sodelo-
val pri nezakonitem in fiktivnem poslu.

Oktobra letos bi se morala po takratnih načrtih začeti 
izvajati tretja, zadnja faza, v kateri bodo zamenjali in 

posodobili signalno-varnostno ter telekomunikacijsko 
omrežje na celotni progi, kot tudi zavarovali nivojske 
prehode. A ker so se zavlekla prejšnja dela, se bo ta faza 
premaknila v naslednje leto. Ko sta si maja letos dela na 
terenu ogledala takratna predsednik vlade Miro Cerar in 
infrastrukturni minister Peter Gašperšič, so bila podana 

Bolj počasna obnova v Ribnici

Postaja Kočevje Postaja Ortnek

Postajališče Žlebič

Prenova postaje Kočevje
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Postaja Grosuplje

zagotovila, da bo naslednje leto možen promet po celotni 
progi.

V prvi polovici junija letos je DRSI po dobrem letu in 
pol dokončno odločila, kdo bo izvajal namestitev signal -
no-varnostnih naprav v sklopu tretje faze. Na javni razpis 
novembra 2016 so se prijavili Iskra, GH Holding in Sie-
mens, in prav nemško podjetje je pridobilo 16,2 milijona 
evrov vredno naročilo. 

Pri tem je zanimivo dejstvo, da je bila prvotna avstro-ogr-
ska proga zgrajena v dobrem letu (maj 1892 – september 
1893), in to kljub zelo hudi zimi. Proga je bila pomembna 
predvsem za izvoz rjavega premoga in hlodovine iz Kočev-
ja, in to vse do 70-ih let prejšnjega stoletja. Izboljšanje ceste 
Škofljica–Kočevje je povzročilo upad železniškega prometa 
in z letom 1970 so ukinili potniške vlake.

Prav ponovna uvedba potniških vlakov bi bila še posebej 
dobrodošla za prebivalce kočevske regije, saj bi bistveno 
skrajšala potovanje med Kočevjem in Ljubljano ter posle-
dično razbremenila avtomobilski in avtobusni promet. Sedaj 
avtobus v prometni konici za to pot potrebuje več kot uro 
in pol, medtem ko bi vlak do Ljubljane prišel v dobri uri. V 
Ljubljano namreč največ dnevnih migrantov prihaja prav iz 
kočevsko-ribniškega območja.

Ob ogledu proge sem videl, da so dela dobro opravlje-
na, kjer do sedaj pač so. Postaje bodo moderno opremlje-
ne in posodobljene. Tako sem, na primer, imel kar nekaj 
težav, da sem sploh našel postajo Dobrepolje. A ta postaja 
bo imela sodobna perona, podhod in dvigalo. Lepo in prav. 
O kakšnih dvigalih in povečini tudi podhodih lahko na za-
savski progi, ki je najbolj obremenjena in ima veliko potni-
kov, le sanjamo. Prav je, da se posodablja tudi na stranskih 
progah. Da bi končno po dolgih letih le dočakali končanje 
obnove! Ljudje ob tej progi si to nadvse zaslužijo in želijo. 

Graditelji te proge izpred 125 let pa ob vsem, kar počnemo z 
obnovo te proge, verjetno nimajo več volje, da bi se obračali 
v grobovih. Vse ima svoje meje, bi nam verjetno dejali.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Sodobno prenovljena postaja Dobrepolje

Postaja Dobrepolje
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Družba Južne železnice se je v koncesijski listini iz leta 
1858 zavezala k izgradnji proge do Reke, če država krije tre-
tjino gradbenih stroškov za spodnji in zgornji ustroj proge. S 
porazom v avstrijsko–pruski vojni leta 1866 in izgubo oze-
melj v severni Italiji je naraslo zanimanje avstrijske vlade, 
da bi poleg Trsta prometno povezali še kakšno pristanišče 
na Jadranu. Proga Pivka–Reka je bila za promet odprta 
25. junija 1873, vsega štiri mesece pred progo Karlovac–
Reka, ki so jo odprli 23. oktobra istega leta.

Proga med Pivko in Reko je bila obenem z odsekom med 
Sežano in Postojno leta 1938, v času, ko sta bili progi pod 
italijansko upravo, elektrificirana po sistemu enosmernega 
toka z napetostjo 3000 V. Za oskrbo z električno energijo so 
bili na Soči zgrajeni hidroelektrarna Doblar (Most na Soči–
Kanal) ter daljnovodi do Opčin, Pivke in Matuljev nad Reko, 
kjer so oskrbne postaje.

Proga med Pivko (tedaj Sv. Peter) in Reko je dolga 54,4 km 
in poteka prek kraškega terena s številnimi useki in nasipi, 
od katerih je najvišji visok 52 m. Na progi so trije predori, 
najdaljši med njimi je dolg 624 m. Na 16 kilometrov dolgi 
progi med Pivko in Ilirsko Bistrico so trije predori (Narin – 
189 m, Jakšič – 251 m, Prem – 313 m) in dve postajališči 
(Narin in Kilovče). Proga proti Ilirski Bistrici ima konstan-
ten padec okrog 13 promilov, na njej je hitrost omejena na 
70 do 75 km/h.

Ljubitelji pohodništva in planinarjenja dobro poznajo kraj 
Ilirsko Bistrico, ker je izhodišče za Snežnik (1796 m), naj-
višjo goro v Sloveniji, ki ni del Alp. Pod Snežnikom izvira 
reka Reka, najdaljša slovenska ponikalnica, ki na površini 
teče 54 kilometrov, pod zemljo pa 33 kilometrov.

V letu 2016 se še vedno dogaja, da na postaji Ilirska Bistri-
ca osebje postaje uporablja sanitarije, ki so v sosednji stavbi 
in so namenjeni potnikom. Sindikat železniškega prometa 
Slovenije in sindikat progovnih prometnikov Slovenije sta 
s pomočjo šefa postaje Davida Škabarja zahtevala ureditev 
postaje Ilirska Bistrica. Delodajalec je pristopil k ureditvi 
sanitarij, kuhinje in prostora, ki je namenjen za čas, ko je 
delo prometnika prekinjeno.

Z deli je začel v mesecu maju in zaključeval v mesecu 
oktobru leta 2018. Na novo je bila potrebna ureditev kanali-
zacije in notranje instalacije (odtok, napeljava vode in elek-
trična napeljava). V kuhinji in sanitarijah je bila nabavljena 
nova oprema.

Besedilo in foto: Slavko Rokavec

Pivka–Ilirska Bistrica

Postajna zgradba

Lepa čajna kuhinja Prenovljene sanitarije

Prometni urad
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Predstavitev delovnega mesta: progar

Delovno mesto progar je eden najtežjih poklicev na želez-
nici. Poklic je povezan s fizičnim delom na terenu in vsemi 
vremenskimi razmerami oziroma je še bolj obremenjen v 
najslabših razmerah, to je pozimi in v snegu. Na Jesenicah 
sem se pogovarjal s Kemom Felićem.

Progar vzdržuje spodnji ustroj na železnici, delo je po-
vezano predvsem z menjavo pragov, tirnic, drobnotirnega 
materiala in podobno. Progar navadno dela v skupini in le 
redkokdaj posamično. Zato so zelo pomembni medsebojni 
odnosi, da delo lahko poteka dobro in kvalitetno.

Ko je leta 1993 prišel na železnico, je bilo v njihovi ta-
kratni njihovi enoti 60 zaposlenih, danes jih je le 15. Število 
ljudi v posamezni skupini je odvisno od narave dela. Zraven 
njih so čuvaji, ki pazijo na skupino in so v kontaktu s promet-
nikom. V skupini so lahko tudi varilci, povsem odvisno od 
dela. Desetar je vodja skupine in organizira delo. Progar dela 
v skupini v času prometa vlakov (oziroma med pavzami) ali 
pa je posamezen tir zaprt in delajo na takem tiru. Predvsem 
na postaji je to v glavnem v času prometa vlakov. Čeprav je 
tehnika napredovala, še vedno ostane dosti fizičnega dela. 
Osnovno progarjevo delovno sredstvo so še vedno kramp, 
lopata in vile. Včasih pa materiali (surovine), s katerimi 
delajo, niso ravno kvalitetni. Progar dela v vseh vremenskih 
okoliščinah. V času snega čistijo sneg, predvsem na peronih, 
dovoznih poteh in seveda na kretnicah. Kretnice sicer imajo 
v glavnem električno ali plinsko gretje, a vseeno je potrebno 
sodelovanje človeka. Kemo dela na Jesenicah, kjer je navad-
no še več snega. Težko bi se odločil, kdaj je teže delati: ali 
v hudem mrazu ali pri visoki vročini. Pravi, da je morda še 
najslabše, kadar močno dežuje. Vse je mokro – obleka, roka-
vice, pa je nekako treba delati naprej, če je zapora. Zaščitna 
sredstva, pravi, imajo dobra. Se pa veliko menjajo delovne 
obleke, tako da so kar preveč pisani, eni rumeni, pa modri … 
kar je malo nelogično. Bi morali biti bolj poenoteni, sicer 
pa so v glavnem delovne obleke kvalitetne. Vmes pa so tudi 

Delo je skupinsko.

Kemo Felić
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dobili kakšne nekvalitetne s preveč celofana, in ne bombaža. 
Takrat je raje nosil še naprej staro obleko, kot da bi oblekel 
takšno novo.

Kot je že rekel, imajo dobre odnose, saj je sicer težko 
delati. Nadzorništvo ima sedež v Kranju, delovišče pa je 
na Jesenicah. Tako v osnovi dela na Jesenicah, je pa njihov 
teritorij vse do Kranja in včasih tudi do Ljubljane in del 
Bohinjske proge. Vzdrževati morajo več kilometrov kot 
pred časom, a je na razpolago bistveno manj ljudi. Res je, 
da nekaj pripomorejo novi delovni stroji, ki jih včasih ni 
bilo toliko. Službo začnejo na Jesenicah, včasih vedo kak 
dan naprej, kam bodo odšli na teren, včasih pa so tudi 
kakšne nepredvidene stvari. Med redno vzdrževanje spada 
tudi mazanje kretnic. Če pa je kakšno bolj nujno delo, ma-
zanje počaka kak dan. V osnovi delajo osem ur dopoldne. 
V ostalem času dežurajo desetarji in če je kaj nujnega, po-
kličejo progarje na pomoč. Pozimi v snegu je delovni čas 
odvisen od vremenske situacije in so progarji dežurni, v 
pripravljenosti. V ostalih letnih časih, če je potrebno, dežur-
ni desetar pokliče progarja za pomoč. Ker progar ni v pri-
pravljenosti, če gre na intervencijo, desetar pokliče nekoga 
drugega.

Kemo res opozarja na pomanjkanje ljudi. Pravi, da vsaj 
na Jesenicah ni mlajših delavcev. V Kranju so jih dobili 

nekaj, ponavadi pa hitro potem napredujejo na boljša de-
lovna mesta.

Kar zadeva zaslužek, pravi, da glede na pogoje dela ni 
ravno dobro ovrednoteno, a je vseeno nekako zadovoljen 
in skromen. Osnovna plača je slaba, z dodatki pa se potem 
le izboljša. Kar zadeva odmor in malico, je problem, ker se 
velikokrat je zunaj na terenu, brez mize in stolov, na vročini 
ali mrazu. Vse to vpliva na zdravje in redkokateri progar 
odide v pokoj zdrav.

V nadaljevanju se mi Kemo na kratko predstavi. Iz Bosne 
je prišel v Slovenijo v osemdesetih letih, na železnici je od 
leta 1993. Ves čas dela v gradbeni dejavnosti kot progar, 
vzdrževalec. Deklica za vse, pravi zase. Zaradi okvare hrb-
tenice ima določeno stopnjo invalidnosti. Do upokojitve ima 
še 6–7 let in upa, da mu bo ta čas zdravje toliko služilo, da 
bo lahko delal do upokojitve. Z družino živi na Jesenicah.

Po obisku na Jesenicah sem razmišljal, da vsi tisti, ki 
delamo v dobrih delovnih pogojih, v pisarnah, verjetno pre-
malo cenimo delo naših kolegov na terenu, brez katerih pa 
vlaki ne bi dolgo vozili, vsaj varno in hitro ne. In eden teh 
poklicev, ki pomembno vplivajo na varnost in urejenost pro-
meta, je zagotovo tudi progar.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Stroji so v veliko pomoč.

Osnovno orodje V slogi je moč!

Velikokrat se v takih pogojih malica.
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Predstavitev: OO SŽPS Ljubljana
OO SŽPS Ljubljana nam bo predstavil Goran Išpanov.

Goran, kako bi na hitro predstavil svoj OO?

OO Ljubljana zemljepisno pokriva postaje Ljubljano, lo-
komotivsko postajo Ljubljano Moste, Centralne delavnice 
CD Ljubljana Moste, Ljubljano Šiška, Črnuče, Domžale, 
Jarše Mengeš, Kamnik.

Katere poklice zajema vaše članstvo?

Tukaj lahko zagotovo povem, da je OO Ljubljana glede 
tega zelo pisana druščina poklicev oz. delovnih mest. Prej 
bi lahko naštel tiste poklice, katerih ne zastopamo. V našem 
OO so zbrana delovna mest premikač, prometnik, sprevod-
nik, prodajalka kart, vlakovni dispečer, TK dispečer, starejši 
in glavni dispečer. Imamo nekaj članov iz vrst strokovnih 
sodelavcev z različnih področij. Kakor vidite, smo res, če 
se lahko tako izrazim, mavrica poklicev. Tudi meni je ta 
raznolikost zanimiva.

Kako je organizirano delo v OO Ljubljana?

Ker nimamo svoje pisarne oz. svojega prostora za potrebe 
OO, smo se temu prilagodili. Kljub temu nekajkrat letno 
imamo članski sestanek v sejni sobi sindikatov v Ljubljani, 
kjer se seznanimo z dosedanjim delom sindikata ter nadalj-
njimi usmeritvami delovanja. Najbolj zanimiva in hkrati 
živahna razprava je pod točko »razno«. Organizacijsko v 
smislu obveščanja članov in dogovarjanja smo zelo aktivni 
prek mobilnih telefonov. V današnjem času, ko nam je čas 
edina dobrina, ki je ne moremo kupiti, nam takšen način 
dela zelo odgovarja. Informacije hitro zaokrožijo med nami. 
Kljub temu bi si pa vsekakor želel, da se na članskih ses-
tankih zberemo v čim večjem številu. Ker pripadam inter-
net generaciji, poskušam naše članske informacije deliti z 
novimi pristopi prek zaprte skupine na Facebooku. Menim, 
da moramo tudi takšen družabni medij izkoristiti kot komu-
nikacijsko orodje. Da se znamo tudi sprostiti, nam dokazuje 

vse večji obisk družabnih srečanj, kot so izleti, martino-
vanja, silvestrovanja in podobno.

Ste specifičen OO, saj teritorialno niste tako razširjeni, 
imate pa zelo močan osrednji del – območje postaje 
Ljubljana in CVP. Je to prednost za delovanje ali ne?

Res je. Kakor si sam ugotovil, naš OO Ljubljana deluje v 
precej ozkem radiu okrog postaje Ljubljana, vsaj kar zadeva 
kilometrske razdalje. V našem primeru je to prednost, saj se 
med seboj tudi osebno poznamo in nenehno službeno so-
delujemo. Kot sem uvodoma povedal, smo telefonsko zelo 
aktivni in ne omejeni na pisarno, kot lokacijo.

V zadnjem času ste precej okrepili svoje članstvo. 
Čemu to pripisuješ?

Seveda. Tudi tukaj lahko pritrdim vaši ugotovitvi. Preden 
vam odgovorim, mi dovolite, da vas na tem mestu pohva-
lim, da ste si vzeli čas ter se potrudili zbrati podatke o OO 
Ljubljana. Članstvo se nam je zelo povečalo in ta trend se 
nadaljuje vsak mesec. Nekateri še danes ne zmorejo preki-
niti popkovine s starim režimom, če lahko temu tako rečem. 
Iz katerih razlogov, ne vem, sam lahko le ugibam. Verja-
mem pa, da se bodo sčasoma stvari postavile na svoje pravo 
mesto in pokazal se bo rezultat. Za naš sindikat SŽPS si 
želim, da še naprej zasleduje etične in moralne standarde. 
Da smo tu zaradi naših članov in članic in da predstavniki ne 

Predsednik OO Ljubljana Goran Išpanov 

Postaja Ljubljana Črnuče

Postaja Domžale
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zadovoljujemo lastnih ambicij. Sindikat je ta, ki mora delati 
za dobrobit članstva, le tako bo povrnil zaupanje tistih, ki 
so nam zaupali svoj glas. Vendar, to moram poudariti, ne 
izpolnjujemo nenavadnih želja, temveč želimo, da član tudi 
kdaj pomisli, kaj lahko sam prispeva za sindikat.

Kaj so glavni problemi vašega članstva?

Na to vprašanje ti bom odgovoril le, če mi obljubiš, da 
me ne boš cenzuriral. Zapiši, prosim vsako besedo, ki ti jo 
bom povedal in mi dopusti biti kritičen. Prav je, da povem 
na glas. To ni glavni problem našega članstva, to je problem 
vseh nas, tudi tistih, ki so tak način delovanja podpirali tudi 
s samim članstvom. Vsem na železnici je poznana zgodba 
našega sindikata. Odkar se spomnim, smo bili vedno trn v 

peti drugim sindikatom. Pa ne zaradi našega dela, ampak 
enostavno nismo verjeli v njihov način vodenja sindikatov. 
Da ne omenjam raznih šikaniranj, pritiskov in napredovanj 
prek naših članov. To enostavno ni bil pravilen koncept vo-
denja in na to smo tudi večkrat opozarjali, a zaman. A resnica 
ni slepa in čas je pokazal pravi obraz njihovih dejanj. Lahko 
bi se razgovorila na veliko, a bova tukaj nehala. Čas je, da 
končamo takšno prakso. Čeprav ostaja slab priokus sodelo-
vanja z drugimi, poskusimo ostati trezni. Na tem mestu bi 
rad izkoristil priložnost, da pozovem tiste delavce, ki še ko-
lebajo o vstopu v naš sindikat. Vedno ste dobrodošli. Uka-
zovalno vodenje ni naš cilj. Še zmeraj trdim, da naš sindikat 
edini deluje po sistemu dogovarjanja, ne izsiljevanja. Cilj je 
združevati individualne prispevke v kolektivno uspešnost. 
Tukaj vidim dodano vrednost sindikatu.

Ste pretežno moški OO; koliko imate članic?

Tako je. Smo pretežno moško zastopani, kar pa ni nena-
vadno, saj zastopamo delovna mesta, ki so bolj pisana na 
kožo moškega spola. Med nami imamo 6 članic. Seveda bi 
si jih želel tudi več. Dobrodošle.

Pred kratkim si postal predsednik OO Ljubljana. 
Vendar nisi začetnik v sindikalnih vodah. Kaj vse si 
počel kot sindikalist do danes?

OO Ljubljana predsedujem šele slabega pol leta. V pre-
teklosti je bilo nekaj zadolžitev v nadzornih odborih in bil 
sem podpredsednik območne enote OO Novo mesto. Ker 
smo imeli dobrega predsednika, ki je bil zelo predan in je 
veliko naredil, mi ni ostalo veliko dela. Vsi se spominjamo g. 
Leksa Stanojevića. Trenutno z njim sodelujem pri Združenju 
najemnikov železniških službenih stanovanj, kjer sem tudi 
v nadzornem odboru. Ob tej priliki pozivam vse najemni-
ke službenih stanovanj, naj stopijo v stik z nami na telefon 
041-548-262 oz. naj nas obiščejo na spletni strani Združenje 
NŽSS.

Kaj in kje vse si delal na železnici?

Leta 1993 sem končal poklicno železniško srednjo šolo 
v Ljubljani, smer vlakovodja. Poklicno pot sem začel kot 
premikač ter nato skozi leta nadaljeval izobraževanje za 
kretnika, kretnika – zaporničarja ter za prometno transport-
nega odpravnika. V tem času sem ob delu končal šolo za 
prometnega tehnika, splošna smer. Kmalu je sledilo interno 
šolanje za prometnika. Leta 2000 sem postal prometnik in se 
zaposlil na postaji Mirna Peč. Do leta 2007 sem »prekriža-
ril« vse postaje na Belokranjski progi in se ustalil na postaji 
Novo mesto. Želja po novih znanjih in izkušnjah me je gnala 
v »belo« Ljubljano. Že polnih 11 let delam na delovnem 
mestu prometnik CP.

Pogovor je pripravil Miran Prnaver.
Foto: Miran Prnaver

Postaja Jarše Mengeš

Postaja Ljubljana

CP Ljubljana
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Morsejev telegraf
Prenos sporočil v prvih obdobjih železnice je bil zelo zah-

teven. Električni prenos informacij je bil še v razvoju in zelo 
redek. Zato se je razvil t. i. »optični telegraf«, imenovan 
tudi »optični linijski telegraf«, to so bili signali s košarami, 
ki so bili postavljeni vzdolž proge na vidnih razdaljah. Za 
spreminjanje pozicije košar so skrbeli čuvaji proge. Signal 
s košarami je lahko posredoval informacije petih različnih 
pomenov: 1. mirovni položaj, 2. vlak vozi proti koncu proge, 
3. vlak vozi proti začetku proge, 4. naj pride lokomotiva v 
smeri proti koncu proge, 5. naj pride lokomotiva v smeri 
proti začetku proge.

Najpomembnejši mejnik komuniciranja na železnici je 
bil izum, imenovan telegraf. Leta 1837 ga je izumil Samuel 
Finley Breese Morse, ameriški slikar in izumitelj. Uporabil 
je posebno abecedo, sestavljeno iz kombinacije črt in pik, 
ki se je zapisovala na papirnatem traku, tako imenovano 
Morsejevo abecedo. Izkoristil je lastnost električnega toka, 
da s prekinitvijo na enem mestu prekine celoten tokokrog. 
Oddajnik in sprejemnik je povezal z žico, s pomočjo katere 
je prekinjal in vklapljal električni tok.

Telegraf je sestavljen iz več ključnih naprav. Telegraf-
ski taster ali dajalo so imenovali tudi tipač. Še najbolj se je 

udomačil izraz telegrafski ključ. To je preprosta mehanska 
naprava, s katero je telegrafist na linijo pošiljal električne 
impulze Morsejeve abecede. Telegraf je za svoje delovanje 
potreboval enosmerno napetost, ki jo je dobil iz linijske bate-
rije. Daljša kot je linija, večji je upor in zato potrebuje moč-
nejšo baterijo. Željeno moč so dosegli z združevanjem več 
galvanskih elementov v eno baterijo. Problem velikih baterij 
so v telegrafiji rešili s telegrafskim relejem. Ta je sprejemal 
impulze, ki so po liniji prihajali iz oddaljene postaje, in jih 
je s pomočjo kontaktov in lokalne baterije obnavljal. Mili-
ampermeter je prikazoval približen linijski tok. Telegrafistu 
je omogočal vpogled v to, ali je linija dobra in kakšni so 
linijski pogoji. Po odklonu igle je bilo mogoče oceniti moč 
linijskega toka. Morsejev pisalni aparat omogoča sprejem 
telegrafskega sporočila, izpisanega na papirni trak. Poznamo 
dve vrsti teh aparatov, starejši je reliefni Morsejev aparat, 
ki na trak izpisuje reliefna ali pridvižna znamenja. Novejša 
različica Morsejevega pisalnega aparata je barvilni ali črni-
lopisni Morsejev pisalni aparat, ki na papir izpisuje znake s 
pomočjo črnila.

Delovno mesto telegrafista na postaji Dobova, 1930, 
fotodokumentacija železniškega muzeja

Morsejev telegraf, stalna razstava železniškega muzeja

Morsejeva abeceda in del traku z izpisano abecedo

Telegrafisti pri delu na postaji Pivka, okoli 1910, 
fotodokumentacija železniškega muzeja
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Prva telegrafska zveza na Slovenskem je bila zgrajena 
leta 1847 na relaciji Dunaj−Gradec−Maribor−Celje. Grad-
nja železnice je predstavljala pomemben mejnik v razvoju 
telegrafskega prometa, saj se je vzporedno s progo gradilo 
tudi telegrafsko omrežje. Železnica je že v svojih zgodnjih 
letih začela zaposlovati osebe, ki so bile vešče telegrafa, saj 
je bil življenjskega pomena za promet. Dobro izurjeni te-
legrafist je s pomočjo Morsejeve abecede v minuti lahko 
posredoval od 40 do 50 besed. Morsejev telegraf se je na 
železnici uporabljal vse do 60-ih let prejšnjega stoletja, ko 
so ga dokončno zamenjali novejši načini telekomunikacije 
(teleprinterji, telefoni, registrofoni).

Besedilo: Mitja Vaupotič
Fotografije pripravil: Mitja Vaupotič

Viri:  http://www.staritelefoni.si/
Nova proga št. 10/87, muzejska priloga, str. 2 Telegrafistka pri delu, fotodokumentacija železniškega muzeja

Nekoč je prometnik nekaj pomenil – 2. del
Mariborska prometna šola

To je pripoved generacije, ki je prišla v šolo povečini s 
podeželja, saj se jim je nudila blesteča prihodnost. Politika je 
napravila svoje in mnogi so po trnovi poti vztrajali in dosegli 
željeni cilj, drugi pa so odšli drugam in povečini v življenju 
uspeli. Ob zadnjem srečanju v mariborski Prometni šoli se 
nas je zbralo 22 od nekdanjih 51-ih sošolcev. Žal je bilo 11 
že pokojnih. Po petdesetih letih smo predstavili vsak svojo 
življenjsko zgodbo – roman, ki bi bil zanimiv za vsakogar. 
Mnogi iz te generacije so se povzpeli na položaje ali se s 
svojim delom zapisali v zgodovino železnice. Predstavljam 
vam svojo življenjsko zgodbo.

Bilo je koncem petdesetih let prejšnjega stoletja, ko so 
pred poljčansko železniško postajo postavili pravljični vrt: 
z lučkami okrašene smrečice in pravljična bitja iz kartona 
pod njimi. To je bilo za novoletne praznike za otroke nekaj 
prečudovitega. Takrat je vozil še sloviti konjičan – vlak na 
ozkotirni železnici Poljčane–Zreče.

Na poljčanski postaji je bilo takrat zaposlenih več želez-
ničarjev kot danes na vseh vmesnih postajah skupaj od Ma-
ribora do Celja. Poleg lastnega tovora je imela postaja še 
prekladalno rampo – pokrit prostor z nadstreškom, kjer so 
prekladali tovor iz ozkotirnih vagonov. Mnogi delavci, ki so 
prekladali vagone, so pozneje postali kretniki. To so bili časi, 
ko je bilo težko dobiti zaposlitev na železnici, pa čeprav je 
ta potrebovala veliko osebja, predvsem zaviračev. Mnogi so 
delo začeli na železnici, na progi. Železniška proga je bila 
takrat v zelo slabem stanju, ker v povojnih časih ni bilo sred-
stev za posodabljanje. Da proge ni prerasla trava, so organi-
zirali skupine, ki so na progi plele travo. Od tu so nekateri 
potem dobili zaposlitev kot progovni delavci in ko si bil za-
poslen na železnici, si imel možnost napredovanja v čuvaja 

proge ali v skupinovodjo. Nekateri pa so odšli k prometu za 
zavirače, premikače, kretnike in potem napredovali celo do 
prometnikov. Seveda je bilo potrebno za ta napredovanja 
ustrezno izobraževanje.

Železničarji so bili takrat uniformirani; vse od čuvaja 
navzgor! Prav te uniforme, ki so imele na rokavih znamenja 
– čine, stopnje položaja, kot v vojski, so v nas otrocih zbudile 
posebno spoštovanje. Pa tudi med preprostim prebivalstvom 
so zbujali uniformirani železničarji neko zavist, kajti v tistih 
časih so bila oblačila draga, tako da je večina imela zakrpano 
obleko za domačo uporabo. Pa tudi otroci smo hodili v šolo 
z zakrpanimi hlačami, obleke pa so mnogokrat preuredili kar 
iz starih oblek. Železničarji in ostali uniformirani uslužbenci 
so hodili tudi doma v svojih trpežnih uniformah. Otroci se 
takrat sploh nismo zavedali svojega slabega socialnega po-
ložaja, kajti bili smo v poprečju vsi enako skromno oblečeni. 
Še manj pa smo pomislili, da bi tudi mi lahko kdaj nosili 
takšne zavidanja vredne obleke.

Mihael Bučar in Marjan Mally
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Ko sem hodil v višje razrede osemletke, sem imel že svojo 
zbirko knjig, ki sem jih posojal čuvajem cestnih prehodov, 
da so si krajšali noči. Vsi likovni signali so bili takrat ponoči 
osvetljeni s petrolejskimi lučmi, ki so jih morali prižigati, 
ugašati in urejati čuvaji. Uvozni signal je bil pri čuvajnici, 
prednji zelo daleč za čuvaje, ki so takrat hodili v službo po-
večini peš iz nasprotne smeri. Predlagali so mi, da opravljam 
njihovo delo za majhen zaslužek. Čeprav je bilo to delo z 
neko odgovornostjo, sem ga z veseljem sprejel in ga vestno 
opravljal. To je bil moj prvi stik z delom na železnici, čeprav 
takrat še pomislil nisem, da bom kdaj železničar. Priznati pa 
moram, da sem imel tudi sam tihe želje po tem poklicu, ki 
pa se mi je zdel nedosegljiv.

Po končani osnovni šoli sem se nameraval vpisati na 
srednjo kmetijsko šolo v Mariboru, za kar me je navdušil 
prijatelj, nekoliko starejši sosed, ki je obiskoval to šolo. Moji 
starši so se zavedali stroškov šolanja in oče se je pozanimal 
za možnost, da bi šel po njegovi poti. V tistem času je bil že 
upokojen, pred vojno je bil na postaji Pragersko, poprej pa 
po postajah širom Slovenije. Takrat so bili to pravi gospodje, 
kot mi je pripovedoval starejši kretnik, Stanko Gaberc, ki je 
očeta osebno poznal.

Očetu se je nasmejala sreča, da je sina lahko poslal v pro-
metno šolo in ta je s tem nasledil njegovo delo, hkrati pa je 
imel s šolo malo stroškov, kajti železnica je nudila štipen-
dijo. Meni pa je bilo kar pogodu, da bom postal železničar, 
in to celo prometnik. Toda pot ni bila tako enostavna, kot je 
bilo sprva videti.

Ko sem prišel v železniški internat v Maribor na Prerado-
vičevo 33, sem bil kar primeren svojemu priimku. Bil sem 
menda najmanjši v razredu in lahko bi dejal, da tudi neko-
liko podhranjen, kot mnogi moji vrstniki. Obstajali sta dve 
petnadstropni stavbi, ločeni med sabo. Danes je to združen 
objekt in tam, kjer je bil nekoč v vseh petih nadstropjih inter-
nat za učence Železniške industrijske šole (ŽIŠ) in Prometne 
šole, so danes sodobne učilnice. V prvi, nedograjeni stavbi, 
pa je bilo provizorično urejeno prvo in drugo nadstropje, 
tam so bile učilnice.

V dveh razredih smo bili iz vse Slovenije in hrvaškega 
Međimurja ter Zagorja. Povečini smo bivali v internatu. 
Takrat so bili naši vzgojitelji upokojeni oficirji in učitelji, 
le eden – poznejši direktor šole – je bil mlajši. Ti so bili 
naši varuhi po vojaški metodi – disciplini! Toda živahni, kot 
smo bili, nam niso prišle njihove metode vzgoje preveč do 
živega. Spomnim se, da sva bila s sošolcem v drugem nad-
stropju med učenci ŽIŠ-a, ki so bili iste starosti – povečini 
iz Bosne. Ti prijetni fantje, pozneje večinoma strojevodje, 
so bili posebne mentalitete, ki je mi nismo poznali. Imeli 
so navado, da so se prijateljsko zmerjali na svoj način, ko 
so si j… vse po spisku od sunca, oca, majke, do vsega, kar 
jim je prišlo na misel. Slovencem se nam je to zdelo ne-
navadno zabavno in smo se jim bučno smejali, kar je njih 
vzpodbudilo, da so še stopnjevali svoj teater in se pri tem 
tudi sami prijetno zabavali. Da, bili so to pravi fantje, s kate-
rimi smo se še kasneje v življenju mnogokrat spominjali teh 
časov.

Pa se pojavi v sobi, kjer nas je spalo po deset dijakov, 
strogi vzgojitelj. Bil je starejši gospod, upokojeni podoficir, 
ki si je zaslužil pokojnino v Sloveniji, pa se nikoli ni naučil 
slovenščine. Kar nekaj časa je trajalo, da smo se zavedli res-
nosti položaja. Ko smo utihnili, je zavpil: »Tišina!« Potem 
nam je v polomljeni slovenščini zapretil, da nas bo že vzgojil 
on, ki ve, kako se temu streže. Za kazen je določil kar prvo 
posteljo z leve in desne, kjer sva spala midva iz prometne, 
in naju poslal na čiščenje hodnika. To smo pozneje doživeli 
le še pri vojakih, kot novinci. S suho krpo sva morala gladiti 
dolg hodnik. Prestrašena sva vzela stvar resno in to počela, 
dokler se ni vrnil čez pol ure. Menda je kar pozabil, ker naju 
je najprej oštel, kaj počneva, nato pa spravljivo dejal, da sva 
dobra dečka in naju poslal spat.

Bila sva čustveno prizadeta, kajti bila sva kaznovana, 
potem pa še v prikrit posmeh v sobi. Zato sva se naslednjega 
dne pritožila ravnatelju naše šole, ki je bil razumevajoč do 
naju. Po prihodu iz šole sva že bila napotena v peto nad-
stropje med svoje sošolce. Imeli smo mlajšega, samozave-
stnega vzgojitelja Jožeta Antolinca, ki pa je bil kljub svoji 
tehnični poklicni stroki bolj razumevajoč do najstnikov. 

Se nadaljuje …

Besedilo in fotografije pripravil Marjan Mally. 

Sošolci, danes upokojenci

Branko Serec, Jože Janežič in Jože Majcen
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Naši upokojeni člani: Risto Djurić
Risto, bova pogovor začela na koncu. Kdaj si zaključil 
svojo pot na železnici?

Svojo pot na železnici sem končal 1. 3. 2013.

Kako si osebno preživljal prehod med upokojence?

Mislil sem, da bo teže, ampak spričo takratne situacije na 
SŽ sem rekel, da moram pozabiti na preteklost in začeti novo 
življenje. Stikov s prijatelji in sindikatom pa nisem opustil.

Pot do tega trenutka je bila dolga. Kje in kaj vse si 
počel na železnici?

Kot 19-letni fantič sem svoje prvo službovanje začel 
6. 7. 1973 leta na postaji Kanal na goriški progi. Leta 1980 
sem postal šef postaje v turnusu, in to počel do leta 1992, ko 
se je začela racionalizacija. Takrat sem se odločil, da bom 
opustil šefovanje in sem na postaji Anhovo nadaljeval kot 
prometnik. Takrat sem se začel bolj aktivno ukvarjati s sin-
dikatom in sem leta 2000 prevzel vodenje OO Nova Gorica, 
kar tri mandate zaporedoma. Ko sem bil leta 2008 bil izvol-
jen v Svet delavcev, sem kmalu postal tudi poklicni član 
Sveta delavcev in svojo pot nadaljeval v Ljubljani.

Na katero delo imaš najlepše spomine in na katero 
malo manj?

Težko je reči, katero obdobje. Ponosen sem na to, da sem 
pri delu v centrali SŽPS bil nekako vezni člen med mla-
dostno zagnanostjo in modrostjo, primerno mojim letom. 
Prepričan sem, da to moji kolegi še sedaj cenijo.

Velik prispevek si dal za časa svojega dela tudi našemu 
sindikatu. Lahko poveš kaj več o tem?

Mislim, da sem že nekako odgovoril na to vprašanje, ko 
sem opisoval svoje spomine.

Dolga leta si bil aktiven tudi v Svetu delavcev. Kaj bi 
lahko povedal s tega področja?

Tudi v Svetu delavcev smo kot takratna opozicija delovali 
zelo konstruktivno in dostikrat z našimi argumenti »urazu-
mili« tudi tiste, ki so nas poskušali ignorirati.

Veliko časa si posvetil tudi delu v tvojem OO Nova 
Gorica. Kaj vse si počel? 

OO Nova Gorica sem pripeljal do delavcev z razumnimi 
razlagami na »Zakaj SŽPS??« in sem ponosen na to, da smo 
število članstva konstantno pridobivali in smo bili takrat 
za Celjem in Mariborom po številu članov tretji, navkljub 
majhnemu okolju.

Katero stvar, ki si jo počel v sindikatu, bi danes morda 
naredil drugače …?

Žal mi je, da v tistem obdobju vodstvo SŽ ni ostalo izven 
sindikalne srenje in je podleglo populistom in borbi za 100 let Bohinjske proge 15. 7. 2006

Skupščina SŽPS leta 2004

Športne igre leta 2013
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oblast. Prepričan sem, da je bilo v tistem času edino pravo 
delavsko gibanje na SŽ prav SŽPS.

Sedaj imaš več prostega časa. S čim ga zapolnjuješ in 
kje napolnjuješ svoje »baterije«?

Čas je relativna zadeva in ga imaš toliko, kolikor si ga 
vzameš. Še vedno sem aktiven v lokalni skupnosti v društvih 
(upokojensko in turistično), sem občinski svetnik in svetnik 
v krajevni skupnosti (na novo izvoljen na ravnokar preteklih 
lokalnih volitvah). Imam dve vnukinji in tudi njima, kadar 
sta pri nas, posvetim precej časa. Pa vrt, trata in še kaj bi se 
našlo.

Kaj bi želel zaupati, morda svetovati nam, ki smo še 
zaposleni in aktivni v sindikatu?

Moj nasvet je, da bodite tovariši in se maksimalno za-
vzemajte za delavce. Pa enkrat po tolikih letih uresničite 
poskuse in projekte enotnega sindikata na infrastrukturi. 

Nepomembno je, kdo bo pri tem dobil in kdo izgubil. Pre-
pričan sem, da bodo največ dobili delavci. Pa srečno.

Pogovor je pripravil Miran Prnaver.
Foto: Arhiv SŽPS

Športne igre leta 2006

Pohod SŽPS na Triglav
Ker je od našega zadnjega pohoda na Triglav minilo že kar 

nekaj let in ker prav letos mineva 240 let od prvega vzpona 
na naš najvišji vrh, smo se v našem sindikatu odločili, da ga 
tudi mi letos obiščemo.

Vremenska napoved za nedeljo je bila izrazito slaba, zato 
smo se odločili, da pohod prestavimo za en dan. Tako smo 
pohod izvedli v ponedeljek in torek, 27. in 28. 8. 2018. In 
ni nam bilo žal!

Že na izhodišču naše poti na Rudnem polju nas je priča-
kalo sonce, ki nas je potem spremljalo oba dneva. 16 po-
hodnikov se nas je mimo planine Konjščice odpravilo do 
Studorskega prevala, kjer smo imeli prvi postanek. In ker 

je bila 2004 metrov visoka Ablanca tako blizu, smo se za 
uvajanje v visokogorski svet podali nanjo. Pot smo nato 
nadaljevali mimo Vodnikovega doma po Velski dolini do 
2151 metrov visoko ležeče Koče na Doliču, kjer smo pre-
spali.

Naslednjega dne smo se preko delno zasnežene Škrbi-
ne povzpeli na vrh 2864 metrov visokega Triglava. Čeprav 
smo imeli med nami pet prvopristopnikov, jim vzpon, 
zahvaljujoč izkušenemu spremstvu, ni delal težav. Na vrhu 
je ob obilici smeha seveda sledil obvezen krst in pa čas 
za počitek. Ker smo imeli lepo vreme, se je videlo vse do 
morja.

Množica na vrhu

Na vrhu skupinska z zastavo SŽPS
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Po dobri uri počitka na vrhu smo pričeli sestopati po gre-
benu čez Mali Triglav proti Planiki. Tudi tu se je ponekod 
pojavljal sneg, ki pa nam ni povzročal večjih težav. Srečno 
smo sestopili mimo Doma na Planiki proti Vodnikovemu 
domu, kjer smo sklenili naš pohodniški krog. Nadaljevanje 
poti do našega izhodišča je potekalo v sproščenem vzdušju, 
in tako smo po desetih urah hoje prispeli do avtobusa, ki nas 
je čakal na Rudnem polju.

V opisani planinski zgodbi smo uživali vsi. Vodniki in 
udeleženci. Brez kančka dvoma pa lahko zatrdim, da je tudi 
prvopristopnikom na naš najvišji vrh ostal le-ta v lepem spo-
minu in prepričan sem, da se bodo nanj še vračali.

Besedilo: Adolf Teržan
Foto: Adolf Teržan, Živko Jović, Bogdan Kobal, 

Gašper Silvester Stropnik in Miran Prnaver

Počasi se dvigamo … Pot je ozka in strma. Samo korajžni so pogledali navzdol.

Po grebenu proti Malemu Triglavu Zapuščamo vrh. Na Doliču smo prespali.

Konec avgusta, pa že novi sneg! Obvezen krst na vrhu pri Aljaževem stolpu Srečanje dveh skupin – »ostro« križanje
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Člani SŽPS OO Celje skupaj s SVSŽ smo se 20. oktobra 
2018 odpravili v Prekmurje in na Goričko.

Tokrat smo se namenili na severovzhod Slovenije. Obis-
kali smo Prekmurje in Goričko.

Najprej smo si ogledali največji slovenski grad Grad, 
skupaj z video predstavitvijo krajinskega parka Gorič-
ko. V istem kraju smo se okrepčali z lokalno specialiteto 
bogračem.

Barkolana 2018
Prvega septembra 2018 smo se člani OO Koper, OO Po-

stojna, OO Nova Gorica, OO Ljubljana Zalog, OO Ljubljana 
in OO Novo mesto zbrali v kar lepem številu ter se podali v 
Opatijo. Tam nas je na ladji Jadera sprejel prijazen kapitan 
Marinko s preostalimi člani posadke.
Če smo bili še po poti skeptični glede vremena, se je v 

trenutku, ko smo izpluli, vse lepo uredilo, kajti na poti proti 
Cresu nas je spremljalo sonce. Pa tudi na samem Cresu, kjer 
smo imeli postanek eno uro in pol, je bilo sončno in toplo, 
tako da so nekateri izkoristili čas za kopanje, spet drugi za 
sprehod do mestnega jedra.

Potovanje smo nadaljevali proti Krku, kjer smo zopet iz-
koristili čas za sprehod in kavico ali kaj drugega.

Ko smo se vračali proti Opatiji, smo že strnili naše vtise in 
se odločili, da gremo naslednjega leta tudi nekam po morju!

S kom in kam pa, ko bo čas.

Besedilo in foto: Vera Opatić

Izlet OO Celje v Prekmurje in na Goričko

Vesela druščina Ladja Jadera

Pred ladjo

Pred vinsko kletjoUdeleženci na višini 345 m
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Brez degustacije v teh krajih seveda ne gre. Naša nasled-
nja postojanka je bila vinska klet v Gornji Radgoni. Skozi 
poučno, šaljivo in vseskozi zanimivo razlago smo spoznali 
način nastajanja različnih penin. Seveda smo jih tudi poiz-
kusili.

Nato smo si bližnjo in daljnjo okolico ogledali z razgled-
nega stolpa Vinarium v Lendavi, kjer smo poizkusili pravo 
prekmursko gibanico.

Žal smo se v vinski kleti zadržali nekoliko dlje, kot je 
bilo načrtovano. Zato nam je ogled tropskega vrta orhidej v 
Dobrovniku splaval po vodi (ali bolje rečeno po peninah).

Kot nadomestno lokacijo smo si ogledali eno od zname-
nitejših cerkva v tem delu, tako da je bilo na tem izletu tudi 
nekaj za dušo, ne samo za naše borbončice.

Besedilo in foto: Edvard Kostić V vinski kleti

Ogled CP Ljubljana in mesta Kamnik
Dne 11. 10. 2018 se je OO Zidani Most z vlakom podal na 

izlet v Ljubljano in Kamnik. Ob prihodu v Ljubljano smo si 
na železniški postaji ogledali CP Ljubljana, kjer smo se naj-
prej ustavili na vrhu CP-ja in obiskali naše kolege: notranje-
ga, postavljalca in glavnega prometnika postaje Ljubljana 
ter napovedovalko vlakov. Delo v CP Ljubljana nam je pred-
stavil Martin Pezdirc – operativni pomočnik. Nadaljevali 
smo z ogledom delovnega mesta progovnega prometnika na 
Gorenjski progi, tu nam je posebnosti proge, posameznih 
postaj ter delovni proces razložil progovni prometnik Ivan 
Pohar. Za konec smo si ogledali še prometno dvorano (CVP 
Ljubljana) v postajni zgradbi, ki jo je predstavil vodja PO 
Ljubljana Borut Kos.

Nato je sledila vožnja z vlakom do postaje Kamnik mesto, 
kjer nas je že čakal vodnik Matjaž Spruk. Na začetku nam 
je predstavil nekaj o nastanku in zgodovini mesta Kamnik. 
Dotaknil se je tudi železnice v Kamniku. Posebej je omenil 
stavbo postajališča Kamnik mesto, ki je bila zgrajena po na-
črtih arhitekta Jožeta Plečnika in njegovega učenca Vinka 

Glanza. Sprehod po mestu se je nadaljeval po strogem 
centru, kjer smo se ustavili pri frančiškanih in si ogledali 
cerkev Sv. Jakoba ter kapelo Božjega groba. Kapela Božjega 
groba je bila dokončana leta 1954 in je delo Jožeta Plečnika 
ter je polna krščanske simbolike.

Sprehod smo nadaljevali mimo spomenika Rudolfa Mai-
stra, mestne hiše in se povzpeli na Mali grad, kjer smo si 
ogledali prav posebno romansko kapelo Sv. Eligija. Poseb-
nost kapele je v tem, da ima dve nadstropji in je tako edin-
stvena v slovenskem prostoru. Seveda nas je to potepanje po 
mestu že malo utrudilo in smo se ustavili v pivovarni Mai-
ster na vodenem ogledu pivovarne in ob degustaciji piva. 
Ogled se je počasi zaključeval in se zaključil na Šutni, kjer 
je rojstna hiša generala Rudolfa Maistra. Ogledali smo si 
spominsko sobo v tej hiši, kjer je razstava o Rudolfu Mai-
stru, ki pripoveduje življenjsko zgodbo o generalu in nje-
govem času ter o vplivu na Slovence. Prikazano je gradivo 
slovenskih muzejev, knjižnic, arhivov, zasebnikov, družine 
Maister in društev, ki hranijo muzejske predmete in do-
kumente o tem pomembnem Slovencu. Njegovo zgodbo 

Prihod v Kamnik z vlakom

Predstavitev dela progovnega prometnika na Gorenjski progi
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Martinovanje

smo laže podoživeli ob zanimivi predstavitvi gospe Alenke 
Juvan, ki njegovo življenje in delo zelo dobro pozna.

Tako nam je dan prinesel marsikaj zanimivega, kar nas je 
precej izčrpalo, tako smo se na koncu potepanja po Kamniku 
okrepčali v gostilni Korobač in se nato podali na postajo 
Kamnik ter z vlakom proti domu.

Za vožnjo z vlakom se zahvaljujemo SŽ-Potniškemu pro-
metu, ki nam je dal znaten popust na vozovnice. Zahvalju-
jemo se tudi vsem predstavnikom SŽ, ki so nam predstavili 
posamezna področja v sklopu službe za vodenje prometa 
Ljubljana. Posebna zahvala gre vodniku Matjažu, ki nam 
je povedal marsikatero zanimivost o mestu Kamnik in dan 
naredil še zanimivejši.

Avtor: Mitja Vaupotič
Foto: Miran Prnaver

Le kdo bi si mislil, da se leto tako hitro obrne! Zdaj že 
naše skoraj tradicionalno srečanje za martinovanje smo po-
novno izvedli na dokazano odlični lokaciji pod Trško Goro 
v gostilni Pugelj. Tokrat smo se zbrali v malo okrnjeni za-
sedbi, brez kolegov s Primorske, vendar druženja in plesa ob 
odlični hrani in pijači ni manjkalo. Kot ponavadi, smo bili 
navzoči krstu vina, zabavali smo se in poskušali pozabiti vse 
probleme in negativnosti, ki so nas skozi leto tiščale.

Takšnih srečanj si v bodoče želimo še več, saj je življenje 
prekratko, da ga ne bi uživali s polnimi pljuči. Še enkrat 
hvala kolegom iz Ljubljane in Zaloga za udeležbo in lep 
pozdrav ter na svidenje do prihodnjič!

Besedilo in foto: Jure Buzar

Veselo praznovanje Glasba in ples

V gostilni Korobač

Župnijska cerkev v KamnikuPogled na mesto Kamnik
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Četrti dan našega izleta smo si ogledali znamenitosti gr-
škega glavnega mesta. Mesto je znano predvsem po številnih 
zgradbah in drugih ostankih antične Grčije. Mi smo si ogle-
dali Akropolo, Parthenon, Propilejee, Erehteon, Tezejeva 
vrata in Zevsov tempelj. Popoldan je ostalo nekaj časa za 
nakupovanje spominkov in obisk železniške postaje.

V Atenah se nam je pridružila lokalna vodička, Slovenka, 
ki že 50 let živi v Atenah. Poleg podrobne razlage zname-
nitosti mesta so bile posebej zanimive njene pripovedi iz 
vsakdanjega življenja. V zadnjih letih je Grčijo in življenje 
njenih prebivalcev zelo zaznamovala gospodarsko-ekonom-
ska kriza. Zaradi te krize je Evropska unija Grčiji priskočila 

Izlet OO Celje v Grčijo (II. del)

Atene, ob nogometnem stadionu, foto: Nina Cimperc Dežman

Epidauros, foto: Nina Cimperc Dežman

Grški večer, foto: Nina Cimperc Dežman

Korintski kanal, foto: Matjaž Križan

Menjava straže pred parlamentom, foto: Bogdan Kobal
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na pomoč, hkrati pa ji narekuje ukrepe, s katerimi bi izbolj-
šala stanje. Kriza je vidna na vsakem koraku, tudi v samem 
centru Aten.

Predzadnjega dne smo se prek Korintskega prekopa na-
potili na polotok Peloponez, proti Mikenam.

Mikenska doba je bila zadnji del bronaste dobe v antični 
Grčiji. Je prva napredna civilizacija v celinski Grčiji s svoji-
mi veličastnimi državicami, mestno ureditvijo, umetniškimi 
deli in pisavo. Uvedli so nekaj novosti v inženirstvu, arhi-
tekturi in vojaški infrastrukturi, medtem ko je bilo trgovanje 
na prostranih območjih Sredozemlja bistveno za mikensko 

gospodarstvo. Najpomembnejše mesto so bile Mikene v Ar-
golidi, po njih je kultura tega obdobja dobila ime.

Pri povratku smo obiskali Epidauros, svetovno znano 
gledališče z izjemno akustiko, ki je aktivno že 2000 let in 
sprejme do petnajst tisoč obiskovalcev.

V večernih urah pa smo v Atenah imeli večerjo z grškim 
večerom in plesno udeležbo.

Zadnjega dne smo se iz Aten z letalom vrnili v Benetke in 
nato do Celja še z avtobusom.

Besedilo: Edvard Kostić

Številka termina Termin (od–do) Številka termina Termin (od–do)
12 08. 02. 2019–15. 02. 2019 20 05. 04. 2019–12. 04. 2019
14 22. 02. 2019–01. 03. 2019 21 12. 04. 2019–19. 04. 2019
15 01. 03. 2019–08. 03. 2019 22 19. 04. 2019–26. 04. 2019
16 08. 03. 2019–15. 03. 2019 23 26. 04. 2019–03. 05. 2019
17 15. 03. 2019–22. 03. 2019 24 03. 05. 2019–10. 05. 2019
18 22. 03. 2019–29. 03. 2019 25 10. 05. 2019–17. 05. 2019
19 29. 03. 2019–05. 04. 2019

 dnevno 2 prenosni vstopnici za bazene v Termah Zreče 
 dnevno 2 prenosni vstopnici za Savna vas 
 parkirišče v bližini počitniške enote 

Cena koriščenja počitniške enote v Zrečah na dan je:
za člane SVSŽ, SŽPS, SSSLO, SVŽI, SUŽ in SDŽDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39,00 evrov
za ostale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45,00 evrov

Vsi zainteresirani za proste termine, pokličite na telefonsko številko 041 753 759.

PROSTI TERMINI ZA LETOVANJE V POČITNIŠKI ENOTI SVSŽ 
V ZREČAH DO 17. 5. 2019

Lavreatus maratonec Zlatibor na Maratonskem polju, 
foto: Irena Kobal Popotniki na železniški postaji Atene, foto: Bogdan Kobal



MORAVSKE TOPLICE
Številka termina Termin (od–do) Številka termina Termin (od–do)

1 23. 12. 2018–30. 12. 2018 31 21. 07. 2019–28. 07. 2019
3 06. 01. 2019–13. 01. 2019 32 28. 07. 2019–04. 08. 2019
5 20. 01. 2019–27. 01. 2019 33 04. 08. 2019–11. 08. 2019

10 24. 02. 2019–03. 03. 2019 34 11. 08. 2019–18. 08. 2019
11 03. 03. 2019–10. 03. 2019 35 18. 08. 2019–25. 08. 2019
12 10. 03. 2019–17. 03. 2019 36 25. 08. 2019–01. 09. 2019
13 17. 03. 2019–24. 03. 2019 38 08. 09. 2019–15. 09.2019
14 24. 03. 2019–31. 03. 2019 39 15. 09. 2019–22. 09. 2019
15 31. 03. 2019–07. 04. 2019 40 22. 09. 2019–29. 09. 2019
16 07. 04. 2019–14. 04. 2019 41 29. 09. 2019–06. 10. 2019
18 21. 04. 2019–28. 04. 2019 42 06. 10. 2019–13.10. 2019
21 12. 05. 2019–19. 05. 2019 43 13. 10. 2019–20. 10. 2019
22 19. 05. 2019–26. 05. 2019 44 20. 10. 2019–27. 10. 2019
23 26. 05. 2019–02. 06. 2019 45 27. 10. 2019–03. 11. 2019
24 02. 06. 2019–09. 06. 2019 46 03. 11. 2019–10. 11. 2019
25 09. 06. 2019–16. 06. 2019 47 10. 11. 2019–17. 11. 2019
26 16. 06. 2019–23. 06. 2019 48 17. 11. 2019–24. 11. 2019
27 23. 06. 2019–30. 06. 2019 49 24. 11. 2019–01. 12. 2019
28 30. 06. 2019–07. 07. 2019 50 01. 12. 2019–08. 12. 2019
29 07. 07. 2019–14. 07. 2019 51 08. 12. 2019–15. 12. 2019
30 14. 07. 2019–21. 07. 2019 52 15. 12. 2019–22. 12. 2019

Lokacija Tip Število 
ležišč Ostalo

Moravske toplice
Hišica

TWC, SAT, RA
in terasa

4 dnevno 4 vstopnice za kopanje in savno 
v hotelu Termal in Termah 3000

Cena koriščenja počitniške enote v Moravskih toplicah na dan je:
• v poletni sezoni od 2. 6. 2019 do 1. 9. 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45,00 evrov
• izven sezone od 23. 12. 2018 do 2. 6. 2019 in od 1. 9. 2019 do 22. 12. 2019   . . . . . . . . . .  40,00 evrov

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

Ob prijavi se obvezno izpolni prijavnica in izjava o plačilu (izpis s spletne strani SŽPS) 
in se jo pošlje na sedež sindikata!

OBVESTILO O PROSTIH TERMINIH ZA LETOVANJE V POČITNIŠKI ENOTI SŽPS
V MORAVSKIH TOPLICAH OD 23. 12. 2018 DO 22. 12. 2019



OBVESTILO O PROSTIH TERMINIH ZA LETOVANJE V POČITNIŠKI ENOTI SŽPS
V ATOMSKIH TOPLICAH OD 23. 12. 2018 DO 22. 12. 2019

ATOMSKE TOPLICE
Številka termina Termin (od–do) Številka termina Termin (od–do)

3 06. 01. 2019–13. 01. 2019 29 07. 07. 2019–14. 07. 2019
4 13. 01. 2019–20. 01. 2019 30 14. 07. 2019–21. 07. 2019
5 20. 01. 2019–27. 01. 2019 31 21. 07. 2019–28. 07. 2019
8 10. 02. 2019–17. 02. 2019 32 28. 07. 2019–04. 08. 2019
9 17. 02. 2019–24. 02. 2019 34 11. 08. 2019–18. 08. 2019
11 03. 03. 2019–10. 03. 2019 35 18. 08. 2019–25. 08. 2019
12 10. 03. 2019–17. 03. 2019 36 25. 08. 2019–01. 09. 2019
13 17. 03. 2019–24. 03. 2019 37 01. 09. 2019–08. 09. 2019
14 24. 03. 2019–31. 03. 2019 38 08. 09. 2019–15. 09. 2019
15 31. 03. 2019–07. 04. 2019 39 15. 09. 2019–22. 09. 2019
20 05. 05. 2019–12. 05. 2019 40 22. 09. 2019–29. 09. 2019
21 12. 05. 2019–19. 05. 2019 41 29. 09. 2019–06. 10. 2019
22 19. 05. 2019–26. 05. 2019 42 06. 10. 2019–13. 10. 2019
23 26. 05. 2019–02. 06. 2019 43 13. 10. 2019–20. 10. 2019
24 02. 06. 2019–09. 06. 2019 44 20. 10. 2019–27. 10. 2019
25 09. 06. 2019–16. 06. 2019 46 03. 11. 2019–10. 11. 2019
26 16. 06. 2019–23. 06. 2019 47 10. 11. 2019–17. 11. 2019
29 07. 07. 2019–14. 07. 2019 48 17. 11. 2019–24. 11. 2019
30 14. 07. 2019–21. 07. 2019 49 24. 11. 2019–01. 12. 2019
31 21. 07. 2019–28. 07. 2019 50 01. 12. 2019–08. 12. 2019
32 28. 07. 2019–04. 08. 2019 51 08. 12. 2019–15. 12. 2019
34 11. 08. 2019–18. 08. 2019 52 15. 12. 2019–22. 12. 2019

Lokacija Tip Število 
ležišč Ostalo

Atomske toplice Enota J 33, TV, RA
KLIMA 5 dnevno 5 vstopnic za kopanje

parkirišče ob enoti

Cena koriščenja počitniške enote v Atomskih toplicah na dan je:
• v poletni sezoni od 2. 6. 2019 do 1. 9. 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45,00 evrov
• izven sezone od 23. 12. 2018 do 2. 6. 2019 in od 1. 9. 2019 do 22. 12. 2019   . . . . . . . . . .  40,00 evrov

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

Ob prijavi se obvezno izpolni prijavnica in izjava o plačilu (izpis s spletne strani SŽPS) 
in se jo pošlje na sedež sindikata!


