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Na naslovnici te številke piše
za leto izhajanja rimska številka
XXV, kar pomeni, da glasilo
Prometnik s to številko stopa v
25. leto izhajanja. Zato je prav,
da je nekaj vsebine namenjene
temu jubileju. Nekaj podatkov
in statistike o zgodovini glasila
lahko preberete na naslednji
strani. Objavljamo intervju s
prvim urednikom glasila, ki
še danes aktivno sodeluje pri
oblikovanju glasila. Pišemo
tudi o neslavni obletnici. Letos
je minilo 50 let od zaprtja proge Velenje–Dravograd. Sindikalna
centrala Alternativa, katere člani smo, je obhajala 20. letnico delovanja. Nekaj o tem boste tudi lahko prebrali v notranjosti glasila.
Predstavljamo našo počitniško kapaciteto v Atomskih Toplicah –
Podčetrtku.
V intervjuju smo se pogovarjali z dirigentom godbe SŽ, ki to
dirigentsko palico zelo uspešno vrti že 20 let. Od naših članov
sveta delavcev predstavljamo članico v ŽIP-ovem svetu delavcev.
V rubriki »Postaje so naše ogledalo« smo si ogledali mariborsko
vozlišče: postaje Maribor, Maribor Studenci in Maribor Tezno.
Predstavljamo delovno mesto vzdrževalca vozne mreže, OO
SŽPS Novo mesto, člana uredniškega odbora, ki je velik ljubitelj
raziskovanja zgodovine železnic (tokrat nam predstavlja železniške
uniforme skozi čas). In pogovarjali smo se z upokojenim prometnikom, ki je do sedaj prejel že 390 pokojnin. In še marsikatere druge
članke boste našli v 117. številki Prometnika.
Ta številka bo izšla pred mednarodnim praznikom dela. V teh
trenutkih se lahko vprašamo, ali je delo še vrednota. Marsikdaj
se lahko vsaj v naši državi zavemo, da žal delo ni dovolj velika
vrednota. Celo nasprotno, da se nedelo, goljufija, kraja nagrajujejo
bolje, vsaj na kratki rok. Prav tako se v teh časih lahko vprašamo,
ali je življenje še vrednota. Evropa, naša celina, je najbolj razvita
celina, bogata, najbolj zaželjena. Imenujemo jo tudi stara celina. In
to dobesedno in v prenesem smislu besede.
Rojstev je v Evropi bistveno premalo, da bi lahko tako in v takem
številu preživeli. Evropa in naša civilizacija v tem smislu umira, izumira. Pred kratkim sem izvedel za senzacionalen podatek. Evropa
bo, če bo hotela preživeti, ohranjati in nuditi dejavnosti, ugodnosti,
da bo opravljeno vse delo in da bo sploh lahko funkcionirala, do
leta 2050 po nekaterih analizah potrebovala 180 milijonov novih
prebivalcev – beri priseljencev. To pomeni za 90 Slovenij novih prebivalcev. In ti novi prebivalci zadnja leta že zavzeto trkajo na naša
vrata. Nekaj jih sprejemamo, nekaj jih ustavljamo z bodečo žico,
nekaj se jih vsakodnevno utopi v morju na poti v obljubljeno deželo.
Več kot očitno smo pred zahtevnimi, na videz nerešljivimi vprašanji.
In kako lahko jaz spreminjam svet? Konrad Adenauer, eden
izmed ustanoviteljev moderne povojne Evrope, je zapisal: »Ljudje
so, kakršni so. Drugačnih ni.« S tem dejstvom se moramo soočiti.
In edini način, da spremenimo svet (očitno ga je nujno potrebno
spremeniti), je, da spremenimo sebe. Samo tako bomo lahko spremenili tudi druge in naredili jutrišnji dan lepši in boljši, pravičnejši
za vse.
Težka in zahtevna pot je to. A edina. Veliko trdne volje, upanja
in uspeha nam vsem skupaj želim na tej poti.
Miran Prnaver, glavni urednik
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AKTUALNO
BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA
Spoštovane članice in člani SŽPS!
Po pričakovanjih se je novo leto začelo z novim dogovorom, ki nam je prinesel povečanje plače za tri odstotke,
božičnico in odpravnine do konca leta 2020. Čeprav so sindikati odigrali pomembno vlogo pri pogajanjih z delodajalcem, je dogovor rezultat dobrega dela vseh zaposlenih na
SŽ, ki s svojim delom ustvarjajo dobiček, zato jim pripada
del tega dobička.
Sindikati smo v fazi prenove kolektivne pogodbe. Če
bomo uspeli, bodo zaposleni deležni povečanja nekaterih
dodatkov, boljše zaščite in še česa.
Ob dnevu žena smo našim članicam podarili lep dan na
Dolenjskem. Dogodka so se udeležile v lepem številu, kar
me posebej veseli.
Pred nami je družabno-športno srečanje, ki je prilika, da
se ob dobri hrani in pijači ponovno vidimo, pogovorimo,
nasmejemo in zaplešemo. Vljudno vabljeni.
Število članov našega sindikata se iz dneva v dan povečuje in pričakujemo lahko, da se bo to nadaljevalo. Vsi, ki
razmišljate o prihodu v SŽPS, ste dobrodošli, saj je SŽPS
sindikat prihodnosti.

Uživajte v branju nove številke Prometnika, pričakujemo
tudi Vaše prispevke za prihajajoče številke.
SREČNO!
Milorad Šljivić, odgovorni urednik
Foto: Robert L. Horvat

25. leto izhajanja glasila Prometnik
Prva številka sindikalnega glasila Prometnik je zagledala
luč v aprilu leta 1995, dobrih pet let po ustanovitvi našega
sindikata. Tako s to številko stopamo v 25. leto izhajanja.
Za medij, posebno za sindikalni, ki se je ustvarjal in se
ustvarja amatersko, brez poklicnih znanj iz novinarstva, je
to vsekakor lep jubilej. Sindikalnih glasil na SŽ-ju ravno ne
mrgoli. Za Prometnika lahko rečemo, da je danes edini, ki
izhaja redno. Pred Prometnikom je izhajal že Budnik, glasilo
Sindikata strojevodij Slovenije, vendar je danes Prometnik
po številu izdanih številk precej spredaj. To pomeni, da je
Prometnik vseh dosedanjih polnih 24 let obdržal kontinuiteto izhajanja. Prva številka je izšla na štirih straneh, še kakšna
Zanimive naslovnice

Bogata zbirka glasila
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naslednja tudi v taki debelini, sicer pa se je Prometnik krepil.
Včasih je tudi za kako stran zopet shujšal. In dosegel rekord
s 112. številko, ki je imela kar 52 strani.
Število letnih številk se je tudi spreminjalo. Prvi dve leti
je izšlo 9 številk in glasilo je bilo skoraj mesečnik. Največ
številk je izšlo leta 1999, in sicer kar enajst. V začetku tega
stoletja se je število letnih izvodov za nekaj let ustavilo na
pet. Od leta 2010 pa Prometnik redno izhaja trikrat letno,
na 28-ih straneh ali več, zadnja leta pa ima v povprečju 40
strani. Tudi kvaliteta papirja, fotografij in tiska se je izboljševala. In mislim, da smo glede tega dosegli zelo zavidljiv
nivo.
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AKTUALNO

Veliko člankov in novic

Glasilo pripravlja uredniški odbor na čelu z odgovornim
urednikom. Do sedaj se je zvrstilo 5 glavnih urednikov.
Prvi dve leti je bil glavni urednik Marjan Mally (izšlo je 21

številk), 6 let je nato urednikoval Izidor Sotlar (do številke
66), Damjan Rak je bil urednik pet let (izšlo je 21 številk),
Suzana Slatinšek je urednikovala 4 leta in pol (do številke 101), sam pa sem postal urednik v začetku leta 2014.
Če kakšno krajše vmesno obdobje ni bilo glavnega urednika, je bil za pripravo glasila odgovoren sekretar sindikata.
Članstvo in zaposleni prejmejo glasilo na delovna mesta,
upokojeni člani ga prejmejo na dom. Bere se ga lahko in
intranetu in na spletni strani sindikata. Nekaj izvodov hrani
narodno-univerzitetna knjižnica v Ljubljani (NUK) in da se
ga naročiti – sposoditi tudi po knjižnicah v Sloveniji.
Nekaj teh podatkov seveda ne pove vsega ali morda ne
veliko, pa vendar se za temi številkami skriva veliko dela,
zanimivih idej, dobrih namenov in naporov, da bi glasilo
zadovoljilo bralce. Kajti Prometnik je namenjen njim. Je bil,
je in upam, da bo tako ostalo še dolgo naprej.
Besedilo in foto: Miran Prnaver

20 let Slovenske zveze sindikatov – Alternative
Sindikati se povezujejo, združujejo v sindikalne centrale.
V Sloveniji je 7 reprezentativnih sindikalnih central. Ena
izmed njih je tudi Alternativa, v katero je vključen tudi
SŽPS. Alternativa je bila ustanovljena 1. februarja leta 1999.
Tako je letos od njene ustanovitve minilo 20 let. Ustanovnih
članov je bilo osem sindikatov. Prvi predsednik Alternative je bil Slavko Kmetič. Kasneje so Alternativo vodili še
Branko Krznarič, Roman Jakopič, Silvo Berdajs in od leta
2010 jo vodi Zdenko Lorber. Sekretar je Leon Didič.
Ključni cilji delovanja so samostojen nastop pred državnimi institucijami, vplivanje na zakonodajo in podzakonske predpise. V ospredje so postavljeni interesi sindikatov
članov in članstva. Alternativa pretežno vključuje sindikate,
ki so v državni lasti (SŽ, DARS, Luka Koper, Pošta Slovenije, Premogovniki Velenje , LPP ...). V zgodovini so imeli
v članstvu od 7 do 12 sindikatov.
Glavni dosežki, na katere je Alternativa lahko ponosna:
– sodelovali so pri Socialnem sporazumu 2003–2005,
– sodelovali so pri Dogovoru o politiki plač 2002–2004,

Srečanje ob 20-letnici

–
–
–
–
–
–
–
–

sodelovali so pri pripravi Zakona o delovnih razmerjih,
leta 2007 so bili sprejeti v ESS (ekonomski socialni svet),
terenski dodatek je postal neobdavčen do zneska 4,49 €,
na podlagi člena Alternative pri ZPIZ 2 iz leta 2012 se je
ugodno upokojilo 200 zaposlenih na SŽ,
pomembno so prispevali svoj delež na področju predpisov
in aktov pri poklicnem upokojevanju,
pomembno so prispevali svoj delež na področju reševanja
poklicnih bolezni,
izdali so brošuro Zdrav železničar (8000 izvodov),
udeleževali so se demonstracij, shodov …

Ob 20-letnici delovanja Alternative je 1. februarja potekala slavnostna seja Sveta Slovenske zveze sindikatov –
Al-ternativa na Gradu Kodeljevo v Ljubljani.
Nagovor predsednika Zdenka Lorberja
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Besedilo: Miran Prnaver
Foto: Leon Didić
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AKTUALNO

50 let od ukinitve železniške proge
Velenje–Dravograd

Mislinja – ozkotirna železnica

Nekoč 38 km proge Celje–Dravograd, danes središče Velenja

V drugi polovici 19. stoletja je takratna avstroogrska
oblast spoznala, da je zaradi gospodarske krize in prazne
državne blagajne potrebno omiliti stroge železniške zakone
in dovoliti privatno pobudo pri izgradnji novih prog in s
tem razvitejše kraje povezati z že zgrajenimi glavnimi železniškimi progami. Tako so v decembru 1891 odprli prvi
del povezave med Celjem in Dravogradom, do Velenja, v

Odstranjevanje železniških tirov v Dovžah 1970

Franc Mlinar, upokojeni kurjač
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letu 1899 pa še odsek od Velenja do Dravograda. In s tem
je ta odsek postal del novega železniškega koridorja, ki bi
povezal južno Češko preko Zeltwega, Dravograda in Celja
do Zagreba.
Slednji je bil speljan po zahtevnem terenu. Najbolj na
odseku od Velenja do Mislinje, kjer se je proga v 14. kilometru dvignila za več kot 200 m nadmorske višine. Speljana
je bila po ozki soteski reke Pake. Potrebno je bilo zgraditi pet
predorov, osem mostov in viadukt Gornji Dolič, ki je imel
osem obokov v skupni dolžini 101 m. Najvišja točka proge
je bila postaja Mislinja z nadmorsko višino 589 m. Danes
najvišje ležeča postaja na SŽ je Postojna s 582 m. Največji
vzpon je bil kar 25 ‰. Nato se je proga spustila proti postaji Dravograd za 243 m. Progo po Mislinjski dolini je bilo
veliko laže zgraditi, saj se tu dolina veliko bolj razširi, zato
je bilo potrebno zgraditi le dva mostova. Na ukinjenem delu
proge so bile še postaje Gornji Dolič, Mislinja, Dovže, Turiška vas, Šmartno, Slovenj Gradec, Sveta Jedert, Šentjanž,
Otiški Vrh in Dravograd.
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AKTUALNO
Potek trase od Celja do Velenja in naprej do Dravograda
ni bil naključen. Ob trasi proge je bila ob izgraditvi še razvita industrija. V okolici Žalca so bili kamnolomi in rudniki, razvito je bilo hmeljarstvo, v Šoštanju je bila usnjarska
industrija, v Velenju pa velike zaloge lignita. Velik prevozni
potencial je predstavljalo območje Pohorja s svojimi zalogami lesa. S prihodom železnice so se odprle nove možnosti
razvoja, saj je bila železnica na prelomu iz 19. v 20. stoletje

Postaja Mislinja leta 1934

eden od generatorjev razvoja. Mnogim je prihod železnice
prinesel dobiček, a proga sama investitorjem nikoli ni prinesla omembe vrednega donosa.
Leta 1902 so do postaje Mislinja zgradili gozdno železnico, ki je s področja Pohorja dovažala les na železniško
postajo. V začetku je imela konjsko vprego, kasneje sta obratovali električni lokomotivi.
Železnica je v kraje in ob njih zagotovo prinesla razvoj.
Proga je v času prve svetovne vojne obratovala brez večjih
pretresov, saj so bili vojaški spopadi oddaljeni. Drugače je
bilo v drugi svetovni vojni, ko so bili uničeni številni mostovi, železniške postaje in druge naprave. Po vojni so progo
obnovili. Žal pa so se leta 1968 odločili, da progo Velenje–Dravograd ukinejo. V letu 1968 je peljal zadnji potniški
vlak, naslednjega leta pa je bil ukinjen tudi tovorni promet in
začela se je demontaža progovnih naprav. Ukinitev proge je
okoliškim krajem zagotovo zaprla možnosti za boljši razvoj.
Povsem so ostali odvisni od cestnih povezav, ki pa so bile
v tistem času vse prej kot dobre. Železnica je bila del teh
krajev, saj so se pri marsikaterem opravilu ravnali po njej.
Železnica je dajala kruh številnim domačinom. Podpisovala
se je tudi peticija proti zaprtju proge. Na vpetost železnice
v okolje kaže tudi pričanje danes 92-letnega upokojenega
kurjača Franca Mlinarja. Sodeloval je pri vožnji vlakov, ki
so odvažali demontirane dele proge. Skupina prebivalcev
Gornjega Doliča je pripravljala sabotaže na progi, s katero
bi iztirili vlak, ki je sodeloval pri demontaži proge. S tem
so želeli odložiti zaprtje le-te. Vendar so od namere odstopili, saj so izvedeli, da lokomotivo vozita dva domačina.
Zadnji vlak, ki je peljal po progi, so na sklepu »okrasili«
s krsto.
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Predor Huda luknja med postajama Velenje in Gornji Dolič

Danes se proga Celje-Dravograd konča na postaji Velenje,
izvlečni tir je skoraj v središču mesta, med stanovanjskimi
bloki. Nekoč zelo prometna postaja Otiški vrh pa danes s
svojimi tiri spada pod postajno območje postaje Dravograd.
Na opuščeni trasi Občina Velenje načrtuje ureditev kolesarske steze.
Zapisal: Edvard Kostić
Foto: Edvard Kostić, Zmago Kotnik in Franc Jurač ter
Koroški pokrajinski muzej (pripravil Zmago Kotnik)

Vozni red Mislinjske proge iz leta 1924
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AKTUALNO

OO PO Ljubljana
S 1. 1. 2019 je ustanovljen novi OO SŽPS.
kadra na prometni operativi se vleče že več
S tem dnevom smo se delavci prometne operalet. Začasne dodatne naloge na določenih detive in progovni prometniki proge Ljubljana–
lovnih mestih so postale stalnica. Po zagotoviJesenice povezali in začeli enotno nastopati
lu nadrejenih je delovno mesto konstruktorja
na sindikalni sceni. Usklajeno nastopanje naj
voznega reda realnost v doglednem času. Za
bi zmanjšalo nezadovoljstvo delavcev, ki
delo na prometni operativi žal ni velikega zasmo bili razkropljeni po različnih sindikatih
nimanja. Povezava v OO PO Ljubljana priin OO SŽPS. Pričakovanja članstva OO PO
naša tudi družabni del. Prvi predlog je ogled
Ljubljana so nedvomno večja, kot jih lahko
centra vodenja PO Postojna, postaje Koper
Žig OO PO Ljubljana
zagotovimo. Na globalni ravni se sindikat sooča
in Luke Koper. Se že veselim druženja
z veliko problemi, ki so rešljivi le v sodelovanju vseh sin- v našem prostem času. Več o tem pa v naslednji številki
dikatov na SŽ in vodstva podjetja. Zagotavljam pa, da se Prometnika.
Pripravil Ivan Pohar,
trudimo našim članom, v sodelovanju z nadrejenimi, ustvapredsednik OO PO Ljubljana
riti pozitivno klimo in zgledne pogoje za delo. Pomanjkanje

Obletnica generacije iz leta 1988
Generacija, ki je zaključila šolanje na ŽPŠ Maribor, smer
prometnik, leta 1988, se je natanko po 30-ih letih prvič
dobila v Ljubljani.
Po dolgoletnem dogovarjanju smo končno uspeli določiti
datum in kraj srečanja.
Tako smo se 1. 12. 2018 srečali v Ljubljani, kamor nas je
od celotne generacije prometnikov (23) prišlo 13.
Ker smo generacija iz vseh vetrov, nas je večina vseeno
le prišla ob dogovorjenem terminu.
Srečanje je bilo zelo čustveno, nekateri se nismo videli
že vseh trideset let.

Nekateri so se že upokojili, nekateri so železnico zamenjali za druge poklice. Med pogovorom smo ugotovili, da smo
bili uspešna generacija, nekateri so na odgovornih delovnih
mestih na železnici.
Srečanje smo zaključili z obljubo, da se naslednjega leta
spet vidimo in da še te, ki tokrat niso prišli, ponovno povabimo.
Za organizacijo sta poskrbela Dušan in Čure.
Besedilo in foto: Dušan Kokol

Skupinska
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Zadnja izmena Danice Lončarek
Zadnjega dne v mesecu januarju je svojo poklicno pot
zaokrožila Danica Lončarek, potniška blagajničarka v Informacijskem centru Celje.

Poklicno pot na železnici je začela 1980 kot transportna
komercialistka na tovorni postaji Celje, konec devetdesetih
let prejšnjega stoletja se je zaposlila kot potniška blagajničarka na postaji Celje in službovanje zaključila v informacijskem centru potniške blagajne Celje.
Danica je bila skromna, vestna in odgovorna delavka,
predana svojemu poklicu, vselej točna. Še v svojo zadnjo
izmeno je prišla eno uro pred predvidenim začetkom delovnega časa.

Obisk sodelavk

Sindikalni sodelavci z Danico

Njena priljubljenost se kaže tudi v tem, da so ji veliko
sreče v novem okolju zaželeli številni sedanji in bivši sodelavci ter sodelavke pa tudi predstavniki sindikata.

Priznanje sindikata

Besedilo: Edvard Kostić
Foto: Edvard Kostić in Jolanda Pavlović

Nova kuhinja ter nove garderobne omare na
postaji Ljubljana Zalog
Lepo je, če imamo na delovnem mestu dobro urejene delovne pogoje. Zato smo si zaposleni na postaji Ljubljana
Zalog prizadevali za zamenjavo dotrajane kuhinje. Pri tem
nam je pomagal sindikat. Glede na razpoložljivi prostor, je

Nova čajna kuhinja
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bila umeščena enovrstna kuhinja, kjer je ob steno postavljen
samo en niz elementov. Kuhinja vsebuje pomivalno
korito, pečico, kuhalno ploščo,
pomivalni stroj, hladilnik, vse
skupaj povezuje delovni pult,
nad katerim sta obešeni omarici.
Lani so se v sklopu prenove prav tako zamenjale stare
kovinske garderobne omarice
z velikimi lesenimi funkcionalnimi enojnimi omarami
dimenzij 200 x 50 x 60.

Garderobne omare

Besedilo in foto: Zoran Serec
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Monografija o progi Sevnica–Trebnje
»mirnske proge« je bilo odkritje nahajališča rjavega premoga v dolini potoka Hinje na območju današnjega Krmelja.
»Gradnjo proge, ki se je uradno imenovala Trebnje–Št. Janž,
je prevzel šentjanški premogovnik, ta pa je delo izročil celovškemu podjetju Polz & Knoch. Z delom so pričeli konec
junija 1907 in že leto kasneje, 30. junija 1908, je iz Krmelja
v Trebnje pripeljal prvi vlak s premogom, medtem ko je bila
proga za javni promet brez slovesnosti odprta 15. novembra
1908.

Vozovnica iz leta 1908 – dvojezična vozovnica za vožnjo v tretjem
razredu na relaciji Mokronog–Bistrica–Ljubljana in nazaj, 1908
Krmelj – vodna postaja ob kurilniški remizi v Krmelju na izseku
razglednice iz tridesetih let 20. stoletja. Za Jakilovo graščino je
skrajno levo vidno postajno poslopje in tovorni vlak.

Potniški vlak na Železniški postaji Krmelj, petdeseta leta 20. stoletja

Naslovnica monografije
Pomožni most čez Savo z močnima odroma na mestih, kjer so
predvideli oba rečna opornika, 19. januarja 1938.

8. decembra 2018 je v dvorani Alberta Felicijana na sevniškem gradu potekala predstavitev obsežne monografije z
naslovom »Železniška proga Sevnica–Trebnje« z bogatim
slikovnim gradivom. Knjiga je izšla ob 110. obletnici izgradnje železniške proge Trebnje–Krmelj in 80. obletnici proge
Tržišče–Sevnica.
Raziskovalec sevniške preteklosti in publicist Oskar Zoran
Zelič v omenjenem knjižnem delu predstavlja potek gradnje
31,2 kilometra dolge enotirne železniške proge. Progo so
gradili v dveh časovno različnih obdobjih in s potekom gradnje je povezanih mnogo zanimivih zgodb. Vzrok za gradnjo
APRIL 2019

Trasiranje železniške povezave od Tržišča do Sevnice
se je po številnih razpravah ter zavlačevanjih beograjske
oblasti začelo po skoraj treh desetletjih izgradnje železniške povezave od Trebnjega do Krmelja. Aprila 1935 se je
iz Beograda v Sevnico priselila sekcija za gradnjo proge,
sestavljena iz več inženirjev, tehnikov, nekaj pomožnega
osebja in z vso potrebno tehnično opremo. »Proga Sevnica–Tržišče naj bi po najkrajši poti povezovala Dolenjsko
s Štajersko in z glavno prometno žilo Ljubljana–Beograd,
hkrati je bila del strateško pomembne povezave Slovenije
s pristaniščem Sušak pri Reki, saj smo Slovenci po prvi
svetovni vojni izgubili velik del narodnostnega ozemlja,
med drugim tudi Istro in s tem prost dostop do morja,«
pripoveduje raziskovalec in avtor monografije ter doda, da
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je bila pot do uresničitve načrtov dolga. Hribovit, deloma
skalnat in močno zaraščen ter nepregleden teren z mnogimi
krivinami v ozki dolini reke Mirne je tehničnemu osebju
pri trasiranju proge močno oviralo delo. Na 13 kilometrov
dolgem odseku od Tržišča do Sevnice je bilo zgrajenih tudi
pet predorov, a najzahtevnejši del gradnje proge, kjer je
večina del potekala ročno, je bila izgradnja 157,8 metrov
dolgega mostu čez Savo med Boštanjem in Sevnico.
»Most je bil projektiran z dvema podpornima stebroma v
strugi in po enim stranskim opornikom na vsakem bregu,
nanje pa montirana konstrukcija s tremi jeklenimi loki,«
pove Zelič.

Delavci pred predorom Zapuže, 20. december 1937

V monografiji je veliko slikovnega gradiva, ki prikazuje zelo zahtevno gradnjo mostu, pri kateri so morali ljudje
delati tudi v posebnih podvodnih komorah 14 in več metrov
pod gladino Save. Ob gradnji proge je bila temeljito obnovljena tudi sevniška železniška postaja, ki je pred 2. svetovno
vojno veljala za najmodernejšo železniško postajo v Sloveniji in tretjo v Jugoslaviji.
Proga Sevnica–Tržišče je bila slovesno predana namenu
8. decembra 1938.

Avtor podpisuje monografijo.

Povzeto po člankih Smilje Radi.
Foto: Arhiv Oskarja Zorana Zeliča

Železniški muzej Kosovo (Mednarodno
sodelovanje Železniškega muzeja SŽ)
Na pobudo združenja EUROPEAN STATION iz Beograda so se Slovenske železnice konec meseca novembra
2018 udeležile srečanja na postaji Kosovo polje v bližini
Prištine. Srečanje je potekalo z namenom podpore podjetju

Železniški muzej Kosovo – vhod
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Infrakos, ki skrbi za železniški muzej na postaji Kosovo
polje.
Na srečanju so bili poleg predstavnikov Infrakosa še trije
predstavniki iz tujih držav: iz Nemčije, Srbije in Slovenije.

Železniški muzej Kosovo – notranjost
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V imenu Železniškega muzeja SŽ se
je srečanja udeležil
Mitja Vaupotič, ki
je izročil aktualno
uniformo Slovenskih
železnic. Namen izročitve uniforme je
bil v podpori in dopolnitvi
muzejske
zbirke
njihovega
železniškega muzeja ter v nadaljnjem
medsebojnem sodeUniforma SŽ, pripravljena za predajo
Železniškemu muzeju Kosova
lovanju.
Železniški muzej
Kosova je na postaji Kosovo polje začel nastajati leta 2006.
Nahaja se v enem od zastekljenih prostorov v avli postaje,
tako da si ga je mogoče ogledati tudi, kadar je muzej zaprt.
Vsebinsko pokriva praktično vse pomembnejše sklope

Udeleženci dogodka v prostorih Železniškega muzeja Kosovo,
foto: Infrakos

železnice, kot so vzdrževanje prog, vleka, telekomunikacije
in signalna varnost. Med razstavljenimi eksponati izstopa
tirna tehtnica s postaje Kačanik iz leta 1874, bogata je tudi
zbirka telekomunikacijskih naprav. Pred postajnim poslopjem pa stoji mogočna parna lokomotiva 01-043.
Besedilo in foto: Mitja Vaupotič

Stres na delovnem mestu prometnika in
progovnega prometnika
Na delovnem mestu preživimo največ svojega časa, zato
je zelo pomembno, da so pogoji za delo dostojni. V mislih
imamo pozitivno vzdušje, prijazno okolje in urejene odnose,
saj le na tak način lahko zadovoljimo potrebe delavcev. Zato
izpostavljenost stresu predstavlja vzrok za številne bolezni
in težave, ki uničujejo naše življenje.
Beseda stres se je v angleškem jeziku začela uporabljati v
17. stoletju. Z njo so opisovali razne težave, nadloge, muke
in pritiske. Stres in njegovi dražljaji negativno vplivajo na
osebno ravnotežje posameznika. Le s prilagoditvijo organizma na te nove dražljaje se telo posameznika poskuša prilagoditi novim okoliščinam. Zato se mora posameznik odzvati
na napore, kar se kaže skozi odzive njegove duševnosti na
telo. Nekaj teh odzivov lahko predstavlja utrujenost, jezo
ali razočaranje.
Na delovnem mestu povzročajo stres naslednji temeljni
dejavniki: nerealni cilji in preveliko število delovnih nalog
v prekratkem obdobju, visoka stopnja zahtevnosti del in
previsoka pričakovanja delodajalca, pogosto spreminjanje
dela in uvajanje novih tehnologij, previsoke zahteve do sebe
in organizacijske spremembe, nerazumevanje s sodelavci,
nadrejenimi, visoka tekmovalna klima, menjava delovnega
mesta in neustrezni delovni prostori.
Med bolezni, ki nastanejo kot posledica izpostavljenosti
stresu, prištevamo bolezenska stanja, kot so težave s holesterolom, ki povečuje tveganje za infarkt, preobremenitev
srca in ožilja, ki povečuje tveganje za povišan krvni tlak,
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pogoste migrene, bolezen angino pektoris, srčni infarkt in
možgansko kap. Pozabiti pa ne smemo tudi na preobremenitev prebavil, ki se kaže skozi prebavne motnje in slabosti,
bruhanje in pekočo zgago ter ranah na želodcu ali dvanajstniku, razdraženo črevesje, diarejo, zaprtje in napenjanje.
Omeniti je potrebno še oslabljen imunski sistem, ki povzroča sladkorno bolezen, glavobol, mišične in žilne krče,
bolečine v vratu in hrbtu, kožne bolezni in alergije ter težave
s spanjem in spolnostjo.
Leta 2004 so evropski socialni partnerji podpisali sporazum o stresu v zvezi z delom, katerega namen je bil delavcem in delodajalcem zagotoviti smernice za prepoznavanje,
preprečevanje in reševanje te težave. Predstavljal je podlago za pripravo sprememb Zakona o varnosti in zdravju pri
delu. Ob koncu leta 2011 je zaživel novi zakon, ki prinaša
novosti za področje promocije zdravja in obvladovanja psihosocialnih tveganj na delovnem mestu. V 24. členu tega
zakona se delodajalcu nalaga, da mora sprejeti ukrepe za
odpravljanje, obvladovanje in preprečevanje nasilja, nadlegovanja, trpinčenja in ostalih oblik psihosocialnih tveganj na
delovnih mestih, ki ogrožajo zdravje delavcev. Delodajalec
je tudi odgovoren za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu, saj mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja
na delovnem mestu skladno s 6. členom omenjenega zakona.
Novi zakon v 32. členu prav tako nalaga delodajalcu, da
mora za izvajanje tega zakona zagotoviti potrebna sredstva
in način, ki je potreben za spremljanje izvajanja tega zakona.
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Prvenstvena naloga prometnika in progovnega prometnika je skrb za varen, reden in urejen železniški promet. Že iz
opisa osnovnih nalog se kaže, da je to delovno mesto pod
stresom že od nastopa službe naprej. Delo je zahtevno, odgovorno, zahteva spoštljiv odnos do delovnega mesta, popolno
koncentracijo, organizacijske sposobnosti, delo v izmeni, ob
dela prostih dnevih, ponoči, zahteva velik psihični napor,
odločnost, izkušnje in prilagajanje.
Prometniki in progovni prometniki različno gledajo na
težave, s katerimi se vsakodnevno srečujejo, a vsi se strinjajo, da stres na delu uničuje notranje ravnovesje, ki ob
dolgotrajnem delovanju povzroča negativne posledice (kopičenje težav, napake, nelagodje, čezmerno razmišljanje o
delu, dvom vase, izčrpanost, odsotnost z dela, vpletenost v
ID, občutek nezmožnosti reševanja težav, bolezenska stanja,
težave v osebnem življenju, tesnoba in skrajne faze stresa),
kar ima lahko za posledico posttravmatske stresne motnje in
druge psihosomatske težave.
Glavni dejavniki stresa na delovnem mestu prometnika
in progovnega prometnika so izredni dogodki in soočenje
z njimi, signalno-varnostne naprave in strah pred njihovimi
okvarami, vpliv človeškega dejavnika pri delu, njihovo delo
kot celota, pomanjkanje prometnikov in progovnih prometnikov, njihova nadomeščanja na drugih postajah, odnosi na
delu in neprestana pozornost na potek železniškega prometa.
Stres je na delovnem mestu prisoten ves čas, največji pa je
ob prometnih konicah.
Za izredne dogodke (nesreče, naleti, iztirjenja, nesreče na
potnih prehodih, pri varovanju delovnih skupin, potnikov)
prometniki in progovni prometniki pravijo, da predstavljajo
šok, še posebej, če so vključena človeška življenja in večja
materialna škoda. Če se zgodijo, so prometniki in progovni
prometniki v veliki meri soudeleženi zaradi organiziranosti
dela. Prinašajo negativne posledice v obliki velikega stresa,
žal pa nanj v veliki meri nimajo vpliva. Pri tem dodajajo, da
je soočenje z izrednimi dogodki na manjših postajah veliko
bolj stresno, saj so za vse sami, njihove odločitve pa imajo
posledično toliko večjo odgovornost, z njo pa tudi večji stres
na delovnem mestu.

Prometnik pri odpravi vlaka

Čeprav so prometniki in progovni prometniki opisali delovno mesto kot primerno, zadovoljivo in urejeno, pa le-to
prinaša razne težave, kot so hrup (ljudje, telefonija), problemi z ohlajanjem prostorov zaradi velikega števila monitorjev
in računalniške opreme ter osvetlitev prostorov.
Vedno več je prekinitev prometne službe na postajah,
predvsem v nočnem času, ukinjanja in zmanjšanja zasedb.
K temu je veliko prispevala tudi posodobitev postaj in predčasno upokojevanje delavcev. Prometnikov in progovnih
prometnikov je danes zaradi odhodov v pokoj vedno manj,
zato se na tiste, ki ostanejo, prenese več delovnih obveznosti,
kar posledično pomeni več prisotnosti stresa na delovnem
mestu.
Vplivi in posledice delovnega okolja na življenje prometnikov in progovnih prometnikov so negativni, res pa je, da je
v veliki meri od vsakega posameznika odvisno, kako je pripravljen na sprejemanje negativnih vplivov, ki jih delovno
okolje prinaša, in kakšno je njegovo soočanje ob posledicah,
ki jih vplivi delovnega okolja prinašajo v njegovo življenje.
Pripravil in foto: Edvard Veber

Bolniška odsotnost na SŽ
Pojem bolniška odsotnost označuje čas, ko zaposleni ne
dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege družinskega člana, pri
čemer naj bi njegova nezmožnost za delo trajala omejen čas.
Bolniška odsotnost ima negativne posledice za podjetje. V času bolniške odsotnosti delavca je včasih potrebno
spremeniti delovni proces, bolj obremeniti ostale zaposlene ali celo nadomestiti manjkajočega z nadomestnim
delavcem.
Na zdravje zaposlenih ne vpliva samo delovno okolje in
delo samo, temveč tudi vplivi domačega okolja. Glede na to,
da skoraj več kot polovico časa preživimo v službi, moramo
priti v službo spočiti.
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Glavni povzročitelji bolniške odsotnosti v modernem
svetu so predvsem stres na delovnem mestu, preobremenitve
na delovnem mestu in visoka starost delavcev. Ti povzročitelji so lahko krivci za razna bolezenska stanja, poklicne
bolezni in poškodbe na delovnem mestu.
Raziskave so pokazale, da ima življenjski slog posameznika pomemben vpliv na pojav in dolžino bolniške odsotnosti. Tisti, ki kadijo, imajo previsoko telesno težo in se ne
ukvarjajo s športom, so večkrat izpostavljeni raznim srčnim
boleznim, kapi in sladkorni bolezni.
Ker so delovna mesta modernega časa vse bolj opremljena z računalniško opremo in drugimi elektronskimi
APRIL 2019
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napravami, večino svojega delovnega časa preživimo v sedečem položaju. Gledano skozi zgodovino, vemo, da naše
telo ni namenjeno večurnemu sedenju in ravno ta prisilna
drža ter ponavljajoči se gibi vodijo do vedno več poškodb.
Pojavijo se lahko težave s srcem, trebušno slinavko, diabetes, rakasta obolenja ali pa težave s prebavili. Zato svetovna
zdravstvena organizacija svetuje, naj bi se vsak posameznik
na dan gibal vsaj nekaj minut.
Zdravi delavci bi morali biti cilj vsakega
delodajalca.
Delodajalec sicer lahko deluje preventivno proti zmanjšanju bolniške odsotnosti, vendar pa je ne more popolnoma izkoreniniti. Med preventivne ukrepe spada skrb za
dobro počutje in zdravje zaposlenih na delovnem mestu,
izboljšanje delovnega okolja in varnosti pri delu, spodbujanje prisotnosti na delu, zagotavljanje socialne varnosti
med začasno zadržanostjo z dela zaposlenih, preventivni
zdravniški pregledi delavcev in podobno. Zaradi ohranjanja zdravega telesnega in duševnega stanja delavcev mora
delodajalec opravljati promocijo zdravja na delovnem
mestu.

Ko je potrebno poiskati zdravniško pomoč.

Vedno pogosteje prihaja do bolniške odsotnosti kot posledice slabe organizacije dela, slabih odnosov med delavci ali
neustreznega delovnega okolja. Zato mora vsak delodajalec
izdelati in sprejeti »Izjavo o varnosti z oceno tveganja«, s
katero določa način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in
zdravja delavcev pri delu. V kolikor se pojavi nova nevarnost in se s tem spremeni raven tveganja, je to potrebno
takoj dodati v Izjavo o varnosti. K temu sodi tudi zdravstvena ocena tveganja, katero pa definira izvajalec medicine
dela. Izjavo poda na podlagi ugotovitve o možnih vrstah
nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu ter na podlagi ugotovitve, kakšno je tveganje za nastanek poškodb in
zdravstvenih okvar.
Na Slovenskih železnicah se že več let spremlja evidenca
o bolniški odsotnosti. V evidenco se zajema, koliko je dejansko primerov zaposlenih, ki so na bolniški, koliko časa
so bili in zaradi česa.
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Najpogostejši vzroki bolniške odsotnosti so bolezni
zaradi mišično-kostnega sistema in vezivnega tkiva. Te
bolezni pripisujemo predvsem prisilni drži oziroma večurnemu sedečemu položaju, po drugi strani pa so te bolezni
velikokrat tudi posledica težkega fizičnega dela.
Glede na analize bolniške odsotnosti, se je ugotovilo,
da so nekateri zaposleni preveč izpostavljeni določenim
poškodbam in stresu. Posledično so se odločili za sodelovanje v projektu »Promocija zdravja na delovnem mestu v
železniškem sektorju, Zdrav železničar«. Promocija zdravja
v skupini SŽ je sestavljena iz štirih sklopov. Prvi sklop je
sestavljen iz zdrave prehrane, kjer se poskuša zaposlenim
predstaviti pozitivne učinke raznolike in zdrave hrane. Drugi
sklop daje poudarek gibanju, tretji je namenjen duševnemu
zdravju, kjer se poskuša zaposlene naučiti obvladovati stres,
v zadnji sklop pa spada omogočanje dvodnevnega programa zdravstvene preventive v Središču Vitalis za zaposlene.
Vsak udeleženec opravi individualni pogovor z zdravnikom,
prisostvuje raznim predavanjem ter se udeležuje skupinskih
vadb.
Na skoraj vseh delovnih mestih so zaposleni pod nenehnim pritiskom. V zadnjih letih se je pojavila tako imenovana
izgorelost. Gre za to, da se pod različnimi psihičnimi in fizičnimi napori imunski sistem posameznika sesede. Izgorelost
lahko vodi v hudo depresijo posameznika, zato je potrebno
stiske ljudi čimprej odkriti. Zaposleni imajo možnost obiska
psihoterapevta, kateri preko pogovora ugotovi vzrok težav
in poda smernice, kako jih rešiti. Resnejše težave imajo
predvsem strojevodje, med katerimi jih je skoraj polovica,
ki so priča nesreči na tirih. Vsako leto na tirih umre ali poskuša narediti samomor več kot 40 oseb. Vsak strojevodja se
na tako tragičen dogodek odzove drugače, vendar le slaba
tretjina ne potrebuje dodatne pomoči.
V letu 2016 se je, po vzoru ostalih železnic v Evropi,
ustanovil nov projekt železniških zaupnikov. V programu
sodelavci s pogovori poskušajo preprečiti, da bi prišlo do
posttravmatske motnje.
Živimo v času, ko ves čas beremo o napredku v tehnologiji, o odkrivanju novih zdravil za različne bolezni. Glede
na to, bi pričakovali, da so delavci vedno manj bolni in
obremenjeni. Vendar podatki kažejo, da je stopnja bolniške
odsotnosti v Sloveniji že dalj časa enakomerna. Gre za to,
da smo kljub napredku v tehnologiji in različnih znanjih
tudi ljudje bolj obremenjeni. V redkokateri službi lahko
opravimo zastavljeno delo znotraj rednega delavnika, od
nas se pričakuje, da bo v krajšem času opravljenega več
dela, pritiski s strani nadrejenih so vedno večji. Posledično
si ne znamo več vzeti časa zase oziroma nam ga zmanjkuje, v naravi preživimo zelo malo časa, ne ukvarjamo se z
dodatnimi hobiji in vse to privede do pogostejših in novih
bolezni.
Pripravil: Edvard Veber
Foto: Arhiv SVSŽ
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Sindikalna hiška v Podčetrtku

Hiška v Podčetrtku

Sindikat železniškega prometa Slovenije ima počitniško hiško v Podčetrtku znotraj kompleksa kampa Natura, v
sklopu katerega je tudi bazenski kompleks Aqualuna.
Sindikat je zidano hiško kupil v letu 2013. Bivalni prostori so v dveh etažah. V pritličju so manjši hodnik in kopalnica ter večji osrednji dnevni prostor s kuhinjsko nišo. V
nadstropju je spalnica s štirimi ležišči in izhodom na balkon.
Ob hiški je pod pokritim nadstreškom večja vrtna miza s
klopema. Poleg štirih ležišč v mansardi hiške je še peto v
dnevnem prostoru, saj je hiška namenjena bivanju petih
oseb. Kuhinjska niša je opremljena z vso potrebno opremo,
ki sodi v kuhinjo. V dnevnem prostoru sta jedilna miza in
LCD televizor. Prostori so ogrevani, tako da je možno bivati
v njej skozi vse leto. Za vroče dni v poletnem času pa je
nameščena klimatska naprava.
Poleg namestitve sindikat letovalcu nudi tudi do pet kopalnih kart, ki jih v poletnem času lahko koristi v Termalnem
parku Aqualuna, ki obsega prek 3 000 m² vodnih površin z
bazeni, vodnimi drčami, valovalnimi bazeni in stezami za
hitre spuste.
V času, ko termalni park ni odprt, se naši obiskovalci
lahko kopajo v prenovljenem bazenskem kompleksu Termalija family fun, kjer so zanimive dogodivščine za otroke
in sproščujoče aktivnosti za odrasle. Vodni kompleks obsega

Pokrita zunanja terasa s klopjo

več kot 2 000 m² vodnih površin in ima notranji bazen z
igrali za otroke, velik zunanji bazen ter amfiteater s plezalno
steno in slapovi nad bazenom.
Poleg vodnih užitkov vzorno urejen kraj Podčetrtek z
okolico nudi še veliko priložnosti za rekreacijo, izlete v okolico pa tudi obilo priložnosti za kulinarične užitke.
Besedilo in foto: Edvard Kostić

Kuhinjska niša

Jedilni kot
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Franci Lipovšek, dirigent godbe SŽ
Pred 20-imi leti si prevzel dirigentsko palico godbe SŽ.
Kako je prišlo do tega, kdo te je povabil in kako težka je
bila ta odločitev?

13. marca letos je minilo 20 let, odkar mi je na Pomladanskem koncertu dirigentsko paličico predal moj predhodnik Ivo Gulič. Dolga leta sem bil njegov namestnik, tako
da odločitev za prevzem umetniškega vodenja ni bila težka.
V kakšni »kondiciji« je bila takrat godba?

Kot pri vseh stvareh, se je tudi v glasbi raven kvalitete
zadnja leta zelo dvignila. Težko je primerjati godbo pred
20-imi leti in danes. Po zasedbi smo bili manj številni, starostna struktura je bila drugačna, igrali smo drugačen repertoar in imeli drugačne obveznosti kot danes.
Ti je bilo kdaj žal za to odločitev?

Ne, nikdar mi ni bilo žal, čeprav se včasih pred kakšnim
pomembnim nastopom, ko ne poteka vse po mojih načrtih,
sprašujem »Kaj mi je treba tega?«. Vendar uspešen nastop
odtehta vse nevšečnosti do takrat in me navda z neverjetno
energijo in voljo do dela za naprej.
Godba ima zelo bogato in dolgo tradicijo. Je bila kdaj v
skoraj 120-letni zgodovini v tako težkem položaju, da bi
lahko bil njen obstoj ogrožen?

Tega niti ne vem. Vem pa, da godbenice in godbeniki
nismo bili deležni takšne naklonjenosti in razumevanja s
strani vodstva Slovenskih železnic. Najbrž je bila godba v
tej zvezi kdaj tudi v težkem položaju.
Pred leti je godba spremenila ime iz zidanmoške v godbo
SŽ. Zakaj je bilo to potrebno in dobro?

Pred nekaj desetletji je bilo v Sloveniji kar precej železničarskih godb: v Mariboru, v Celju, v Divači, v Ljubljani
in morda še kje. Velika pripadnost godbenic in godbenikov
železnici in samemu kraju pa je botrovala temu, da smo
ostali še edina železničarska godba. V vsej zgodovini je
godba večkrat menjala svoje ime. Ko pa smo ostali le še mi
pod okriljem Slovenskih železnic, smo se iz Železničarske
godbe Zidani Most preimenovali v Kulturno društvo godba
Slovenskih železnic in s tem postali reprezentančni orkester.

Franci Lipovšek, odgovorno in strokovno

planinskega, lovskega ali pa ribiškega društva – udeležiš se
sestanka ali delovne akcije, na lov, ribičijo, v hribe pa greš,
ko imaš čas in ti »zapaše«. Aktiven godbenik pa se mora
udeležiti vaj in nastopov v določenem terminu in nemalokrat
vaditi celo doma. V tem 80-članskem korpusu je starostna
razlika med najmlajšim in starosto slovenskega godbeništva
Rudolfom Glavačem kar 87 let. Vsak godbenik ima svoje
obveznosti in interese, predvsem pa poglede. Moja vloga pa
je vso to različnost poenotiti in uskladiti ter društvo motivirati za delo.
Tudi starostna struktura je zelo različna. Je to prednost ali
dodatna težava? Kako pa ste razdeljeni po spolu?

Že v prejšnjem odgovoru sem omenil veliko starostno razliko. Seveda ima 10-leten fantič drugačne poglede in razmišljanje kot pa človek v zrelih letih. V godbi imamo kar 24
predstavnic nežnejšega spola. Vsak izmed nas se mora prilagoditi večini in delovati skupinsko. Združuje pa nas ljubezen
do glasbe in tudi iskreno prijateljstvo.
Kakšni so pogoji za vaše delovanje in kakšen je odnos
vodstva podjetja do vašega dela?

Naklonjenost vodstva Slovenskih železnic do godbe nam
je omogočilo dobre pogoje za delovanje. Ob 110. letnici delovanja smo dobili prenovljen in povečan glasbeni dom, ob
115. letnici smo v uporabo dobili tudi prostore bivše restavracije na železniški postaji, kjer imamo arhiv in skladišče.
Te prostore uporabljamo tudi za sekcijske vaje, sestanke in
družabna srečanja. Za vse to smo zelo hvaležni in s svojim
poslanstvom upravičujemo vse pridobljeno.

Godba je ob svoji ustanovitvi v začetku 20. stoletja imela
20 članov, danes jih ima 80, ali ne? Je lepo ali težko voditi
tako velik ansambel?

Za dobre rezultate je potrebno ure in ure vaje. Kdaj jih
imate in koliko godbenikov prihaja na vaje?

Ja, lepo in težko. Biti aktiven član godbe terja od godbenic in godbenikov veliko večjo odgovornost in odrekanje
kot morda pri drugih društvih. Na primer: lepo je biti član

Za vsak uspešen nastop je potrebno vložiti veliko truda in
preživeti precej ur na vajah. Le-te imamo redno ob petkih,
pred večjimi nastopi pa še ob torkih in nedeljah. Kot vsak
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Tudi sam si prejel že kar nekaj priznanj. Lahko poveš,
katera?

dirigent bi si tudi jaz želel, da bi bile vaje obiskane 100 %,
vendar ima vsak izmed nas poleg službe ali študija še marsikatero obveznost in so moje želje utopija. Poudariti moram
še to, da smo v preteklem letu, ki je bilo povsem povprečno,
opravili 107 terminov. Če odštejemo mrtvo sezono v juliju
in avgustu, smo se srečevali kar trikrat tedensko. Si lahko
predstavljate, kolikšna obveznost godbenice ali godbenika
je to?

Za delovanje na področju glasbe sem prejel: Aškerčevo
priznanje Občine Laško, zlatnik Občine Radeče in Prešernovo priznanje Občine Sevnica. Za uspehe na področju godbeništva pa sem bil od Zveze slovenskih godb odlikovan z
Zlato medaljo Bojana Adamiča.

Ali je večina članov godbe železničarjev ali se je struktura
z leti spremenila?

Tudi v tujino ste bili povabljeni na nastope. Kje vse ste že
bili?

Ko sem kot 10-letni fantič prišel h godbi, so bili godbeniki, razen nekaj izjem, res sami železničarji ali pa železniški upokojenci. Še pred nekaj leti jih je bilo zelo malo, v
zadnjem času pa je tudi med godbeniki vse več zaposlenih
na Slovenskih železnicah.

V zadnjih 20-ih letih smo Slovenske železnice našo domovino in bogato kulturno dediščino predstavljali med
turnejami in nastopi po ZDA in Kanadi, Avstraliji in Novi
Zelandiji, Španiji, Makedoniji, Nemčiji, Franciji, na Hrvaškem ter lani v Turčiji.
Prav posebno doživetje so vaši božično-novoletni koncerti.
Kaj lahko poveš o njih?

Franci Lipovšek med nastopom

Včasih se vas je velikokrat videlo in slišalo na pogrebih.
Tudi to se je spremenilo, ali ne?

Časi so se spremenili in prisotnost godbe na pogrebih je
sedaj že prava redkost. Danes je med tednom in v popoldanskem času zelo težko zagotoviti zasedbo za igranje. Včasih
se je to dalo. Godbeniki so se lahko udeležili pogreba celo
med službenim časom ali pa so dobili menjavo na delovnem
mestu, kar je sedaj nemogoče.

Trudimo se, da so naši božično-novoletni koncerti na
visoki kvalitetni ravni, prav tako pa želimo vsako leto popestriti z drugačno programsko zasnovo. To je po tolikih letih
že kar težko, vendar nam, glede na obisk in odziv publike,
to nekako uspeva. Seveda pa smo hvaležni in se zahvaljujemo vsem sindikatom na Slovenskih železnicah, ki nam pomagajo polniti dvorano. V veliko primerih se organizatorji
koncertov za privabljanje obiskovalcev poslužujejo vabljenja velikih popularnih imen. Tudi mi smo na začetku počeli
enako. Sedaj pa z veseljem ugotavljam, da takšnih trikov ne
potrebujemo več. Dvorano uspemo napolniti in obiskovalce
zadovoljiti sami, brez kakršnihkoli gostov. Najbrž boste to
potrdili vsi, ki ste bili na naših zadnjih koncertih.
V lanskem letu je bilo precej dramatično dogajanje na
sindikalni sceni na SŽ. Ali je to posredno vplivalo tudi na
delo vašega društva? Kako ste doživljali tiste burne čase
in kakšno je stanje danes, z novim vodstvom?

To dramatično dogajanje na nas ni imelo vpliva. Zavedamo se svojega poslanstva in naših nalog. Glasbeniki
smo zato, da vadimo in svoje znanje posredujemo ob vsaki

Na različnih tekmovanjih ste dosegli številna priznanja. Na
katera ste še posebej ponosni?

V letu 2001 smo se začeli udeleževati tekmovanj v organizaciji Zveze slovenskih godb. Po pravilniku o tekmovanjih
ZSG je moral vsak orkester začeti v najnižji težavnostni stopnji. Z osvojeno zlato plaketo pa je lahko napredoval stopnjo
više. Tako smo se kot edina godba v Sloveniji samo v petih
letih vsakič z osvojeno zlato plaketo uvrstili v koncertno
skupino slovenskih godb. To si štejemo za zelo velik uspeh
in se hkrati zavedamo, da se je na tej kvalitetni ravni težko
obdržati. Zaenkrat nam je uspelo. To smo dokazovali še na
tekmovanjih 2011 v Laškem in 2015 v Mariboru, kjer smo
prejeli zlato plaketo s posebno pohvalo.
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priložnosti, ki jo dobimo. Odgovorni za naše delovanje pa
spoštujejo skoraj 120 let obstoja nekdaj Železničarske godbe
Zidani Most, sedaj KD Godbe Slovenskih železnic, in nas
finančno podpirajo ter omogočajo delovanje.
Kje vidiš sebe in godbo v prihodnosti? Kaj so kratkoročni
in kaj dolgoročni izzivi?

Pred dvema letoma smo se preizkusili še na področju
figurativnega nastopanja in show programa v sodelovanju
z mažoretami iz Radeč. Z njimi smo uspešno nastopili v
Turčiji in na podlagi tega dobili vabila za udeležbo na več
mednarodnih festivalih. V prihodnje ne vidim kaj drugega
kot to, da bomo muzicirali še naprej. Zavedamo se, da tako,
kot vsa društva, tudi nas lahko doleti čas krize. Pri vsakem
društvu je čutiti vzpone in padce. Prepričan sem, da bomo
z odgovornostjo, medsebojnim spoštovanjem in ljubeznijo
do glasbe še naprej vzdrževali nivo, ki smo ga dosegli. To
bomo lahko dokazali že 25. maja na 39. tekmovanju slovenskih godb v koncertnem igranju v organizaciji ZSG, ki bo
potekalo v Krškem, ter jeseni na 1. državnem tekmovanju v
figurativnem nastopanju z mažoretami iz Radeč.

Godba Slovenskih železnic med nastopom

Franci, najlepša hvala za pogovor, veliko dobrega in lepih
rezultatov želim pa seveda tudi užitkov ob delu in nastopanju.
Pogovor je pripravil Miran Prnaver.
Fotografije pripravil Janez Krivec.

Marjan Mally, prvi urednik glasila Prometnik
Marjan, z letošnjim letom vstopa glasilo Prometnik v
25. leto izhajanja. Kako je prišlo do ideje, da bi sindikat
dobil svoje glasilo?

Bilo je jubilejno leto 1995, ko je bila 75. obletnica dogodkov na Zaloški cesti, po kateri smo imeli železničarji svoj
dan. Naš sindikat je praznoval pet let delovanja. Takratno
predsedstvo pod vodstvom Franca Pavliča je prišlo na idejo,
da bi izdali svoje glasilo. Najti je bilo treba nekoga, ki bi
bil pripravljen urejati in pisati članke z našega sindikalnega
področja.
Kdo te je povabil k sodelovanju in kako si postal prvi
urednik glasila?

Mudilo se je. Prva številka naj bi izšla ob praznovanju.
Povabili so me na sestanek sindikata, kjer so me tako rekoč
postavili pred dejstvo izida glasila. Na srečo sem bil na to
pripravljen in sem obljubil izid prve številke v aprilu 1995.
Predlagal sem, da se glasilo imenuje PROMETNIK. Predsedstvo se je brez pripomb strinjalo in glasilo je bilo spočeto,
danes berete že številko 117!
Na področju pisanja nisem bil v zadregi, kajti imel sem že
dovolj izkušenj. Že v Celju, ko sem bil član predsedstva mladine in sindikalist, so me poslali na novinarsko izobraževanje
v Piran, kjer smo se v hotelu Punta zbrali dopisniki iz mnogih
sindikatov celjske regije. Na mestu urednika pa sem naletel
na trd oreh, ki sem ga skusil šele po prvih izdanih številkah.
Zakaj si za naslov glasila določil ravno »Prometnik«?

Franci Čuš, takratni predsednik OO Celje, je poznal moje
delo dopisnika lokalnega časopisa Panorama v Slovenski
Bistrici in me je povabil k sodelovanju. Bil sem pripravljen
sodelovati na časnikarskem področju, za mesto urednika pa
sem imel pomisleke. V časopisu Panorama, kjer še danes
aktivno sodelujem – tudi kot član uredniškega odbora –,
sem sicer urejal dve kolumni, toda prevzeti odgovornost za
mesečno izhajanje glasila, to je bilo potrebno premisleka.
Na Čuševo prigovarjanje in izziv, da se ponovno vključim v
sindikalno delo, sem privolil.
Je bilo delo v začetku težko, brez izkušenj, tudi verjetno
potrebnih znanj?

APRIL 2019

Takrat smo bili vlakovni odpravniki, kar je dobesedni
prevod od jugoslovanskega »odpravnik vozova«. V praksi
pa smo bili povsod po Sloveniji klicani za prometnike. Le
politično – uradno je veljal vlakovni odpravnik. Nekako demonstrativno sem se odločil tako poimenovati naše glasilo,
pozneje pa smo tudi mi postali prometniki – pa ne zaradi
našega glasila.
Koga vse si izbral v svojo ekipo (uredniški odbor)?

Dobro vprašanje. Pod imenom uredniški odbor danes razumemo skupino, ki se sestane ali kako drugače dogovori
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o vsebini, obliki in še marsičem. Takrat pa sem bil sam ob
pomoči predsednika sindikata Franca Pavliča in oblikovalca
Irfana Jakupoviča, ki je bil hkrati tajnik sindikata. Uradno
so bili v uredniškem odboru še vsi predsedniki osnovnih
organizacij, ki naj bi poročali s svojih področij.
Je bilo to delo zate izziv ali stres?

Še danes ne vem, od kod sem jemal vso to energijo. Poleg
službe sem se vozil v Ljubljano, kar je bilo po svoje obremenjujoče. Na področju pisanja pa se moram za izkušnje
zahvaliti žal že pokojnemu Bojanu Siniču, ki je bil po profesiji novinar in glavni urednik Panorame. Vseskozi me je v
svojem časopisu vzpodbujal in dopolnjeval. Te izkušnje sem
pridoma izkoristil pri Prometniku. Na tehničnem področju
pa sem imel odličnega oblikovalca, ki je bil za tiste čase
pravi strokovnjak pri oblikovanju. Ko je delo steklo, je postalo že nekakšen hazard. S predsedniki sem obiskal skoraj
vse postaje v Sloveniji in s pisanjem stopil na žulj marsikateremu vodilnemu na postaji. Šefi postaj so se nam celo ob
naši napovedi umaknili (postaja Ljubljana …). Spet drugje
pa so nas lepo sprejeli in nas celo vzpodbujali na področjih,
kjer so sami imeli probleme. Srečeval sem se z vodilnimi na
SŽ, ti so imeli vseskozi razumevanje s sindikati. Predvsem
z direktorjem Marjanom Rekarjem je bil dialog vselej prijeten.
Kar nekaj anekdot bi lahko povedal o tem, pa se bom
omejil le na eno. V Pivki so imeli skoraj dva metra visoko
zgodovinsko uro v prometni pisarni. Potem so jo odpeljali v
Ljubljano. Na to so me prometniki v Pivki vsakič spomnili. Že kot sindikalist sem bil vedno brez dlake na jeziku. Z
direktorjem Rekarjem sva se dobro poznala. Na nekem sestanku sem mu omenil, da je bila zgodovinska ura iz Pivke
odpeljana v Ljubljano. V Pivki pa se niso mogli s tem sprijazniti. Direktor je brez pomisleka odgovoril, kje se nahaja
ta ura in da bo posredoval, da se vrne v Pivko. Potem ko
je v Ljubljani dalj časa krasila nekemu šefu pisarno, so jo
končno vrnili v Pivko. Čez nekaj let, ko so bili v Pivki že
mlajši prometniki, sem jim s ponosom povedal, da ura krasi
njihovo pisarno po moji zaslugi.
Ste imeli dovolj močno podporo in razumevanje za svoje
delo pri vodstvu sindikata in kakšen je bil odziv na glasilo
na terenu, med člani in med zaposlenimi?

Brez podpore sindikata in njegovega vodstva bi bilo težko
delovati. Na terenu pa so bili navdušeni. Vedno smo predstavili kakšno postajo, osebje in probleme. Ponekod so nas
že nestrpno pričakovali (Koper). Največ pa nam je pomenila
njihova vzpodbuda. Takrat še ni bilo sodobnih medijev in
mnoge postaje smo prebudili iz anonimnosti.

Marjan Mally

za druge. Teže je bilo to, da je glasilo izhajalo vsak mesec
in sem ga moral pripraviti največkrat kar sam. Dopisniki so
bili zelo redki in občasni.
Ali je to bil prvi sindikalni časopis ali so drugi sindikati že
pred nami izdajali svoja glasila?

Pred nami je bil Budnik, glasilo strojevodij. Pozneje smo
se pod tem imenom sindikati združili v enoten časopis, katerega urednik sem bil. Pa se ni obneslo. Začela so se strankarska nesoglasja.
Po dveh letih si uredniško palico predal nasledniku. Zakaj?

Med sindikati so se pojavila določena nesoglasja. Sčasoma sem imel občutek, da sem se izpel in prepustil delo
nasledniku z novimi idejami. Pa tudi naslednikom ni uspela
takšna podoba Prometnika, kot je danes. To pa po zaslugi
urejenega uredniškega odbora, katerega član sem še vedno,
in urednika, ki zna zadovoljiti bralce današnjega časa.
Ves čas izhajanja aktivno spremljaš glasilo in še vedno
sodeluješ pri njegovem oblikovanju s svojimi prispevki in
članki. Kako bi s svojega zornega kota ocenil sedanje
številke?

Res je. Še vedno sem vpet v to sindikalno kompozicijo
Prometnika, čeprav sem v pokoju že od leta 2003. Na glasilo
gledam kot mati na svoje otroke in sem vesel ob vsakih izboljšavah. Mi smo imeli črnobeli tisk, sprva tudi le na štirih
straneh, danes pa je sodobno oblikovan zbornik dogodkov v
našem sindikatu. Najbolj pa pozdravljam trud uredniškega
odbora, da se venomer izboljšuje in naše člane obvešča o
dogodkih.

Je bilo težko najdi tematiko in vsebino za glasilo?

Misliš, da je glasilo potrebno tudi v današnjem času, ko
zelo napredujejo vse druge oblike medijev in komunikacij
(splet, elektronska pošta, socialna omrežja)?

Na terenu so se nam vsebine kar same ponujale. Vsaka
postaja je imela nekaj specifičnega in to je bilo zanimivo tudi

Pa še kako je potrebno. Nekoč smo dejali, da se sploh ni
dogajalo, kar ni zapisano. Danes sem v to tudi prepričan.
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INTERVJU
Pišem knjigo o moji planinski dejavnosti in če ne bi imel
podatkov, tudi iz Prometnika, bi marsikateri dogodek šel v
pozabo. Tudi danes, ko pri Prometniku skrbim za razvedrilo
in zgodovino (saj spadam že tja), pišem spomine, za katere
gradivo najdem prav v Prometniku.
Tvoje misli, želje ob četrtstoletnem jubileju našega in
»tvojega« Prometnika?

Življenje gre svojo pot in z njim razvoj. Ko obiščem
kakšno postajo, so na njej sami mlajši, nepoznani obrazi
– tudi sinovi mojih sodelavcev. Kako prijetno je obujati
spomine, boste spoznali šele takrat, ko boste sami končali
delo in se upokojili. Kako prijeten je občutek, da sem del te

kompozicije, ki vozi skozi vsakodnevne zapore in počasne vožnje, pa vendar pripelje naše glasilo Prometnika med
člane našega sindikata. Želim, da bi tudi po sedanjem uredniku nastopil nekdo, ki bo z enako energijo nadaljeval delo.
Vse, kar je zapisano v našem sindikalnem glasilu, bodo naši
zanamci z veseljem prebirali. Prometnik ni samo glasilo za
obveščanje, je zapisovalec dogajanj našega sindikata v določenem obdobju in tako naj še dolgo ostane.
Marjan, hvala za misli, spodbude, hvala za tvoje preteklo
in sedanje delo. Vse dobro Ti želim.
Intervju je pripravil Miran Prnaver.
Foto: Arhiv Marjana Mallyja

Intervju s člani Sveta delavcev
SŽ-ŽIP, d. o. o.: Helena Zupanc
Helena, se lahko našim bralcem na kratko predstaviš?

Doma sem iz okolice Rimskih Toplic, pred zaposlitvijo
na železnici sem eno leto delala v tovarni. Živim na manjši
kmetiji, kjer je dela v hiši in okrog nje vedno dovolj.

Misliš, da SD opravičuje svoje poslanstvo in pričakovanja
zaposlenih?

SD opravičuje svoje poslanstvo, saj lahko podajamo svoje
predloge in potrebe, obenem pa na sejah dobimo potrebne
informacije od poslovodstva ŽIP-a.

Kako pa je potekala tvoja službena pot?
Si aktivna tudi pri delu našega sindikata?

Na železnici sem zaposlena že 36 let, v Celju. Čistilci
smo bili pod različnimi službami (promet, zunanje podjetje,
ŽIP). Ves čas sem opravljala delo čistilke, sedaj sem skupinovodja.

Aktivna sem v OO SŽPS Celje, kjer delam kot zaupnica
in pokrivam zaposlene članice v ŽIP-u. Večina od 18 čistilk,
ki smo v enoti Celje, je včlanjenih v naš sindikat.

Si članica SŽ-ŽIP, d. o. o. Kako je prišlo do odločitve, da
kandidiraš za to funkcijo?

Helena, imaš na koncu najinega pogovora še kako misel,
spodbudo za naše bralce?

Za kandidaturo me je prosil predsednik našega OO SŽPS
Celje. Malo me je sicer skrbelo, potem sem se pa vseeno
odločila. In na volitvah sem bil izvoljena.

Pomembno je, da delavci imamo organ, kjer lahko uresničujemo in rešujemo svoje probleme. Zato je prav, da
se aktivno vključujemo v delo organov, ki pomagajo pri
našem vsakodnevnem delu in pogojih, v katerih opravljamo
službo.

Si zadovoljna s svojim delom in delom ostalih članov v
SD?

Pogovarjal se je Miran Prnaver.

Z delom sem v glavnem zadovoljna. Večina problemov, ki
jih SD obravnava, se potem v praksi tudi reši. Veliko pomoč
pri tem pa imajo sindikati. Čeprav sem edina članica SŽPS v
SD, se sliši in upošteva tudi moje stališče, moj glas.
Kaj te najbolj moti pri delu SD?

Samo delo se mi zdi korektno. Je pa velikokrat problem,
ker mora za vse večje odločitve ŽIP dobiti soglasje od matične firme v holdingu – SŽ, d. o. o.
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NAŠE POSTAJE

Mariborsko vozlišče:
Maribor, Maribor Tezno in Maribor Studenci

Stara fotografija stare postaje

Mariborsko vozlišče obsega postaje Maribor, Maribor
Tezno in Maribor Studenci.
Maribor
Maribor je naše drugo največje mesto. Železniška postaja
pa je tudi med največjimi in najbolj frekventnimi v Sloveniji.
Maribor je dobil železnico kot prvo mesto v Sloveniji, saj je
bila proga Dunaj–Trst grajena iz smeri Dunaja in je tako na
današnjem ozemlju Slovenije bila Južna železnica zgrajena
najprej do Maribora in nato do Celja in Ljubljane. Sedanja

CP Maribor
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postajna zgradba je bila zgrajena v letu 1954. Del zgradb na
postaji pa ima svoje korenine v času gradnje proge ob koncu
prve polovice 19. stoletja. Zunanjost starega dela postajne
zgradbe je bila obnovljena, novejši del postajnih zgradb pa
bi bil že tudi potreben obnove. Del notranjosti postaje se
bo prenavljal v okviru remonta, ki se bo na postaji Maribor
izvajal letos.
Na postaji Maribor je v infrastrukturi zaposlenih 17 prometnikov in samostojni strokovni sodelavec. V izmeni delajo
trije prometniki: notranji, postavljalec in zunanji. Delajo v
ruskem turnusu in imajo menjavo izmen ob sedmih zjutraj in
zvečer. V CP-ju je relejna varnostna naprava – postavljalna
miza. Sosednje postaje so Pesnica v smeri Avstrije, Tezno
(prej še postajališče Tezno za potniške vlake) v smeri Zidanega Mosta in Maribor Studenci v smeri Koroške (pred njim
še postajališče Tabor). Promet na progi Zidani Most-Šentilj
se ureja s pomočjo vlakovnega dispečerja. Samostojni strokovni sodelavec (šef postaje) pokriva zaposlene na postaji
Maribor, Pesnica in Šentilj, samostojni strokovni sodelavec
na postaji Maribor Tezno pa svojo postajo in še Maribor
Studence ter Hoče.
Dnevno pripelje, odpelje ali prevozi postajo med 180 in
200 vlaki. Vozijo v in iz smeri Šentilja in Zidanega Mosta,
Maribor je izhodna in končna postaja za vlake v smeri Prevalje in Hodoš.
Prometniki nimajo, tako kot drugje v Sloveniji, urejenega
odmora med delom, sicer pa je v CP-ju čajna kuhinja.
APRIL 2019
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Del prvotne postaje iz časa izgradnje proge

Polna postaja

Pogled iz CP-ja

Potniške blagajne

Na postaji je stalna premikalka, ki pa je velikokrat sposojena na postajo Tezno.
Postaja, ki je sama po sebi velika, nima veliko okolice,
saj se nahaja sredi mesta in so zemljišča v okolici v lasti
mestne občine.
Na postaji so še druge službe: Prometna operativa, CVP
Maribor, službe in delovna mesta v potniškem, tovornem
prometu, ŽIP-u in VIT-u.
Po besedah mojega sogovornika Roberta Zormana je
sodelovanje med službami solidno. Robi je prometnik v
Mariboru že deset let. Prometnik je vse od začetka svoje

Potniška blagajničarka Duška Bole

Prometnik Robert Zorman
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poklicne poti, to je od leta 1988. Pred Mariborom je delal na
postajah Ruše, Studenci, Slovenska Bistrica, Šentilj, Pesnica. Je aktiven v sindikatu, do pred kratkim je bil predsednik
OO SŽPS Maribor. Večina prometnikov na postaji je članov
našega sindikata. V službo se vozi iz 20 kilometrov oddaljene Voličine.
Mariborski prometniki nadomeščajo na postajah Pesnica
in Šentilj.
Med postajami Maribor-Pesnica-Šentilj poteka obsežen
remont proge, začele pa so se že resne priprave na remont
na postaji Maribor.
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Postaja bo temeljito prenovljena: tiri, podhodi in peroni.
Začetek remonta je predviden v maju in naj bi trajal dobro
leto dni.
Kar zadeva tovorni promet, se na postaji v glavnem vrši
v obliki tranzita. Samega tovora za postajo je malo. Postaja
ima deset tirov, klasičnih industrijskih tirov nima.

Sodelovanje med postajama Maribor in Tezno je pri tovornih vlakih kar intenzivno, ker dejansko transportna operativa
v tovornem prometu ne dela dobro in se morajo prometniki
veliko usklajevati sami. Ko je vlak v Teznem pripravljen, se
mariborski prometnik dogovarja z avstrijskimi železnicami
o prevzemu tega vlaka. Podobno je, ko gredo vlaki iz Kopra.
Transportna operativa se s tujimi železniškimi upravami Avstrije, Češke, Slovaške … ne dogovori o sprejemu in potem
vlaki stojijo po postajah.
Tezno ima dva glavna prevozna tira. En del tirov se trenutno obnavlja, ti remonti morajo biti gotovi, preden se bo
začel remont na postaji Maribor. Postaja Tezno ima kar nekaj
industrijskih tirov. Ima elektro-relejno varnostno napravo le
za glavno progo, tovorni del se varuje in postavlja preko
ključevne odvisnosti.

Varnostna naprava – postavljalna miza

Na postaji obsežen del v pritličju predstavljajo potniške
blagajne, ki so mednarodne in za notranji promet. Delovni
čas je med 5. in 21. uro.

Prometni urad Maribor Tezno – sever

Postaja Maribor

Nov vozni red je prinesel zamike vožnje vlakov zaradi
remonta proge Celje-Zidani Most in to povzroča velike
težave, saj marsikateri vlak tako nima ustrezne zveze na
postaji Maribor. Večina potnikov se vozi v smeri Celja in
Ljubljane, nekaj tudi proti Ormožu, v jutranji konici pa je
precej potnikov tudi do postaje Ruše. Velika večina potnikov
so dijaki in nekaj tudi delavcev.

Postajališče Maribor Tezno

Maribor Tezno
Na postaji je prav tako zaposlenih 17 prometnikov in
delajo trije v izmeni. Delajo v ruskem turnusu. Notranji in
zunanji sever sta v istem prostoru, na drugem mestu pa je
prometnik zunanji jug. Tezno je čisto tovorna postaja. Je ranžirna postaja za smer Prevalje in za relacijo Šentilj–Zidani
Most.
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Maribor Studenci

Studenci so znani pod imenom Koroški kolodvor. Proga je
bila zgrajena leta 1861 in dve leti kasneje predana v promet.
Postajna zgradba je bila zgrajena leta 1863. Na postaji dela
sedem prometnikov, ki delajo v neprekinjenih izmenah v
ruskem turnusu. Po potrebi nadomeščajo na drugih postajah
Koroške proge. Postaja ima šest tirov in vlaki vozijo do
postaj Ruše, Prevalje in nekateri tudi v Avstrijo do Pliberka.
V nočnem času pa je delo povezano predvsem z delavnico,
ki je na postaji. V delavnici popravljajo diesel motornike in
diesel lokomotive. Na postaji je elektro-relejna varnostna
naprava le na strani v smeri Maribora, sicer so pa še stare
elektro-mehanske naprave z nadgradnjo. Postaja ima kretnike. Eden je v istem delovnem času kot prometnik (razen
nedelje in praznikov), drugi pa dela med tednom od pete ure
zjutraj do devete zvečer.
Besedilo in foto: Miran Prnaver

Maribor Studenci, elektro-mehanska naprava

Mogočna postajna zgradba Koroški kolodvor –
Maribor Studenci

Delavnica Maribor Studenci

PREDSTAVITEV

Delovno mesto: vzdrževalec vozne mreže
Delo vzdrževalca vozne mreže so se odločili predstaviti
kot skupina, saj pravijo, da vse njihovo delo poteka prav
tako.

Obiskal sem jih na lokaciji vzdrževanja Zidani Most,
kjer sem se pogovarjal z eno od petih skupin, ki deluje tam.
(Dejan Kukovič, Miha Hochkraut, Branko Karol in Karl Drnovšek)
Delo poteka po turnusu, kar zajema tudi nočno delo, samo
skupino pa sestavljajo delovodja, strojevodja in dva vzdrževalca.
Območje, na katerem delujejo, sega od postaje Dobova,
kjer je posebnost deljena napetost na postaji, in sicer 25 KW
in 3 KW napetost, do postaje Sava in od Zidanega Mosta do
Šentjurja. Po potrebi, ob večjih delih oz. ob izrednostih na
progi pa priskočijo na pomoč tudi drugje.
Njihovo delo obsega vzdrževanje vozne mreže, stikal, ozemljitev povratnega voda in vzdrževanje EAN (elektro-alarmna naprava), ki je posebnost in je nameščena samo na
glavni progi od postaje Zidani Most pa vse do postaje Sava.

Poškodovana vozna mreža

APRIL 2019
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Pravijo, da popravljanje EAN spada med zahtevnejše, saj
so prvi na terenu, po katerem se je na progo vsulo kamenje
ali padla skala, in delajo po tem istem terenu brez zagotovitve, da se ne bo ponovilo v času, ko popravljajo napravo. Za
samo napravo pa pravijo, da je rešila že marsikatero življenje
in preprečila marsikateri izredni dogodek.
Kar zadeva samo delo, pravijo, da ni tako zahtevno, kot
so zahtevni pogoji dela in nevarnosti, s katerimi so obkroženi pri samem delu. Ti obsegajo delo na višini, delo pod
zelo visoko napetostjo, vremenske razmere pa jim prav tako
ne olajšajo dela. Dodatno težavo pa povzroča še dotrajana

Pred motorko

Popravilo vozne mreže

Odgovorno in nevarno delo v težkih pogojih

oprema. Za samo delo uporabljajo več vrst mehanskega
orodja, za prevoz pa uporabljajo progovna vozila, ki jih po
domače imenujejo tudi MOTORKE. Kar zadeva zaščitno in
varovalno opremo, pa pravijo, da je v redu in so zadovoljni.
Kot problem pa želijo izpostaviti tudi, da je zaposlovanje
na področju vzdrževalcev vozne mreže slabo, s tem pa se
tudi starostna meja dviga precej visoko. Kot skupina pa pravijo, da so zadovoljni, da ni težav pri sodelovanju, vedno si
priskočijo na pomoč, če jo kdo potrebuje.
Na postaji Zidani Most
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Besedilo in foto: Žan Tržan
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OO SŽPS Novo mesto

Postaja Novo mesto

S predsednikom OO Novo mesto Juretom Buzarjem sva
se srečala na postaji Novo mesto. OO SŽPS Novo mesto je
eden večjih odborov v našem sindikatu, trenutno je po številu članstva na drugem mestu. Poleg aktivnih članov imajo
v OO še štiri upokojene člane.
OO teritorialno pokriva celotno Dolenjsko progo od Rakovnika do Metlike in še Kočevsko progo. Na Kočevski
progi poteka obnova proge in trenutno je na tej progi zaposlen samo eden, in sicer na postaji Ribnica. V Grosupljem pa
je predviden center vodenja prometa za področje Kočevske

Postajna zgradba v dolenjski prestolnici
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proge. Pokrivajo predvsem prometnike in kretnike, saj je
približno 90 % članstva iz infrastrukture. Preostali del so
iz potniškega in tovornega prometa. V zadnje pol leta se
je članstvo bistveno povečalo. So pretežno moški kolektiv,
imajo pa tudi 11 članic. Postaje na Dolenjski progi so vse
zasedene, razen Mirna Peč, ta od zadnjega voznega reda ni
zasedena med 21.30 do 5.30, ker ponoči nima predvidenih
križanj na tej postaji. So bili nekateri poskusi, da bi prišlo do
prekinitev dela ob nedeljah na Belokranjski progi, vendar so
uspeli zadržati staro stanje.
Vse postaje imajo v nočnem času prekinitev, razen postaje
Novo mesto. Vlaki vozijo vse dni v tednu, tudi med vikendi,
in zato so vse postaje zasedene. Trenutno ni pomanjkanja
zaposlenih, v naslednjih letih pa bo precej upokojevanja in
bo zaposlenih začelo primanjkovati. Samostojna strokovna
sodelavca (nekdanja šefa postaj) sta v Grosuplju (pokriva od
Trebnjega do Rakovnika in Kočevsko progo) in v Črnomlju
(obsega območje od Mirne Peči do Metlike).
Območje delovanja OO je obsežno, saj je razdalja med
Metliko in Ljubljano 100 km in še Kočevska proga obsega
dolžino skoraj 50 km. Kljub vsemu komunikacija in sodelovanje med članstvom poteka dobro. Bo pa potrebno razširiti
zaupnike za območje Bele krajine, kjer so v zadnjem času
pridobili največ novih članov. Odbor ima trenutno pet zaupnikov. Zaupniki so na postajah Grosuplje, Ivančna Gorica,
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Trebnje in Novo mesto, poleg njih sta člana odbora še
predsednik OO in sekretar – blagajnik, ki je sicer upokojeni
član.
Kot problemi se včasih pojavljajo težave s turnusi, so pa
ljudje seveda zelo različni, nekateri bi delali nadure, drugi
ne.
Tradicionalni piknik ponavadi organizirajo nekje na sredini njihovega OO, to je bilo v preteklosti v Ivančni Gorici.
Njihove članice si želijo, da se same posebej dobijo ob dnevu
žena. Sicer pa je letos OO Novo mesto organiziral srečanje
vseh naših članic ob mednarodnem prazniku žensk. Imajo

Metlika

Predsednik OO SŽPS Novo mesto Jure Buzar

Ribnica

Trebnje

Črnomelj
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tudi obdaritev otrok, darilo za tiste, ki delajo nočno s starega na novo leto. Izlet – barkolano pa organizirajo skupaj
z nekaterimi drugimi OO (Postojna, Koper, Nova Gorica,
Ljubljana in Zalog), silvestrovanja in martinovanja pa z OO
Zalog in Ljubljana. Skupnih srečanj, ki jih organizira sindikat, se udeleži precej članic in članov OO, vsi seveda zaradi
turnusa ne morejo priti.
Jure je predsednik OO že deset let, teče mu tretji mandat,
prej je bil 16 let blagajnik, tako da je res že dolgo aktiven.
Sicer je imel OO Novo mesto do sedaj 5 predsednikov:
Franca Kovšco, Dušana Rapuša, Robija Grozdeta, Leksa
Stanojevića in Jureta Buzarja. Na moje vprašanje, ali bo kandidiral še četrti mandat in ostal predsednik do upokojitve,
se mi nasmehne. Pravi, da pripravlja naslednika, upa, da bo
uspešen, če ne, bo pa še videl, kako in kaj …
Jure je po funkciji član GO SŽPS, prav tako je bil član
Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o., v prvi sestavi
2011–2015. Živi v Novem mestu v bližini postaje. Na postaji
Novo mesto dela kot prometnik 13 let, prej je bil v Radohovi
vasi, v začetku kariere je delal kot sprevodnik, na premiku
ter v skladišču. Delal in nadomeščal pa je skoraj na vseh
postajah od Višnje Gore do Semiča.
Po tem, kar sem slišal in videl, je OO Novo mesto zelo
aktiven odbor, ki ima dobre odnose in temu v prid govori
tudi dejstvo, da se mu članstvo povečuje.
Besedilo in foto: Miran Prnaver
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Železniške uniforme skozi čas
S pojavom železnice se je pojavila potreba po ločitvi uslužbencev železnice od potnikov. Tako so že v prvih obdobjih železnice v Sloveniji uporabljali uniforme. Prva določila,
ki se navezujejo na uporabo uniform na železnici, so bila
izdana leta 1847. To so bila določila za železniško osebje in
upravo. Železniške uslužbence so ta določila razdelila v tri
skupine. Prva skupina so bili strojevodje, kurjači in čistilci,
ki so pozimi nosili rjave suknene plašče s kapucami, kape
z naušnicami in usnjene rokavice – palčnike. V drugo skupino so sodili sprevodniki in transportno osebje, ki je bilo
oblečeno v bluze iz modrega platna in modre suknene hlače,
pozimi tudi v sivočrne plašče. Imeli so dve vrsti ploščatih
kap, poletno in zimsko. Kape so bile usnjene in z medeninasto značko lokomotive. Tretja skupina je zajemala progovne čuvaje, kretničarje in drugo osebje. Zanje so bile določene uniforme iz sivočrnega sukna s pomarančnimi našitki, na
črnih pološčenih kapah pa so nosili številko čuvajnice. Da
je postajala uniformiranost železničarjev vse bolj pomembna, dokazuje tudi policijski zakon iz leta 1847, ki je določal, da morajo uniformo nositi vsi, ki čuvajo železnico in
imajo opravka s potniki. List iz leta 1857 vsebuje predpis za
železniške uradnike državnih in zasebnih železniških družb.
Ta predpis je temeljni dokument, ki je določil uniformiranost
železničarjev na ozemlju Slovenije vse do leta 1918, ko je
razpadla avstroogrska monarhija.
Uniforma železničarja pred letom 1918 je bila iz temno
modrega sukna, hlač in kape (»čaka«). V tem obdobju

Kapa – čaka, prometnika
Južne železnice iz časov
pred letom 1918, te kape so
prometniki začeli nositi leta
1870, ko so vpeljali rdeče
kape za prometnike, replika iz
zbirke Železniškega muzeja.

Kapa – čaka, sprevodnika
kkStB (avstrijskih državnih
železnic) pred letom 1918,
replika iz zbirke Železniškega
muzeja – originalen je le znak.

Kapa – šapka, prometnika iz
časov Kraljevine Jugoslavije,
iz zbirke Železniškega muzeja

Klobuk paradne uniforme
Južne železnice pred 1918, iz
zbirke Železniškega muzeja
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Upodobitev železniških uniform, ki so bile v uporabi do leta
1918 (Zeichnungen, zur Vorschrift über die Uniformirung Beamten und Dienerder k. k. Privileg. Staats und Privat Eisenbahnen.)

poznamo dve osnovni vrsti
uniform, to sta uradniška
uniforma (npr. sprevodniška) in paradna uniforma, namenjena višjim železniškim
uradnikom. Uniforma višjega železniškega uradnika
je bila sestavljena iz posebnega suknjiča, specifičnega
klobuka dvorogeljnika (kakršne poznamo tudi v vojski
in mornarici). K uniformi je
kot insignija sodil tudi meč.
Tovrstne uniforme so višji
uradniki uporabljali ob posebnih priložnostih, služila
je lahko tudi kot poročna
obleka dotičnega uradnika.
Manjša sprememba pri oblačenju prometnih uradnikov
se je zgodila leta 1870, ko
so začeli nositi rdečo kapo,
ki je še danes v uporabi pri
prometnikih. Seveda brez
železniškega simbola krilatega kolesa ne gre, saj se Paradna uniforma višjega
je na uniformah uporabljal železniškega uradnika kkStB
(avstrijskih državnih železže zelo zgodaj. Simbol kri- nic) pred letom 1918, iz zbirke
lato kolo se je uporabljal na Železniškega muzeja
kapah kot tudi na gumbih
uniform. Krilato kolo na kapah privatne družbe Južne železnice se je nahajalo v spodnjem delu kape, v zgornjem delu
pa je bila rozeta z oznako SB (Sudbahn). Posebej zanimivo
oblikovano je bilo krilato kolo na kapah uniform državnih
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železnic (kkStB), kjer je bila zraven krilatega kolesa še cesarska krona. Po letu 1918, ko je razpadla Avstro-Ogrska in
je prišlo do nove države Kraljevine SHS in kasneje Jugoslavije, so železničarji še nekaj let nosili avstroogrske uniforme. V tridesetih letih so v obliki uniform ohranili nekaj
prvin prejšnjih uniform. Največja razlika je bila pri kapi, saj
so začeli uporabljati tip kape »šapka«, kjer je bila tudi nova
podoba krilatega kolesa in kokarda. V času med obema vojnama so se na ozemlju današnje Slovenije zaradi Rapalske
meje uporabljale tudi italijanske uniforme. Druga svetovna
vojna pa prinese še uporabo nemških uniform na slovenskem ozemlju.
Po drugi svetovni vojni, ko se je formirala nova država
Jugoslavija, so za začetek uporabljali stare uniforme iz
obdobja pred drugo svetovno vojno, le da so na kapah zamenjali znak, ki je bil sprva na roke vezen, kasneje kovinski. Po letu 1948 se pojavijo standardizirane uniforme, ki
so se do razpada Jugoslavije spremenile še dvakrat, in to
leta 1968 ter 1978. Leta 1968 ukinejo čine na železniških
uniformah. Uporaba činov je znana že v času avstroogrske
monarhije. V povojni Jugoslaviji so bile uniforme različne,
glede na namen uporabe: modre uniforme za prometnike
in sprevodnike, sive uniforme za poletne mesece in različna dodatna zimska oblačila, kot je zimski usnjeni plašč
za strojevodje (znan kot »ledermantl«). Znane so pa tudi
ženske uniforme. Po razpadu Jugoslavije se je v Sloveniji
do leta 1994 še uporabljala jugoslovanska uniforma, vendar
so odstranili vse stare oznake ter jih zamenjali z začasnim
znakom Slovenskih železnic. Po letu 1994, ko je prišlo do
nove grafične podobe Slovenskih železnic, so se uveljavile
nove uniforme, kakršne so v manjših spremembah v uporabi
še danes.

Poletna uniforma JŽ (1948–
1968), iz zbirke Železniškega
muzeja

Poročna fotografija zakoncev
Svetina, ženin je v železniški
uniformi skupaj z mečem,
pred 1914, fototeka Železniškega muzeja

Uniforme so bile skozi zgodovino zelo pomemben del
železnice, saj so se že od prvih let železnic zavedali njihovega pomena, tako da si danes ne moramo predstavljati osebja
železnic brez uniform, saj so le-ti uradne osebe z določenimi
pooblastili v železniškem prometu.
Besedilo in fotografije pripravil: Mitja Vaupotič
Literatura:
Vrišer Sergej: Uniforme v zgodovini/Civilne uniforme na Slovenskem. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1991.

Nekoč je prometnik nekaj pomenil – 3. del
V internatu prometne šole
Vsi iz generacije, ki jo predstavljam v tej zgodbi, so danes
povečini že več kot deset let upokojeni. Najdlje je menda
vztrajal Martin Žuna, kot starejši mariborski dispečer. Bila
pa je to generacija, ki je kljub kruti usodi vztrajala in vsi so
dosegli svoj cilj. Danes pa že mnogi njihovi otroci nadaljujejo njihovo poslanstvo. Upokojena generacija se danes ukvarja s svojimi konjički, ob srečanju pa radi obujajo spomine na
svojo kruto mladost. Z veseljem so sprejeli moje spomine,
zato namenjam še nekaj besed o življenju v internatu.
Naši predavatelji na prometni šoli so bili povečini izkušeni strokovnjaki, ki so dobro poznali železnico. O kakšni
pedagoški strokovnosti se takrat ni govorilo. Profesorje smo
imeli le za splošne predmete, kot so slovenščina, matematika, kemija, nemščina … Po eno uro tedensko smo imeli
tudi predvojaško vzgojo. Morda je nenavadno, da je bil eden
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izmed manj prijaznih predmetov telesna vzgoja. Ta predmet
je imel sleherni osnovnošolec najraje. Poleg tistih nekaj telesnih vaj smo imeli v osnovni šoli pravo sprostitev pri igri
z žogo. Tu pa je bilo drugače. Profesor je bil trener atletske
republiške ženske reprezentance in ni imel niti malo smisla
za povečini neokretne podeželske fante. Hotel je doseči rezultate, podobne njegovim trenerskim normam. Spomnim
se, da smo skakali čez vrv, ki sta jo dva vrtela. Za mlade
poskočne otroke je to zabavno. Med nami pa so bili tudi
manj poskočni, katerim se je vrv zatikala. Pa se je »tovariš«
razjezil, sam pograbil vrv na enem koncu in jo pospešeno
vrtel. Neroden učenec pa je moral skakati čez vrv. Posledica so bile modrice na stegnih. Za »tovariša« pa je bila to
vzgojna metoda. Priljubljene igre z žogo je bilo bolj malo.
Malo pa je bilo tudi odličnih ocen iz tega predmeta. Potem
so se na učiteljski konferenci čudili slabi oceni odličnjaka.
Ta učenec (Franček po imenu) se je potem moral naučiti
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vse dosežene norme v atletiki, da je dobil svojemu uspehu
primerno oceno. Kljub temu je bil tako čustveno prizadet,
da je razmišljal celo, da bi odšel na kakšno drugo šolo. Žal
so ga tudi socialne razmere primorale, da je ostal.
Življenju v internatu smo se sčasoma privadili. Tudi z
vzgojiteljem Antolincem smo se sprijaznili, čeprav nam je
včasih zagodel kakšno vzgojno za našo otroško razposajenost. Pa smo mu jo zagodli po svoje.
Nastopila je pomlad, ki se je prebujala tudi v nas. Že
jeseni smo si privoščili sprehode na Pohorje, kjer smo nabirali kostanj. Pomlad pa je postregla s češnjami in nekaj
najpogumnejših iz Prlekije je odšlo na rabutanje. Ni ga bilo
podeželskega otroka, ki ne bi užival pri nedovoljenem obiranju sosedovih sadežev. Južek je bil glavni pri tem podvigu.
Takrat sta bili stavbi še ločeni. Gradili so povezovalno ogrevanje. Skozi gradbeno odprtino so pogumni mladeniči prinesli sočne hrustavke za nas, ki smo jih nestrpno pričakovali.
Kot povsod, se je tudi med nami našel nekdo, ki se je hotel
našemu vzgojitelju prikupiti in je akcijo izdal. Vzgojitelj jih
je pričakal pri vhodu odprtine in jih nato povabil v svojo
pisarno, kjer so odložili tovor in so morali nekaznovani oditi
spat. Toda njegovo mastenje s sočnimi sadeži je obrodilo
naše maščevanje.
V šoli smo bili učenci iz vse Slovenije. Največ jih je
bilo iz Slovenskih goric – iz Prlekije. Pa tudi iz hrvaškega
Međimurja so bili. Tudi nekaj Primorcev. Ti so bili socialno
bolje stoječi. Bližina Italije jim je tedaj nudila nekaj, česar
smo si vsi želeli – kavbojke. Prav oni so prispevali, da smo
se maščevali za češnje. Naslednjega tedna – sobote so bile
takrat še delovne in smo imeli pouk – so se z doma vrnili s
petardami. In to ne z navadnimi! Bile so nekoliko debelejše
z močnejšim učinkom.
Bilo je po deseti uri zvečer, ko so se že vsi vrnili od doma.
Naš vzgojitelj je bil dežurni. Fantje so bili takoj za akcijo. Ko
se je vse umirilo in je bila v pritličju odprta le še pisarna dežurnega vzgojitelja, je med odprtino med stopnicami priletela petarda iz petega nadstropja. Pok je bil tako zelo močan,
da je odmevalo po vsej zgradbi. Sprva popolna tišina, nato
pa se je podal dežurni vzgojitelj po stopnicah navzgor. Ko
je bil v prvem nadstropju, je ponovno počilo. Tokrat še močneje. Gojenci so prihiteli s svojih hodnikov v nadstropjih k
ograji. Potem se je vzgojitelj odpravil po nadstropjih. Ko je
prišel do našega, petega, je bil popoln mir in vsi smo bili v
posteljah. Takoj mu je postalo jasno.
Naslednjega dne je dom obiskal miličnik (policist), napravil zapisnik in odšel. Pri kosilu, ko smo se vrnili od pouka, se
je upravnik razburjal in pretil. Pa se je vse poleglo. Tudi naš
vzgojitelj se ni več vznemirjal. Potem smo z njim izboljšali
odnose, nihče od naših pa ni nikoli izdal, od kod so prišle
petarde.
V šestdesetih letih je bilo vsesplošno pomanjkanje.
Večina knjig – železniške pravilnike – smo dobili v šoli.
Drugih učbenikov skoraj ni bilo. Vse smo pisali v zvezke.
Tudi nekateri predavatelji so predavali kar po svoje. Ekonomijo nam je predavatelj bral kar iz neke skripte. Matematika
mi v osnovni šoli ni bila zanimiva. Tu pa mi je ob pravi
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Branko Grošl in Franc Klobasa

Jože Janežič in Zvonko Karba

profesorici postala privlačna. Slovenščino sem vzljubil že
v osnovni šoli in postala mi je še privlačnejša. Spomnim
se, da sem se nekoč prerekal s profesorico o neumnem naslovu spisa: »Stal in opazoval sem«. Ko smo dobili vrnjene
spise, se je ob mojem pošteno razburila. Bil je eden najboljših spisov. Vzkipela je: »Najraje bi ti dala negativno oceno
zaradi tvojega prerekanja!«
Nepozaben je bil starejši predavatelj stroke, Bodihna. S
svojim resnim obrazom in globokim baritonom je pri nas
vzbudil posebno spoštovanje. Pri njem nismo bili nikoli nemirni. Vselej smo bili nagrajeni s kakšno duhovito, da smo
se vsi smejali, on pa je ostajal smrtno resen. Večina predavateljev je že pokojnih, vsi pa so nam ostali v prijetnem
spominu – tudi fizkulturnik. Danes ga razumemo.
Urnik smo imeli zelo natrpan. Tudi po kosilu smo imeli
pouk – praktične narave, kot je telovadba in predvojaška
vzgoja. Na strelskem poligonu smo pri streljanju močno
držali stare vojaške puške k ramenu, da udarec ni bil premočan. Rezultata na tarči seveda ni bilo. Ko smo streljali za
oceno, pa so nas, slabe strelce, zamenjali močnejši.
Za obisk doma smo dobili mesečno le eno povratno vozovnico za vlak. Denarja ni bilo veliko, domotožje otrok pa
neizmerno. Posluževali smo se vsemogočih zvijač, samo da
smo se peljali domov. Spomnim se, da sem se nekoč poslužil
avtoštopa. Takrat so prevladovali sloviti »fičkoti«. Skromno oblečenemu otroku ni nihče ustavil, pa sem se kar peš
podal proti domu v Poljčane in spotoma »štopal«. Uspelo
mi je šele na pol poti. Pa še takrat sta mi ustavila starejša
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Sošolci prvega letnika leta 1965 – nekaj že pokojnih
Angelovski Dušan
Bučar Mihael
Butko Štefan
Cvilak Vladimir
Debeljak Josip
Duh Drago
Eremita Edi
Grošl Franc Brane
Herman Ladislav
Hrastnik Anton
Janežič Jože
Juretič Zdenko
Kodrič Milan
Kolar Edvard

Kolmanič Ivan
Karba Zvonko
Klobasa Franc
Korošec Maks
Kranjc Anton
Krepek Jože
Kukovič Marjan
Kranvogel Andrej
Lebarič Branko
Majcen Jožef
Mally Marjan
Prašnički Josip
Ritonja Jože
Roškar Leon

Avstrijca, katerima sem se verjetno zasmilil. To je bil moj
zadnji avtoštop.
Štipendija, ki smo jo dobili, je pokrila stroške internata
in še nekaj malega nam je ostalo. Z denarjem nismo znali
ravnati. Takoj po štipendiji smo si nekaj dni privoščili obilno
malico. Sendvič s četrtino hleba. Naslednje dni le še četrtino

Rižnar Ivan
Serec Branko
Sitar Ivan
Smodiš Drago
Sojič Milan
Srebot Jože
Stepišnik Anton
Šijanec Ferdo
Špiclin Matija
Vareško Branko
Žalik Jože
Žuna Martin
Rutar Andrej
Zanoškar Rudi

Furjan Ivan †
Malek Slavko †
Varjačič Josip †
Ivanuša Anton †
Jus Marjan †
Klug Jakob †
Kump Drago †
Marciuš Josip †
Novak Egidij †
Prosenjak Stanko †
Šček Ivan †

črnega hleba, potem pa je še za to zmanjkalo denarja. Pozneje smo se znašli tako, da smo pomagali v kuhinji, kjer smo
si priskrbeli še kruha za malico v šoli. Edina, ki je razumela
stisko otrok, je bila kuharica Marjana. Ta nam je bila kot
mati.
Besedilo in foto: Marjan Mally

Jože Lončar, upokojeni prometnik
Gospod Jože, lahko poveste kaj o sebi, o otroštvu, o
svoji družini?
Rodil sem se leta 1931 v kmečki družini v Lokavcu pri
Rimskih Toplicah. Ko sem bil star osem let, smo trije bratje
in sestra izgubili očeta; ubilo ga v rudniku v Nemčiji, kamor
je odšel s trebuhom za kruhom. Dve leti zatem se je začela
vojna, ki smo jo lokavški otroci okusili tudi na svoji koži. Ko
smo se 12. 2. 1944 vračali iz kina iz Rimskih Toplic domov,
so nas Nemci uporabili za živi zid v bitki s XIV. divizijo.
Po bojih je svoja vrata zaprla tudi šola, in to vse do osvoboditve leta 1945. Po slabem letu obiskovanja šole, ko sem
dopolnil 15 let, se je moje šolanje na žalost končalo, ne na
mojo željo, temveč je tako odločila učiteljica. Takrat ni bilo
denarja ali kakšne druge možnosti, da bi nadaljeval šolanje.
Ko sem bil star 16 let in pol, sem se zaposlil v bližnji lesni
tovarni v Gračnici.
Kako Vas je pot pripeljala na železnico?
Po vojaščini sem se odločil, da grem delat v rudnik v
Hrastnik. Tam je bila malo boljša plača, a strašansko težko
delo. Pa mi je nek prijatelj svetoval, naj grem za službo
vprašat na ljubljansko železniško postajo. Tam so me bili
pripravljeni sprejeti, če le opravim zdravniški pregled (za
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Jože Lončar danes

prvo zdravstveno skupino). In sem ga ter tako leta 1954 začel
delati na železnici. Že čez par tednov so me dali v tečaj
za zavirače, kretnike in premikače. Do Ljubljane sem imel
kar naporno pot, saj je bilo treba dobro uro peš do Rimskih
Toplic, potem pa na vlak. Kmalu po začetku tečaja je hudo
neurje odneslo vse mostove na Gračnici, zato sem moral
pešačiti kar dve uri do Zidanega Mosta in tam na vlak. Enako
je bilo za nazaj.
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Katera dela vse ste opravljali na železnici?
Zavirač sem bil dve leti, potem se mi je ponudila priložnost za šolanje za sprevodnika, po štirih letih pa še za
vlakovodjo. Leta 1962 sem uspešno opravil test za v prometno šolo, ki sem jo obiskoval eno leto. Po opravljenem
izpitu za prometnika sem leta 1963 dobil dekret za na železniško postajo Breg. Čeprav je postaja sodila v 4. rang,
so ji nadeli vzdevek »štraf« postaja, ker je bila dolga, signalno-varnostne naprave pa še niso bile tako izpopolnjene
in je bilo treba kar »laufat«, da si naredil obhod obeh postojank. Kot prometnik sem opravljal službo tudi v Brestanici in Zidanem Mostu. Kjerkoli sem bil, sem rad delal
in se razumel s sodelavci. Za v partijo in železničarsko
godbo se pa nikoli nisem odločil, kar se je odražalo v slabši
oceni (plači).

Radeče, železničarski blok

Družina Lončar v Rovinju pri
vlaku

Kakšni so Vaši spomini na Vaše železničarsko delo?
Spominov na železničarsko delo je veliko, tako lepih kot
malo manj lepih. Še zdaj se mi večkrat sanja o kakšnih izrednih razmerah in dogodkih in sem prav vesel, ko se zbudim.
So bili pogoji dela po Vašem mnenju v preteklosti bistveno težji kot so danes?

Jože prometnik na postaji Breg

Kje vse ste delali?
Leta 1982 sem zaradi zdravstvenih razlogov izgubil prvo
zdravstveno skupino. Potem sem delal v potniški in postajni
blagajni v Zidanem Mostu, kjer sem bil do odhoda v pokoj.
Če so se pokazale potrebe, sem med odpravljanjem prometa občasno delal tudi na drugih delovnih mestih, to je kot
prodajalec kart v Radečah in odjavnik v Loki, kot potniški
blagajnik, ekonom obratne kuhinje in postajni blagajnik v
Zidanem Mostu. Je pa bilo teže delati enako kvalitetno vsa
ta opravila kot eno delo opravljati stalno.
Kdaj ste se upokojili in ali je bila to težka sprememba v
Vašem življenju?
Upokojil sem se leta 1986 (40 let delovne dobe in 55 let
star). Rad sem hodil v službo, rad pa sem šel tudi v penzijo.
Delo je bilo velikokrat naporno, predvsem nočne. Naporna
so bila tudi zavarovanja železniških prehodov in objektov
(mostov), kadar so vozili specialni vlaki iz Beograda (Topčiderja) v Kranj (za Brdo) in še več v Pulo (za Brione) in
nazaj, to je bilo običajno ponoči, za par ur, brez urejenih
prevozov na lokacijo.
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Pogoji dela so bili včasih zagotovo veliko težji. Tehnologija je olajšala delo tako v prometu, vzdrževanju prog in
predvsem sporazumevanju. Nam so se pozimi večkrat utrgale
žice in je bilo oteženo sporazumevanje in usklajevanje, ki pa
je bilo med dvema postajama nujno. Težko je bilo tudi zaradi
pomanjkanja vode, tako na postaji, kjer ni bilo mogoče čistiti
WC-jev, kot v sami vasi Šentjur, kjer vode tudi za živino ni
bilo dosti. Samo delo je bilo naporno predvsem ob zaporah,
pa še za potniško blagajno je bilo treba skrbeti. Potnikov je
bilo neprimerno več, pa ne le ob delavnikih. Še ob nedeljah
jih je bilo dosti, saj so hodili na vlak pa v Loko k maši.
So vaši spomini na delo na železnici samo lepi ali obstaja kar grenak priokus na kakšen dogodek, na kakšno
krivico?
Slabi spomini so predvsem na kakšne nesreče, ki so
se zgodile na progi, ali potnikom ali zaposlenim. V letih
1968–1971 se je v naši prometni sekciji izvajala elektrifikacija, ki je prišla do Sevnice. Menjava lokomotiv pa se je
vršila že na postaji Breg. Nekega večera me je približno ob
23. uri poklical kretnik Smešnik in rekel, da lahko odpravim
vlak, ter dodal, da je njemu spodrsnilo na spolzkem pragu,
da si je zdrobil ramo in naj pokličem rešilca. Odpeljali so
ga v celjsko bolnišnico. Živel je še nekaj let, ozdravel pa žal
nikoli. Bil je dober človek in predan svojemu delu.
Se mogoče spomnite kakšnega dogodka ali anekdote, ki
bi bila zanimiva za naše bralce?
Lepši spomin je na dogodek, ko sem bil sprevodnik na
vlaku iz Kočevja v Ljubljano. Na vlaku je bila tudi nosečnica
in pri drugem obhodu so me potniki opozorili, da je šla na
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Na počitnicah v Rovinju

WC in da bo verjetno kmalu rodila, ker ji je odtekla voda. V
Grosupljem sem o tem obvestil prometnika, ta pa je zagotovil, da bo na postaji Ljubljana Rakovnik čakal rešilni avto. In
tako je tudi bilo. V tem času je ženska že rodila in prav težko
smo jo dobili iz WC-ja, ker so se vrata odpirala navznoter.
Nikoli pa nisem izvedel, ali je rodila deklico ali fantka.
Danes pravijo/mo, da so sindikati na železnici močni.
Kako pa je bilo včasih z delavskimi pravicami?

Iz časa prometne šole, ko so stanovali v bivalnici na Masarykovi v Ljubljani. Na sliki so z leve Jenčič, Jože Lončar in Krajnc.

Kaj se danes dela na železnici, spremljam v dnevnem časopisju in po TV, tako kot ostale novice. Z vlakom se še
vedno rad peljem in si vsako leto podaljšam »režijsko«. Največkrat grem samo na vožnjo, na primer do Dobove ali v
Maribor. Čudi me, da na marsikateri postaji stojijo vagoni,
ki rjavijo in propadajo. Ker imamo hišo blizu proge, pa tudi
od doma spremljam vlake in moram povedati, da me moti,
da je toliko kompozicij poslikanih z grafiti.
In kaj počnete kot dolgoletni upokojenec?

Kar zadeva delavske pravice, je bilo včasih nekaterih
manj, nekatere stvari pa so bile bolje urejene. Velika pridobitev je bila, ko je leta 1975 začela delovati obratna menza
na postaji v Zidanem Mostu in veseli smo bili toplih malic.
Žal so jo ob osamosvojitvi zaprli.
Tudi za stanovanja ni bil problem. V Radečah je Prometna
sekcija Zidani Most v letih od 1958 do 1962 zgradila 3 bloke
(»železničarski bloki«). Tako sem tudi jaz dobil stanovanje
v drugem, srednjem bloku, in smo se z ženo in hčerko leta
1960 preselili v Radeče.
Sekcija je imela kar nekaj počitniških kapacitet, tako na
morju kot v hribih. Zelo priljubljene so bile hiške v Rovinju,
kamor smo se sprva lahko pripeljali celo z vlakom, kasneje
pa so progo Kanfanar–Rovinj ukinili. Hčerki se še zdaj radi
spominjata teh dopustov na morju, kakor tudi v Krajnski
Gori ali na Jezerskem.
Kaj pa plače, so bili za tiste čase dobre v primerjavi z
ostalimi poklici?
Plače za nekatera delovna mesta so bile slabe, za druga
boljše. Vse pa so bile redne vsak mesec. Višje plače so bile
tudi na račun nočnega dela in dela ob nedeljah ali praznikih.
Kako pa je s pokojnino? Ste zadovoljni, je primerna,
glede na Vaše vloženo delo in na današnje cene?
Glede na današnje cene, je pokojnina bolj majhna, sem
jo pa, hvala bogu, dvignil okrog 390-krat. To privoščim tudi
drugim.

Dolgčas mi ni. Malo delam, veliko berem in rešujem križanke. Kot član društva upokojencev in društva invalidov se
večkrat udeležim kakšnega izleta in drugih dogodkov.
Če bi bili še enkrat mladi, ali bi tudi postali železničar
in prometnik? Vam nikdar ni bilo žal za to odločitev?
Če pogledam svojo pot nazaj, sem hvaležen, da sem dobil
zaposlitev na železnici, ker mi je bilo omogočeno, da sem se
šolal in pridobival znanja ter nadoknadil tisto, kar mi je bilo
zaradi vojnih časov in socialnih razmer onemogočeno. Rad
sem opravljal delo prometnika, to delo je bilo spoštovano in
še zdaj me veliko ljudi pozdravi in ogovori: »O, vi ste bili
pa prometnik na Bregu.«
Kaj bi danes svetovali, prišepnili na uho tistim, ki smo
zaposleni na železnicah?
Rekel bi, naj se vsi zaposleni na železnici trudijo, da bi
vlaki vozili po voznem redu in brez zamud, da bodo potniki
zadovoljni. Le tako si bo železniški promet dvignil ugled pa
tudi več ljudi se bo spet vozilo z vlaki. Za tovorni promet pa
tudi velja: več ga bo na tirih, bolj bodo ceste razbremenjene.
Gospod Jože, hvala za nadvse zanimiv pogovor, hvala za
Vaše izkušnje. Naj Vam Bog naklanja še obilo zdravja in
dobrega počutja ter vsega lepega.
Pogovarjal se je Miran Prnaver.
Foto: Miran Prnaver ter osebni arhiv Jožeta Lončarja

Ali danes še kaj spremljate dogajanje na železnici, še
pridete kdaj na postajo, se vozite z vlakom?

32

APRIL 2019

srečanja, izleti

Srečanje članic ob 8. marcu
Pomlad se prebuja, narava brsti, rož'ce že cveto in hvala
Sindikatu železniškega prometa Slovenije, ki je na prav lep
pomladni dan, v čast dnevu žena, popeljal svoje cvetke na
enodnevni izlet.
Iz cele Slovenije smo se zbrale, cvetke te železničarske.
Da bi se ponovno videle, slišale, kakšno »pametno« rekle in
hkrati nov del prelepe Slovenije spoznale.
Prvi postanek v gostišču Na vasi, kjer smo se z obaro in
ajdovimi žganci okrepčale, je bil prav prijeten, predvsem pa
zelo okusen. Pot smo nadaljevali proti Novemu mestu, in
sicer do farmacevtskega podjetja KRKA. Podjetje je ogromno, urejeno, sterilno, zaposlenih malo, saj pri njih prednjači
robotika. S posebej prirejenim steklenim dvigalom za približno 50 ljudi si lahko ogledaš ves postopek proizvodnje
zdravil. Zaposlenih skoraj ne vidiš, saj veliko večino dela
opravijo takšni in drugačni stroji ter roboti, predvsem roboti,
ki imajo tudi svoja imena, kot mi, ljudje. »Janez« mi je najbolj padel v oči. Ime je dobil po svojem ustvarjalcu. Za obiskovalce poskrbijo z oceno 10+. Mene je ogled fasciniral.
Po ogledu smo se odpravili proti centru Novega mesta, ki
me bolj spominja na staro mesto, ampak prav zato je lepo.
Po kratkem sprehodu smo si v lepem sončnem vremenu privoščili kavico na terasi. Dobra je bila in prav prijala je.
Pot smo nadaljevali do Dolenjskega muzeja, ki je eden
večjih in pomembnejših muzejev v Sloveniji. Predstavlja
preteklost Novega mesta in velikega dela Dolenjske. Ustanovljen je bil leta 1950. Materialne najdbe dokazujejo, da je

Pozorno poslušanje v tovarni Krka

Spominska fotka ekipe, ki je bila leta 2018 na srečanju v
Rovinju.

Sprehod po Novem mestu

V tovarni

APRIL 2019

bil prostor današnjega Novega mesta stalno poseljen od 10.
stoletja p. n. št. do konca 4. stoletja n. št., to ustreza obdobju od pozne bronaste dobe do konca rimske zasedbe naših
krajev. Najdeni predmeti kažejo na visoko stopnjo razvoja v
bronasti dobi. Sredi 8. stoletja pr. n. št. je bila na Dolenjskem
zelo izražena železna ali halštatska doba. Tu je bilo središče
s halštatskimi knezi, kar dokazujejo bogate najdbe opreme,
čelade, bronasti oklepi, bronasta posoda, lončena posoda,
zlasti pa velika količina nakita iz brona, jantarja, raznobarvnih steklenih kroglic, nanizanih v ogrlice. Ob svečanostih in
obrednih praznovanjih so uporabljali bogato okrašene bronaste posode, situle, ki so jih izdelovali v neposredni bližini
današnjega Novega mesta. Kar četrtina vseh odkritih situl v
svetu je najdenih prav v Sloveniji. Domnevajo, da je bil v 5.
stoletju p. n. št. prav tu nekakšen center situlske umetnosti.
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Predsednik OO Novo mesto vošči članicam ob njihovem
prazniku.

Na zdravje!

Veselo vzdušje

Skupinsko petje

Tako, ogledi so se končali, odpravimo se na zadnjo lokacijo današnjega potepanja po Dolenjski, v gostilno Pugelj.
Mize so pogrnjene, glasba igra, zdravica, večerja, pesem,
rdeč nagelj v spomin, ples, dobra družba … v življenju izkoristimo to, kar imamo, več ne potrebujemo, radi se imejmo.
Do snidenja naslednje leto, ob prazniku dneva žena.

Hvala organizatorju srečanja SŽPS NM!
In hvala SŽPS, da smo lahko praznovale dan žena.
Zapisala: Tatjana Tržan
Foto: Edvard Kostić in Andrej Srebot

Na vrhu Afrike
Naša članica Irena Kobal, potniška blagajničarka na
postaji Šentjur, in njen mož Bogdan, upokojeni prometnik
postaje Celje, sta strastna planinca, ki ne izpustita nobene
priložnosti, da bi obiskala katerega od slovenskih vrhov. Tu
in tam pa se povzpneta tudi na kakšen vrh v Avstriji, Italiji
in Hrvaški. Vse vzpone Bogdan zvesto dokumentira s fotoaparatom, Irena pa nato oblikuje predstavitve v PowerPointu.
Tako smo delčka užitkov deležni tudi sodelavci in znanci.
Začetna točka vzpona

Z minibusom do izhodišča
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Kilimanjaro buri njeno domišljijo že od otroških let. Ta
najvišja gora v Afriki, ki jo imenujejo tudi »Streha Afrike«
in na kateri je sneg, se ji je vedno zdela tako oddaljena in
nedosegljiva. Ko pa je prebrala, da tudi tja organizirajo
trekinge, se je odločila, da je to priložnost, ki je ne sme
izpustiti. Bogdan se potovanja najprej ni želel udeležiti,
nato pa si je premislil in je ravno tako kot ona komaj čakal
na odhod.
APRIL 2019
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Na višini 3720 metrov

Dokazilo o opravljeni poti

Pri zebrinih skalah

In sanje so začele postajati resničnost. Tako kot Ireni, Kilimanjaro buri domišljijo marsikateremu pohodniku. Je najvišja gora v Afriki. Leži v severovzhodni Tanzaniji, južno od
meje s Kenijo. Najvišja točka gore je UhuruPeak (5895 m)
na robu kraterja ognjenika Kibo.
Vzpon ni tehnično zahteven, vendar pa zaradi potrebne
aklimatizacije in izogibanja višinski bolezni zahteva dovolj
časa. Ocenjujejo, da se letno poskusi vzpeti na vrh okoli
15 000 ljudi, od katerih jih približno 40 odstotkov vrh tudi
doseže. Zaradi svoje specifične lege blizu ekvatorja ter svoje
višine pohodniki ob vzponu na vrh prečkajo 5 klimatskih
pasov.
Ker nista vedela, kako bosta prenašala višino, sta za nasvet
prosila osebje hotela Dom Planica. Priporočili so jima 4 nočitve v višinski sobi. Prvo noč sta prespala v razmerah, kot
so na višini 3000 metrov, zadnjo noč pa sta se že »povzpela«
na višino 5200 m. Dneve pa sta izkoristila za nabiranje kondicije po bližnjih vrhovih.
APRIL 2019

Na treking sta se odpravila v organizirani skupini 15-ih
pohodnikov iz celotne Slovenije.
Pot proti Afriki so pričeli na letališču J. Pučnika, od koder
jih je polet vodil v Carigrad, po prestopu pa so poleteli proti
Zanzibarju in nato na letališče Kilimanjaro v Tanzanijo. Po
vseh carinskih formalnostih so jih sprejeli lokalni vodniki,
prtljago naložili na avtobus in jih odpeljali do hotela, kjer
so prespali.
Naslednjega dne pa se je začelo zares. Pri vstopu v nacionalni park so se vpisali v posebno knjigo in tako je bilo
vedno, ko so prispeli v nov tabor. Prtljago so nosili nosači,
pohodniki pa le nahrbtnik s potrebno dnevno količino vode,
pelerino in lunch paketom. Vsak dan so hodili približno 6 ur
in premagali 1000 višinskih metrov. Hodili so pole-pole, kar
v svahiliju pomeni počasi, počasi. Tretji dan je bil dan za
aklimatizacijo, povzpeli so se do Zebra rocks in se nato vrnili
nazaj v tabor. Četrti dan so krenili z višine 3800 metrov in
ob približno 17. uri prispeli na zadnji tabor Kibo na višino
4700 m. Po poznem kosilu pa so takoj odšli spat, saj so jih
ob 23.00 že zbudili. Sledil je »zajtrk«, malo pred polnočjo
pa z lučkami proti vrhu, kamor so prispeli približno ob pol
osmih zjutraj. Spremljalo jih je 7 lokalnih vodnikov, ki so
ves čas pozorno spremljali počutje pohodnikov. Vsi so prišli
na vrh, kljub megli in mrazu, zaradi česar so bili vsi zelo
zadovoljni. Tako so peti dan hoje osvojili vrh Afrike. Ireni je
bil to najtežji del poti, saj v temi zelo nerada hodi. Bogdanu
pa je bilo najtežje na vrhu, saj je pihal zelo mrzel veter.
Pot do izhodiščne točke je trajala le dva dni. Na poti, dolgi
90 km, so najbolj pogrešali tuš s toplo vodo. Ko so po šestih
dneh prišli v hotel, je bila kopalnica največje razkošje.
Še zanimivost, ki se je Ireni in Bogdanu najbolj vtisnila v spomin. Ko hodita po naših hribih in gorah, vidita, da
ob poteh še vedno leži preveč odpadkov. Vseh 6 dni, ko
sta hodila po nacionalnem parku, pa nista videla nobenih
smeti, ki bi jih kdo odvrgel ob poti. V parku tudi ni dovoljena uporaba plastenk in pločevink. Presenetila ju je pa tudi
prijaznost vseh nosačev in pohodnikov, ki sta jih srečevala
na poti. Pozdrav »džambo« je bil največkrat slišana beseda.
Na poti navzgor so vsi želeli srečo, na poti navzdol pa vsi
čestitali za uspeh.
Zapisal: Edvard Kostić
Foto: Arhiv zakoncev Kobal

Irena in Bogdan na vrhu z zastavo SŽPS
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Intervju:
Mitja Vaupotič – ljubitelj zgodovine železnic
Mitja, se lahko na kratko predstaviš? Prihajaš iz železničarske družine, pa vendar si študiral povsem drugo
smer. Kako te je pot pripeljala na železnico?
Sem Mitja Vaupotič, rojen 12. 12. 1987 v Mariboru. Izhajam iz železniške družine. Vsa moja otroška in mladostniška leta sem preživel na Ptuju. Ptuj je mesto, ki je v meni
pustilo svojevrsten pečat glede zanimanja za kulturno dediščino. Po končani osnovni šoli sem šolanje nadaljeval na
srednji trgovski šoli v Mariboru, smer aranžerski tehnik. Po
končani srednji šoli in maturitetnem tečaju sem želel študirati arheologijo. Ta želja se je v meni rodila zaradi Ptuja,
ki je največje arheološko najdišče v Sloveniji. Ampak mi
je do sprejetja na omenjeni program študija zmanjkala 1
točka. Tako sem šel študirat teologijo v Mariboru, ki poleg
verskih vsebin zajema ogromno zgodovine. Ob študiju sem
začel s študentskim delom v ptujskem muzeju na Ptujskem
gradu, kjer sem bil vodič. Drugi letnik študija pa sem nadaljeval v Ljubljani, kjer sem študij tudi uspešno zaključil.
Med študentskimi leti v Ljubljani sem od leta 2010 opravljal študentsko delo vodiča v Železniškem muzeju, kjer sem
še danes. Stik z železnico je seveda bil od najmlajših let
naprej, saj sem redno zahajal na postajo, kjer so službovali
starši.
Še posebej me je začela zanimati železniška dediščina
ob prvih posodobitvah in remontu domače proge Pragersko-Hodoš, ko sem se začel zavedati, da bo večina starejšega gradiva končala na smetišču zgodovine. Tako sem
začel z aktivnostmi in zbiranjem starejšega železniškega
materiala.
Sedaj si zaposlen v našem muzeju. Si zadovoljen z
delom, imaš veliko izzivov?
Zanimanje za železniško dediščino in redno sodelovanje
z Železniškim muzejem v Ljubljani me je decembra 2015
po spletu okoliščin pripeljalo do pogodbenega sodelovanja
z Železniškim muzejem. Aprila 2017 pa sem dobil redno

Mitja med izvajanjem vodenja v Železniškem muzeju
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Mitja razlaga v Železniškem muzeju

Mitja ima veliko znanja

pogodbo o zaposlitvi na Slovenskih železnicah. V muzeju
se ukvarjam predvsem z dokumentacijo, urejanjem fotografskega gradiva, zbiranjem gradiva, delam z obiskovalci
muzeja ter vodim skupine in še kaj bi se našlo, saj je delo v
muzeju zelo razgibano. Potoval sem tudi že na službeno pot
v tujino, natančneje v Prištino. Delo mi je pravzaprav pisano
na kožo, saj sem v tem muzeju združil dve moji ljubezni:
kulturno dediščino in železnico. Izzivov je več kot dovolj,
če se sami ne pojavijo, si jih lahko kaj hitro priskrbim sam.
Ne glede na to, da mi je delo pisano na kožo in ga z veseljem
opravljam, se v službi pojavljajo razni problemi in težave.
Razlika je le v tem, da te probleme in težave večinoma z
veseljem rešujem, ker mi ni vseeno za muzej in kaj se dogaja
okoli njega.
Doma na ptujskem imaš železničarski park. Kako je
prišlo do te ideje in kdaj, koliko si imel sodelavcev pri
postavitvi? Kakšni so bili stroški? Ali danes zbirko še
dopolnjuješ ali je zadeva trenutno malo na stranskem
tiru? Kakšen odziv na ta tvoj podvig je bil s strani
železnic, medijev, obiskovalcev? Čeprav smo pred leti
železniški park že predstavili v našem glasilu, danes
seveda ne bo odveč, da poveš, kaj in kdaj se lahko vidi
pri tebi doma.
APRIL 2019
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Doma na Ptuju je, s pomočjo brata in še štirih prijateljev
iz različnih koncev Slovenije, zrastel pravi železniški park,
saj nas vse združuje ljubezen do železnice. Zamisel je prišla
čisto iz tega, da bi naredili simulator. Pri iskanju gradiva za
simulator (delov iz kabine lokomotive serije 362) se nam je
ponudila priložnost, da smo dejansko dobili pravo kabino
lokomotive SŽ 362-023, v kateri je nastal edini železniški
simulator v dejanski kabini lokomotive v Sloveniji. Poleg
tega smo začeli graditi vrtno železnico in modelno železnico
LGB (merilo 1:22). Ker je vsak od ustvarjalcev dodal svoje
znanje in zanimanje, sem tudi jaz primaknil svoje in pridobil
nekaj muzejskih predmetov, kot so vodni napajalnik postaje
Ptuj in likovni signali s proge Pragersko-Ormož in še nekaj
drugih malenkosti. Stroškov je bilo seveda zelo veliko, kot
tudi fizičnega dela, ki smo ga opravili sami. Nekaj je bilo
pa tudi donatorske pomoči v naturalnih oblikah, kot je npr.
kakšen prevoz. Zbirka v železniškem parku se dopolnjuje in
dograjuje, nazadnje smo v celoti prenovili vrtno železnico.

Nismo pa imeli še nobenega posebnega obiska z vrha Slovenskih železnic. Morda se to zgodi kdaj v prihodnosti. Mnenja
obiskovalcev so do sedaj zelo pozitivna. Imamo tudi knjigo
vtisov, kjer so zabeležena nekatera mnenja, kot sta na primer
naslednja zapisa: »Odlična zamisel ter vrhunska dovršenost!
Vožnja je bila prijetna.« in »Super Idee! Die Kinder waren
begeistert! Hvala. Danke.«
Kot zaposlen v muzeju imaš za sabo že tudi nekaj mednarodnih projektov, ekskurzij. Lahko poveš kaj o teh
izkušnjah?
Da, kot zaposleni v muzeju sem imel že svojo prvo misijo
v tujini. Šel sem na Kosovo, kjer imajo organiziran manjši
železniški muzej na postaji Kosovo polje pod okriljem njihovih železnic Infrakos. Namen službenega obiska je bila
donacija uniforme SŽ za tamkajšnji muzej. Seveda sem bil v
tujini do sedaj večinoma v lastni režiji, tudi v marsikaterem
železniškem in tehničnem muzeju, tako da lahko rečem, da
poznam in spoznavam situacijo tudi izven naših meja.
Kako misliš, ali danes na SŽ cenimo dediščino, ki je
ostala od naših prednikov, imamo pravilen odnos, je
delo muzeja cenjeno? Kako lahko vse to primerjaš s
tujino?

Mitja v muzeju

Mitja na vrtni železnici v Železniškem parku

Kar zadeva muzejske predmete, pa občasno mogoče kupim
kakšno malenkost na bolhi. Projekt Železniški park zadnje
čase napreduje bolj počasi, saj smo bili še vsi študenti, ko
smo z njim začeli. Sedaj pa imamo vsi službe, nekateri so
tudi strojevodje in tako primanjkuje časa za pogosto delo
v parku. Občasno ga nameravamo odpreti tudi za zunanje
obiskovalce, kot je to bilo 21. 10. 2018, ko smo imeli okoli
1000 obiskovalcev v sedmih urah. Po tem dnevu je bilo še
zelo veliko zanimanja, kdaj si bodo ponovno lahko ogledali
park. Sam projekt je tudi med železničarji zelo dobro sprejet.
APRIL 2019

Kar zadeva železniško dediščino, je imamo precej ohranjene, čeprav bi je lahko bilo še več. Železniška dediščina
predstavlja svojevrstno smer v muzealstvu. Večina muzejev deluje kot javni zavod ali nacionalni muzej. Železniški
muzej v Ljubljani pa sodi pod okrilje podjetja Slovenske
železnice. Poleg tega imamo največje predmete med slo-

Mitja pred nemško lokomotivo serije 03 2155-4 v Berlinu

venskimi muzeji, glede na velikost, to so lokomotive, kjer
nastane največja težava prostor, v katerem bi lahko muzejskim standardom primerno hranili te lokomotive, saj jih je
veliko na prostem. Kar zadeva drobno gradivo, je situacija
laže obvladljiva. Splošno gledano, je železniška dediščina
zelo dobro sprejeta med ljudmi, tako mladimi kot starejšimi.
Tudi med železničarji je tovrstna dediščina cenjena, sploh
med starejšimi generacijami. Posebej čustveno doživljajo
obisk muzeja železniški upokojenci, ki so še rokovali s parnimi lokomotivami. Če pa primerjamo naš muzej s tujino,
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pa lahko po zapisih v knjigi vtisov ter ustnih pogovorih s
turisti in po mojih primerjanjih železniških muzejev, ki sem
jih obiskal v tujini, trdim, da vsebinsko sodimo med bolj
zanimive železniške muzeje v evropskem prostoru. To dokazujejo tudi zapisi v knjigi gostov. Eden izmed njih se glasi:
»Best railway museum we have ever visited in our travels.
Very well presented. Thanks, Daphne and Hedley from Gibraltar, 2. 3. 2019«. Naš muzej naredi posebnega ravno to, da
imamo poleg tirnih vozil predstavljena tudi druga področja
železnice. Kdor je že bil v muzeju, bo vedel, o čem govorim,
ostale pa vabim na ogled.
Si tudi dopisnik našega glasila in član uredniškega
odbora. Je to delo zate izziv ali bolj še ena od dodatnih
obveznosti?
Res je, prvi moj članek je bil objavljen v Prometniku, ki je
izšel aprila 2015. Pisati sem začel na lastno pobudo in mi je
to v prvi vrsti konjiček, kjer obdelujem teme, ki me zanimajo, raziskujem in pridobivam veščine pisanja člankov, tako
da lahko pričakujete še več člankov iz zgodovine železnic
tudi v prihodnje.
Bi na koncu najinega pogovora še kaj posebnega sporočil našim bralcem?
Če lahko kaj posebnega sporočim, je to, da bodimo ponosni na to, da smo železničarji, kar bi si marsikdo želel
postati, a nima te sreče. Nekako je delovanje v tako velikem
in raznolikem podjetju, kot je skupina Slovenske železnice,
nekaj posebnega, saj zajema velik spekter raznovrstnih služb
in dejavnosti. Jaz se rad pošalim, da smo »država v malem«.

Mitja pri opravljanju funkcije prometnika na vrtni železnici v
Železniškem muzeju SŽ

Konec najinega pogovora pa bi izkoristil še v službene
namene. Namreč: naše bralce bi rad pozval k pomoči pri iskanju in zbiranju muzejskega gradiva. Muzej veliko gradiva
pridobi tudi iz rok ljudi. Prosil bi vse, ki bi vedeli za kakšno
stvar, ki je povezana z železniško dediščino (lahko tudi pisno
gradivo – načrti, vozni redi, pravilniki – in fotografije) in jim
je odveč, da jo odstopijo v hrambo Železniškemu muzeju
SŽ. Le tako bomo zbirko muzeja še dopolnili in le-to ohranili
za prihodnje rodove.
Mitja, hvala za pogovor, predvsem pa hvala za vse, kar
delaš, da tisto, kar je bilo nekoč na železnicah, še danes živi
in predstavlja bogato in neprecenljivo dediščino, za marsikaterega malo starejšega zaposlenega pa lepo nostalgijo po
starih časih …
Pogovor je pripravil Miran Prnaver.
Foto: Arhiv Mitje Vaupotiča

12 zanimivosti o Zemlji
Živimo na izjemno zanimivem planetu, ki
nas na vsakem koraku preseneča. Preverite
12 zanimivosti o Zemlji, ki smo jih pripravili
za vas.

4. Svetovno prebivalstvo
Prebivalci Kitajske in Indije skupaj predstavljajo približno 35 % delež vsega svetovnega
prebivalstva.

1. Obseg Zemlje
Ali veste, da dolžina ekvatorja znaša 40 075
kilometrov?

5. Najmanjša gostota prebivalstva
Najmanjšo gostoto prebivalstva ima Grenlandija, kjer je gostota prebivalstva manj kot
1 prebivalec na km². Izjemno majhno gostoto
ima tudi Avstralija, kjer je gostota 3 prebivalci na km².

2. Dostop do odprtega morja
Na svetu je 95 držav, ki nimajo dostopa do
morja. Le Lichtenstein in Uzbekistan pa sta
taki, da se tudi nobena od njunih sosed ne
nahaja ob morju.
3. Najvišje ležeča prestolnica
Najvišje ležeča prestolnica na svetu je La
Paz, prestolnica Bolivije, ki leži na nadmorski višini 3 640 m. Najvišje ležeča prestolnica
v Evropi pa je Andorra la Vella, prestolnica
Andore, ki leži na 1 023 m.

6, Novorojeni otroci
Povprečno se na svetu vsako minuto rodi 259
otrok oziroma 4,3 otrok vsako sekundo.
7. Dostop do elektrike
Še vedno je na svetu več kot 10 % prebivalstva brez direktnega dostopa do elektrike.

8. Država z največ letališči
Največ letališč na svetu ima Amerika. Privatnih in zasebnih letališč je skupaj skoraj
20 000.
9. Najhujši zabeležen potres
Najhujši zabeležen potres, magnitude 9,5, se
je zgodil leta 1960 v Čilu.
10. Ugrezanje mest
Mexico City se ugreza s hitrostjo 10 cm na
leto, kar je 10 x hitreje kot Benetke.
11. Najbolj gozdnata država na svetu
Več kot 95 % površja Surinama pokrivajo
gozdovi.
12: Neverjetna površina Rusije
Na neverjetni površini Rusije, ki znaša 7
098 242 km², živi manj ljudi kot na relativno
majhni površini Bangladeša (148 460 km²).
Avtor članka: M. K.
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Nekaj podatkov o plačah, zaposlenosti,
brezposelnosti, upokojencih, pokojninah …
Stopnja registrirane brezposelnosti: 8,1 %

Osnovni podatki o plačah v RS
Javni sektor:
• povprečna bruto plača v decembru 2018: 2.072,77 EUR
• povprečna neto plača v decembru 2018: 1.337,07 EUR
Zasebni sektor:
• povprečna bruto plača v decembru 2018: 1.647,78 EUR
• povprečna neto plača v decembru 2018: 1.082,07 EUR

• Stopnja anketne brezposelnosti:

4,4 %

Primerjava brezposelnosti
• Januar 2019:
• Februar 2018:

82.791
85.683

Skupaj RS
• povprečna bruto plača v decembru 2018: 1.782,12 EUR
• povprečna neto plača v decembru 2018: 1.162, 67 EUR
Vir: Statistični urad RS

Povprečna bruto plača v javnem in zasebnem sektorju, v evrih

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Delovno aktivno prebivalstvo
Število delovno aktivnih, povprečje leta

Zaposlenost po prebivalcih

APRIL 2019

Vrste pokojnin
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Število upokojencev in povprečna pokojnina

Vir: Delo, 17. 3. 2018

Poslovni subjekti v SLO (31. 12. 2018)
•
•
•
•
•
•

Primerjava deleža sindikaliziranosti in aktivne populacije

Vir: mag. Živa Broder, Sindikalno gibanje v
Sloveniji od osamosvojitve do danes

Delež dveh starostnih skupin v sindikalnem članstvu

Samostojni podjetniki, posamezniki: 93.937
Gospodarske družbe: 72.922
Pravne osebe javnega prava: 2.753
Društva: 24.101
Nepridobitne organizacije: 8.814
Zadruge: 471

Vir: Statistični urad Slovenije

Sindikati v številkah 2019

Vir: mag. Živa Broder, Sindikalno gibanje v
Sloveniji od osamosvojitve do danes

Stopnja sindikaliziranosti v javnem in realnem sektorju

• 49 reprezentativnih sindikatov
• 48 panožnih kolektivnih pogodb

Vir: mag. Živa Broder, Sindikalno gibanje v
Sloveniji od osamosvojitve do danes
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ZGODBE ZA DUŠO
ZGODBE ZA DUŠO

Basen o komunikaciji
V gozdu zavlada panika. Baje ima medved Medo
seznam živali, ki jih bo pojedel.
Pa se prvi opogumi jelen in gre k medvedu.
Jelen: »Medo, je res, da imaš seznam živali, ki jih boš
pojedel?«
Medo: »Res je.«
Jelen: »Mi lahko poveš, ali sem na seznamu?«
Medo: »Ja, si.«
Naslednji dan je bil jelenov zadnji.
Pa se opogumi volk in gre k Medu: »Medo, je res, da
imaš seznam živali, ki jih boš pojedel?«
Medo: »Res je.«
Volk: »Sem na njem?«

Medo: »Si.«
Volk se poslovi od medveda, naslednjega dne pa tudi
od življenja.
Panika v gozdu narašča.
Tretji dan medveda obišče zajček: »Medo, je res, da
imaš seznam živali, ki jih boš pojedel?«
Medo: »Res je.«
Zajček: »Sem na njem?«
Medo: »Si.«
Zajček: »Me lahko zbrišeš?«
Medo: »Seveda lahko, ni problema.«
Nauk zgodbe: Komunikacija je ključ do uspeha!

Skala
V starih časih je kralj odredil, da se sredi ceste postavi
ogromno skalo. Skrit je nato opazoval, da bi videl, ali
se bo kdo potrudil in odmaknil skalo s ceste. Trgovci in
bogati podložniki so hodili po cesti, vendar so skalo le
obkrožili in nadaljevali pot.
Nekateri so se celo pritoževali čez kralja zaradi nevzdrževanosti cest, a nihče izmed njih ni niti poskusil odmakniti skale. Kmalu je mimo prišel tudi kmet s težkim
tovorom zelenjave na ramenih. Ko je zagledal skalo, je
odložil svoje breme in poskušal premakniti skalo.

Po precejšnjih naporih jo je končno premaknil na rob
ceste. Ko se je vrnil po svoj tovor, je na mestu, kjer je
bila prej skala, našel mošnjo. V mošnji je bila obilica
cekinov in kraljevo pismo, v katerem je bilo zapisano,
da je bilo zlato namenjeno tistemu, ki bi odmaknil skalo
s ceste.
Kmet se je naučil, česar mnogi niti ne razumejo: »Vse
ovire so možnost za izboljšanje našega življenja.«

Vsak dan živeti
Zgodba pripoveduje o človeku, ki se je odpravil na romanje, da bi srečal svetega puščavnika in ga vprašal
za nasvet. Ko ga je srečal, ga je vprašal: »Če bi ti ostal
samo en dan življenja, kako bi ga preživel?«

»Kaj,« ga je prekinil romar, »pa saj tako preživiš vsak
dan.«
»Seveda,« je odgovoril puščavnik, »in zakaj bi moral biti
zadnji dan drugačen od drugih?«

Stari puščavnik se je pogladil po dolgi beli bradi in odgovoril: »Hm, najprej bi zmolil jutranjo molitev ... Potem
bi si pripravil čaj ter se odpravil zalivat vrt. Potem bi
se najbrž odpravil obiskat soseda Janeza ... Najbrž bi
potem malo zadremal.«

Delajmo, kakor da bi večno živeli, in molimo, kakor da
bomo jutri umrli.

APRIL 2019

(slovenska modrost)
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ZA DOBRO VOLJO
Avto

daj pa reče: Čestitam, oči!

Dva Gorenjca sta na cesti našla
avtomobilski volan. Eden ga je
prijel v roke in že sta se peljala
po cesti in zavila na bencinsko
črpalko.
»Natočite polno,« je rekel voznik.
»Vama pa manjka en kolešček!«
je ugotovil črpalkar.
»No, vidiš,« je rekel sopotnik,
»komaj si prišel do avta, že so
na vrsti popravila.«

Prijatelji

Pozabljivi mož
»Kako sta se imela na dopustu?«
»Mož je bil pozabljiv …!«
»Kaj pa je pozabil?«
»V letalu je pozabil kovček z
mojimi oblekami, hotel je pozabil rezervirati, na plaži je pozabil
fotoaparat in ko sem jaz šla sama
na sprehod, je v hotelu pozabil,
da je poročen.«
Domača naloga
Oče je vprašal sina, ki se je vrnil
iz šole: »In, kaj je rekla učiteljica
za domačo nalogo, ki sem ti jo
naredil včeraj?«
»Rekla mi je, da sem vsak dan
bolj zabit.«
Prikrajšani moški
Ponavadi je tako – ko je ženska
noseča, vse prijateljice božajo
trebušček in čestitajo mamici.
Nobena pa ne poboža tam spo-

Mornar se vrne z dveletne plovbe
in doma najde ženo z dojenčkom.
»Kdo je oče? Je moj prijatelj
Tone?«
»Ne, ni bil on.«
»Je bil moj prijatelj Marko?«
»Tudi on ni bil!«
»Je bil morda moj prijatelj Dušan?«
»Nehaj že s temi tvojimi prijatelji.
Kaj res misliš, da jaz nimam nobenega?«
Kredit za hišo
»Zakaj si pa tako vesel?«
»Nič več mi ne bo treba odplačevati kredita za hišo, pa sem
plačal le en obrok!«
»Kako je pa to mogoče?«
»Prejel sem pismo, v katerem je
pisalo, da me opominjajo tretjič in
zadnjič.«
Nočni nemir
Ob treh ponoči zazvoni telefon,
Peter se oglasi in glas mu pravi:
»Sosed, vaš pes že eno uro laja
in jaz ne morem spati.«
»Hvala, gospod, kako se pišete?«
»Janez Kovač!«
Naslednje noči ob treh ponoči zazvoni telefon pri Janezu Kovaču,
Janez dvigne telefon in Peter mu

pravi:
»Gospod, jaz nimam psa.«
Zakonski strah
Mož in žena spita. Sredi noči
slišita zunaj ropotanje. Žena vsa
preplašena vzklikne:
»Joj, to je zagotovo moj mož!«
Mož skoči iz postelje ves prestrašen in kar v Adamovi opravi
pobegne skozi okno. Čez nekaj
časa se vrne ves nervozen in jezen nazaj skozi okno in vpije nad
ženo:
»Daj ti meni pojasni, kaj pomeni tisti tvoj 'to je zagotovo moj
mož?'«
Žena mu odgovori:
»Najprej ti meni pojasni, zakaj si
sploh bežal …?«
Kaj je delal očka
»Mami, ali veš, kaj je delal očka,
ko si bila ti v službi?«
»Kaj, sinko?« »Za roko je prijel
našo gospodinjsko pomočnico in
jo odpeljal v spalnico ...!«
»Nič več ti ni treba pripovedovati!
Nadaljeval boš, ko bo očka prišel
domov na kosilo!«
In res. Očka se vrne domov, sedejo za mizo in jedo, ko mamica reče sinku: »No, otrok moj,
nadaljuj tisto, kar si mi povedal
zjutraj!«
»No, odpeljal jo je v spalnico!«
je nadaljeval sin. »Gledal sem

skozi ključavnico in videl, kako jo
je slekel, potem je pa delal z njo
tisto, kar si ti prejšnji teden delala
s stricem Ivanom!«
Grožnja šefu
»Gospod šef, v vaši odsotnosti vas je iskal nek premikač, ki
je dejal, da vam bo polomil vse
kosti.«
»In kaj ste mu odgovorili?«
»Da mi je žal, ker vas ni.«
Zakonska
Bilo je v soboto popoldan, ko pravi Tone svoji ženi:
»Danes sem povabil prijatelja na
večerjo.«
Žena vzroji: »Lepo te prosim, ves
dan sem delala, vso hišo imam
v neredu, še krožnikov od kosila
nisem uspela pomiti, sem utrujena in sploh nisem razpoložena za
kuhanje večerje, pa tudi v trgovini
nisem bila, da bi kaj kupila.«
»Vse to vem,« pravi Tone. »Ampak kolega se hoče poročiti, pa
sem mu hotel pokazati, kako je
v zakonu.«
Zamuda
Šef se v službi jezi na svojega
delavca:
»Zakaj ste zamudili v službo celo
uro?«
»Zato, ker ste mi včeraj rekli, naj
časopis preberem doma, ne pa v
službi!«

PROSTI TERMINI ZA LETOVANJE V POČITNIŠKI ENOTI SVSŽ V
ZREČAH DO 17. 5. 2019
Številka termina
24

Termin (od–do)
Številka termina
Termin (od–do)
25
03. 05. 2019–10. 05. 2019
10. 05. 2019–17. 05. 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.
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OBVESTILO O PROSTIH TERMINIH ZA LETOVANJE V POČITNIŠKI
ENOTI SŽPS V TERMAH OLIMIA OD 12. 5. 2019 DO 22. 12. 2019
Številka termina

Termin (od–do)

Številka termina

Termin (od–do)

21

12. 05. 2019–19. 05. 2019

46

03. 11. 2019–10. 11. 2019

29

07. 07. 2019–14. 07. 2019

47

10. 11. 2019–17. 11. 2019

37

01. 09. 2019–08. 09. 2019

48

17. 11. 2019–24. 11. 2019

40

22. 09. 2019–29. 09. 2019

49

24. 11. 2019–01. 12. 2019

41

29. 09. 2019–06. 10. 2019

50

01. 12. 2019–08. 12. 2019

42

06. 10. 2019–13.10. 2019

51

08. 12. 2019–15. 12. 2019

44

20. 10. 2019–27. 10. 2019

52

15. 12. 2019–22. 12. 2019

Lokacija

Tip

Število
ležišč

Ostalo

Atomske toplice

Enota J33, TV, RA
KLIMA

5

• dnevno 5 vstopnic za kopanje
• pakririšče ob enoti

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

OBVESTILO O PROSTIH TERMINIH ZA LETOVANJE V POČITNIŠKI
ENOTI SŽPS V TERMAH 3000 OD 19. 5. 2019 DO 22. 12. 2019
Številka termina

Termin (od–do)

Številka termina

Termin (od–do)

22

19. 05. 2019–26. 05. 2019

41

29. 09. 2019–06. 10. 2019

23

26. 05. 2019–02. 06. 2019

42

06. 10. 2019–13. 10. 2019

24

02. 06. 2019–09. 06. 2019

43

13. 10. 2019–20. 10. 2019

26

16. 06. 2019–23. 06. 2019

44

20. 10. 2019–27. 10. 2019

28

30. 06. 2019–07. 07. 2019

46

03. 11. 2019–10. 11. 2019

36

25. 08. 2019–01. 09. 2019

48

17. 11. 2019–24. 11. 2019

38

08. 09. 2019–15. 09. 2019

49

24. 11. 2019–01. 12. 2019

39

15. 09. 2019–22. 09. 2019

50

01. 12. 2019–08. 12. 2019

40

22. 09. 2019–29. 09. 2019

52

15. 12. 2019–22. 12. 2019

Lokacija

Tip

Število
ležišč

Ostalo

Atomske toplice

Enota J33, TV, RA
KLIMA

5

• dnevno 5 vstopnic za kopanje
• pakririšče ob enoti

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.

