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UVODNIK 

Ob izidu te številke se, vsaj 
kar zadeva počitnice in večino 
dopusta, poletje zaključuje. 
Poletni meseci so namenjeni 
kolikor se le da počitku, dopus-
tom in spoznavanju delov naše 
dežele ali širše. Za zaposlene 
to pomeni tudi nabiranje novih 
moči za delo in čase, ki so pred 
nami. Sprememba zakonodaje 
nam je prinesla manj oziroma 
neobdavčen regres, kar se je 
lepo poznalo na plačilnih listah, 

ki smo jih dobili ob koncu junija. Verjamem, da vam je tudi to omo-
gočilo lažje in boljše preživljanje dopusta. Seveda je denar pomem-
ben za dopust, ni pa edini in ni pogoj, da bi nam na dopustu in sploh 
v življenju bilo lepo. Nekdanji finančni minister Slovenije, v času 
katerega smo Slovenci dobili evro, je dejal nekako tako, da denar 
sicer ne prinaša sreče in zdravja, velikokrat pa pomirja živce in daje 
občutek varnosti. In še ena misel, ki sem jo slišal pred kratkim, se mi 
zdi zelo pomenljiva: »Nekateri so tako revni, da imajo samo denar.«

Ob začetku poletja je naš sindikat ob udeležbi še nekaterih drugih 
partnerskih sindikatov organiziral zelo dobro obiskano in nadvse 
uspešno (pohval je bilo slišati res veliko) izvedeno družabno sre-
čanje na snežnem stadionu pod Pohorjem v Mariboru. Kar nekaj 
prostora smo v besedi in sliki namenili temu največjemu družab-
nemu srečanju našega sindikata.

Ob dnevu železničarjev smo bili na proslavi in podelitvi priznanj 
za 30-letno delo na železnicah. Nekatere slavljence smo povprašali, 
kakšne občutke so ob tem prazniku doživljali. Nekako v istem času 
je v Tržišču potekal blagoslov kapelice, ki je kot prva v Sloveniji 
posvečena našemu blaženemu Slomšku kot zavetniku železničarjev. 
Tudi o tem boste lahko prebrali.

V letu, ko glasilo Prometnik stopa v 25. leto izhajanja, se pogo-
varjamo z nekdanjimi glavnimi uredniki, tokrat je svoje misli z nami 
podelil Damjan Rak.

V letošnjem letu v rubriki Postaje so naše ogledalo predstavljamo 
postaje treh največjih slovenskih mest. Za Mariborom je tokrat na 
vrsti Celje. Od počitniških kapacitet predstavljamo našo hiško v 
Moravskih Toplicah. Spoznali boste poklic vlakovnega dispečerja. 
Od naših OO se predstavlja Zalog.

V rubriki Malo zgodovine boste lahko prebrali nadaljevanje član-
kov o poklicu prometnika nekoč. Pogovarjali smo se z upokojenim 
nekdanjim predsednikom OO Sežana in aktivnim sindikalistom 
Slobodanom Dodićem in spoznali boste, kako in s čim se je nekoč 
gradil spodnji in zgornji ustroj železniške proge. Kar nekaj člankov 
je tudi v rubriki o srečanjih, izletih, …

Vsega žal ne moremo našteti v uvodniku, kar pomeni, da je tudi 
ta številka našega in vašega Prometnika bogata in, upamo, zanimiva.

Poskušamo iskati dobro in pozitivno ter opozarjati na tisto, kar 
bi lahko bilo boljše in dobro za vse. Koliko smo pri tem uspešni, 
pa boste presodili vi, drage bralke in bralci. Če vam je glasilo všeč, 
povejte še drugim, jim ga ponudite. Če vam kaj ni všeč, povejte 
nam ali, še bolje, s svojim prispevkom poskušajte izboljšati njegovo 
vsebino.

Miran Prnaver, glavni urednik

Vse, ki bi želeli svoje komentarje, misli, vprašanja, oglase 
in ostale prispevke objaviti v našem časopisu, vabim, da 
svoja besedila v pismeni ali, še bolje, v elektronski obliki, 
oddate na naslov: Sindikat železniškega prometa Sloveni-
je, Trg OF 7, 1000 Ljubljana, s pripisom Časopis Promet-
nik ali na e-poštni naslov: sindikat.szps@slo-zeleznice.si, 
info@sindikat-szps.si ali miran.prnaver@slo-zeleznice.si.
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BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA

Spoštovane članice in člani SŽPS!

Nova številka Prometni-
ka je pred nami, srečanje v 
Mariboru pa za nami. Upam 
da ste se, kljub vročini, 
imeli lepo in da ste uživali v 
dobri družbi, pijači in hrani. 
Glede na dosedanje odzive, 
je srečanje uspelo, zato se 
zahvaljujem vsem, ki ste se 
srečanja udeležili.

Naslednje leto SŽPS 
praznuje trideset let delo-
vanja, zato Vas že ob tej pri-
ložnosti vabim, da se ude-

ležite proslave ob tako visokem jubileju našega sindikata. 
Novoletno darilo bo prilagojeno temu dogodku.

Do takrat pa bo potrebno še marsikaj postoriti, da bi sin-
dikat te dogodke dočakal v dobri formi.

Najpomembnejši dogodek, ki nas čaka ob koncu leta, so 
volitve v svet delavcev.

Enako pomembno pa je tudi povečanje članstva v našem 
sindikatu. Število naših članov je vsak dan večje, kar sindi-
katu daje potrebno moč za uspešno reševanje naših težav. 
Med nami so novi, mladi, neizkušeni sodelavci, zato jim 
pomagajmo, da se bodo v naši družbi počutili varne in za-
željene.

Uživajte v branju našega časopisa in če želite, nam tudi 
pišite, saj bomo z veseljem objavili vaše prispevke.

Srečno!

Milorad Šljivić, odgovorni urednik
Foto: Robert L. Horvat

Skupščina 2019
Najvišji organ sindikata SŽPS je skupščina, ki jo sestav-

ljajo izvoljeni in imenovani delegati območnih organizacij 
sindikata ter delegati pridruženih sindikalnih organizacij. 
Vsaka območna organizacija je upravičena do enega delega-
ta na vsakih začetih 30 članov sindikata, najmanj pa enega.

Letošnja redna skupščina je potekala v Ljubljani v Stekle-
ni dvorani SŽ na Kolodvorski 11 v torek, 16. aprila. Ude-
ležilo se je je 30 delegatov od 33 povabljenih. Po otvoritvi 
skupščine in imenovanju delovnega predsedstva ter potrdit-
vi dnevnega reda je poročilo o delu v preteklem letu podal 
predsednik sindikata Milorad Šljivić. Poročilo je bilo raz-
deljeno na aktivnosti, ki jih je v preteklem letu vodil naš 
sindikat samostojno, in na aktivnosti, ki smo jih »peljali 

skupaj« z ostalimi sindikati na SŽ. Poudarjeno je bilo, da 
je sodelovanje z drugimi sindikati dobro in da prinaša po-
zitivne rezultate. Od zadnje skupščine se je naše članstvo 
bistveno povečalo. Najbolj zaslužni za to so od predsednika 
prejeli simbolična darila. V razpravi je bilo največ vprašanj 
povezanih z aktualnimi problemi, ki jih ima trenutno sindi-
kat (nerešen odmor med delom, težave ob izvajanju šolanja 
le v Ljubljani in Mariboru …).

Sledilo je še poročilo predsednika nadzornega odbora 
Boštjana Povšeta. Poslovanje OO je bistveno boljše, kot 
je bilo. Pri počitniških kapacitetah so tudi boljši rezultati. 
Potrebno pa bo vlagati v obnovo počitniških kapacitet.

Po razpravi sta bili obe poročili potrjeni.Delegati med delom skupščine

Aktivno sodelovanje
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Pri finančnem poročilu za leto 2018 je bilo poudarjeno, da 
so se v letu 2018 povečali prihodki zaradi novih članov, prav 
tako je boljše poslovanje počitniških kapacitet. Skupščini 
se je predlagalo, da se del privarčevanih sredstev nameni 
v stavkovni sklad, del pa za novoletna darila članstvu ob 
praznovanju 30-letnice sindikata. Nato je sledil še sprejem 
finančnega plana za letošnje leto.

Letošnja skupščina je veliko časa namenila spremem-
bam in dopolnitvam aktov SŽPS. Pri spremembi statuta je 
bilo največ časa namenjenega predlogu o ukinitvi drugega 
podpredsednika SŽPS. Na osnovi razprave je predsednik 
svoj predlog glede spremembe tega člena statuta umak-
nil.

Pri spremembi Pravilnika o financiranju in načinu raz-
porejanja denarnih sredstev SŽPS je bil podan predlog, da 
se članarina za upokojene člane zviša. Tudi ta predlog je 
skupščina zavrnila in članarina za upokojence ostaja nespre-
menjena.

Po sprejetih ostalih spremembah aktov sindikata je pred-
sednik za drugega podpredsednika SŽPS predlagal Andreja 
Karničnika, skupščina pa je predlog potrdila.

Tako je tudi letošnja skupščina pregledala delo preteklega 
leta in si zadala načrte za delo vnaprej. Upamo, da bomo s 
skupnimi močmi pri tem karseda uspešni.

Besedilo: Miran Prnaver
Foto: Boštjan Povše in Miran Prnaver

Poročilo predsednika

Delovno predsedstvo Čestitke za aktivno delo v sindikatu

Podelitev priznanj za 30 let dela na železnici
2. junija praznujemo dan železničarjev v spomin na prihod 

prvega vlaka v naše kraje pred 173-imi leti.
Ta dan praznujemo od leta 1996, ko je Vlada Republike 

Slovenije sprejela naslednji sklep: »Na podlagi 21. člena 
zakona o Vladi Republike Slovenije je Vlada Republike Slo-
venije na 223. seji dne 12. decembra 1996 sprejela naslednji 
sklep: V Republiki Sloveniji se za dan železničarjev določi 
2. junij, dan prihoda prvega vlaka na slovensko ozemlje. 
Podpis: Predsednik vlade dr. Janez Drnovšek«

V petek, 31. maja 2019, je bila pred hotelom Aqua Roma 
v Rimskih Toplicah slovesnost s podelitvijo spominskih pri-
znanj za 30-letno delo na železnici.

V kulturnem programu so sodelovali ŽKUD Tine Rožanc, 
godba SŽ in ansambel Okrogli muzikanti.Kulturni program
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Borut Hočevar: Za nami 
je sicer dolga doba, ki pa je 
hitro minila. Danes je lep 
prazničen dan, lepi spomini 
na 30 let dela in zvestobe 
železnici. Upam, da bo tudi 
prihodnost naše delovne 
dobe uspešna in zadovoljna.

Jože Plazar: Na današ-
nji dan imam polno lepih, 
dobrih občutkov. S hvalež-
nim pogledom v preteklost 
in upanjem na dobro pri-
hodnost.

Jože Pegan: Moji občutki 
danes so dobri, super prire-
ditev, ki je namenjena nam. 
Posebno so lepa srečanja s 
sošolci.

Robert Zorman: 30 let je 
30 let, to ni tako kratko ob-
dobje. Pripadnost železnici 
kažemo na vsakem koraku. 
In današnja slovesnost ima 
seveda poseben pečat v moji 
delovni dobi.

Željko Zorec: Sploh se ne 
zavedam, kako hitro je mini-
lo teh 30 let. Kot da se je 
začelo včeraj, danes je mini-
lo že 30 let in jutri, upam, 
uspešno proti pokoju. Sicer 
pa zelo lepi in dobri ob-
čutki.

V nadaljevanju lahko preberete, kakšne občutke so imeli 
nekateri slavljenci ter misli generalnega direktorja.

Anton Popelar: Čeprav je 
za mano že 30 let dela na 
železnici, se počutim, poseb-
no ob takih trenutkih, kot je 
današnji, mlad in lahko smo 
zadovoljni s tem, kar nam 
nudi železnica.

Borut Jug: Lepo je, en 
lep dan preživljamo, dobra 
družba. Predvsem je lepo 
srečati svoje nekdanje sošol-
ce. Nekoč smo skupaj gulili 
šolske klopi, sedaj pa mineva 
že 30 let od konca šolanja. 
Mogoče malo mešano ob-

čutki, da je minilo že toliko časa.

V pozdravnem nagovoru je generalni direktor SŽ Dušan 
Mes poudaril, da je to velik praznik železnic. Zaposleni, ki 
so zvesti železnicam 30 let, so preživeli lepe in tudi težje tre-
nutke v našem podjetju. Po mnenju generalnega direktorja 
pa je v zadnjem času lepših trenutkov več. Z veseljem je po-
vedal, da je stanje v podjetju stabilno in da dobro poslujemo, 
kar se odraža tudi v prejemkih in nagradah, ki jih zaposleni 
dobijo za opravljeno delo. V zadnjem času se na železnicah 

veliko obnavlja, kupujejo se nove 
potniške garniture, novi tovorni 
vagoni in lokomotive. Želi si, da 
bi se obnavljale tako glavne kot 
tudi stranske proge in bi nazaj na 
vlake znova pritegnili več potni-
kov in še več tovora.

Sledila je podelitev ur in plaket 
vsem letošnjim jubilantom. In nato 
pogostitev ter prijetno druženje in 
pogovori z nekdanjimi sošolci, 
ki so sedaj že tri desetletja zvesti 
železnicam.

Slavnostni nagovor generalnega direktorja Poln šotor v Rimskih Toplicah

Priznanje za 30 let 
zvestobe železnici
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Dušan Mes, generalni di-
rektor: Ljudem, ki so zvesti 
našemu podjetju 30 let, gre 
seveda zahvala za vse, kar so 
naredili dobrega za Sloven-
ske železnice. Obenem pa je 
današnji dan priložnost za 

pogled, kaj je bilo v preteklih 30-ih letih narejenega, in tudi 
pogled v prihodnost, kaj nas še čaka. Vsi, ki danes praznujejo 

30 let, so imeli v teh desetletjih slabe in dobre trenutke. Ver-
jamem pa, da je bilo v zadnjih 10-ih letih več dobrih kot onih 
drugih. Železnice imajo perspektivo tako v Sloveniji kot v 
Evropi. Smernice so v tej smeri, da se čim več potnikov in 
tovora prepelje z vlaki. Mi kot železnica pa moramo ustva-
riti dobre pogoje, da bo do tega preobrata lahko prišlo. Za to 
imamo podporo v javnosti in tako imamo vse možnosti, da 
smo v tem uspešni.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Godba SŽ Skupina sošolcev

Izjava o varnosti in zdravju pri delu z oceno 
tveganja

Varnost in zdravje pri delu sta v sodobnem času hitrega 
tehnološkega razvoja, katerega cilj je čim večja ekonom-
ska uspešnost, eno glavnih vodil sodobnega načrtovanja. 
Osnovo za izvajanje in spoštovanje temeljnih načel var-
nosti in zdravja pri delu na delovnih mestih podaja veljavni 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki je stopil 
v veljavo konec leta 2011.

Izjava o varnosti je dokument, ki ga podpiše delodajalec. 
Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu v 
skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja zlasti tako, da:
 – poveri opravljanje nalog varnosti pri delu strokovnemu 
delavcu (običajno so to varnostni inženirji), izvajanje 
zdravstvenih ukrepov pa izvajalcu medicine dela, 

 – obvešča delavce o uvajanju novih tehnologij in sredstev za 
delo ter o nevarnostih za nezgode, poklicne bolezni in bo-
lezni, povezane z delom, ter izdaja navodila za varno delo,

 – usposablja delavce za varno in zdravo delo,
 – delavcem zagotavlja osebno varovalno opremo in njeno 
uporabo, če sredstva za delo in delovno okolje kljub var-
nostnim ukrepom ne zagotavljajo varnosti in zdravja pri 
delu, 

 – z obdobnimi preizkavami škodljivosti delovnega okolja 
preverja ustrezne delovne razmere,

 – z obdobnimi pregledi in preizkusi delovne opreme pre-
verja njihovo skladnost s predpisi o varnosti in zdravju 
pri delu, 

 – zagotavlja varno delovno okolje in uporabo varne delovne 
opreme.

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu je mi-
nister za delo, družino in socialne zadeve izdal Pravilnik o 
načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja.

Ocena tveganja je po trenutno veljavni zakonodaji obvez-
nost vsakega delodajalca (velikih, majhnih, srednjih podjetij 
in ustanov, samostojnih podjetnikov, kmetov) in je sestavni 
del Izjave o varnosti in zdravju pri delu. To je pisni doku-
ment, v katerem so ocenjena vsa tveganja, ki so jim delavci 
izpostavljeni ali bi jim lahko bili izpostavljeni pri delu. Če 
je ta dokument pravilno pripravljen in upoštevan, je to lahko 
ključ za manj nesreč, poškodb, smrti in poklicnih bolezni na 
delovnem mestu.

Ocena tveganja se izvaja po posameznih delovnih mestih 
ali skupinah delovnih mest. Če varnostni ukrepi niso potreb-
ni, se lahko postopek ocenjevanja konča. Če so varnostni 
ukrepi potrebni, se izvede postopek določitve tistih varno-
stnih ukrepov, ki morajo biti izvedeni za odpravo posamez-
nih nevarnosti in škodljivosti, da se ocena tveganja uvrsti na 
sprejemljivo raven. Ti ukrepi morajo pričakovano resnost 
in pričakovano pogostost za posamezno nevarnost znižati 
v tolikšni meri, da je ocenjeno tveganje zaradi posamezne 
nevarnosti in/ali škodljivosti ter s tem tudi ocenjeno tveganje 
v celoti znižano na ustrezno raven.

Delodajalec mora pisno oceniti tveganja, katerim so de-
lavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu, po 
postopku, ki obsega zlasti: 
 – identifikacijo oziroma odkrivanje nevarnosti,
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 – ugotovitev, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen ne-
varnostim,

 – oceno tveganja, v kateri sta upoštevana verjetnost nastan-
ka nezgod pri delu, poklicnih bolezni oziroma bolezni v 
zvezi z delom in resnost njihovih posledic, 

 – odločitev o tem, ali je tveganje sprejemljivo, 
 – odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje tveganja. 

Delodajalec mora popraviti in dopolniti oceno tveganja 
vsakokrat,: 
 – ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni 
oziroma niso več ustrezni; 

 – ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje te-
meljilo; 

 – ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma 
dopolnitev ocenjevanja. 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) obvezuje 

delodajalca, da dokument Izjava o varnosti in zdravju pri 
delu z oceno tveganja objavi na običajen način in ga v delu, 
ki se nanaša nanj, tudi posreduje delavcu. Delavec ima pra-
vico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in 
zdravje pri delu. Pri svojem delu mora spoštovati in izvajati 
ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Delo 
mora opravljati s tolikšno pazljivostjo, da varuje svoje živ-
ljenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb. Poleg 
tega mora uporabljati sredstva za delo, varnostne naprave in 
osebno varovalno opremo, skladno z njihovim namenom in 
navodili delodajalca oz. dobavitelja, pazljivo ravnati z njimi 
in skrbeti, da so v brezhibnem stanju.

V oceni tveganja mora biti poleg zapisa o obdobnih zdrav-
stvenih pregledih določeno tudi usposabljanje za varno delo. 
Če delavec za neko delo nima opravljenega ustreznega uspo-
sabljanja, lahko tako delo odkloni.

Pogoste kršitve nekaterih delodajalcev, ki se pojavljajo v 
zvezi z Izjavo o varnosti in zdravju pri delu, so:
 – ne izdela se izjave o varnosti v pisni obliki,
 – ne izvaja se revizije ocene tveganja skladno z ZVZD 1,
 – delavcem se ne zagotavlja ustrezne osebne varovalne 
opreme,

 – ne opravlja se obdobnih preiskav škodljivosti delovnega 
okolja,

 – ne opravlja se obdobnih pregledov in preizkusov delovne 
opreme,

 – ne sprejme se ukrepov za zagotavljanje prve pomoči de-
lavcem in drugim navzočim,

 – ne sprejme se ukrepov za preprečevanje, odpravljanje in 
obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja,

 – nevarne kemične snovi se dajo v uporabo delavcem, ki 
niso ustrezno usposobljeni in brez varnostnih listov,

 – ne načrtuje in ne določi se promocije zdravja na delovnem 
mestu in ne zagotovi se potrebnih sredstev,

 – delavcem se ne zagotovi ustreznih zdravstvenih pregle-
dov,

 – ne zagotovi se pisnega sporazuma med različnimi izva-
jalci del,

 – delavcev se ne usposablja in ne preverja se usposobljenos-
ti delavcev za varno delo na delovnih mestih,

 – ne zagotovi se usposabljanja delavcev v njihovem delov-
nem času in zanje brezplačno,

 – inšpekciji se ne prijavi dela vsake nezgode, zaradi katere 
je delavec odsoten z dela 3 ali več delovnih dni, kolektivne 
nezgode, nezgode s smrtnim izidom,

 – ne hrani se ustrezno dokumentacije po zvzd1 in podza-
konskih aktih.
Glavni prekrški delavca so:

 – neuporaba osebne varovalne opreme,
 – neupoštevanje navodil za varno delo, nepravilna uporaba 
delovne opreme, neuporaba varnostnih naprav,

 – neobveščanje delodajalca oz. delavcev, zadolženih za var-
nost in zdravje pri delu o vsaki pomanjkljivosti, škodlji-
vosti, okvari ali drugem pojavu, ki bi pri delu lahko ogro-
zilo zdravje in varnost zaposlenih,

 – dela ali je na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog 
ali drugih nedovoljenih substanc,

 – se ne odzove in ne opravi zdravniškega pregleda.
Skladno s petim odstavkom 17. člena Zakona o varnosti 

in zdravju pri delu (Uradni list RS št. 43/11) mora biti opra-
vljeno posvetovanje s predstavniki zaposlenih. Delodajalec 
je dolžan k oceni tveganja priložiti zapisnik o posvetovanju 
z delavci oziroma njihovimi predstavniki.

Poleg zapisnika o posvetovanju sta prilogi izjave o var-
nosti in zdravju pri delu še pregledni listi delovnih mest z 
oceno tveganja in pregled osebne varovalne opreme.

V družbi Slovenske železnice, d. o. o., se zavedajo, da je 
skrb za zdravo in varno delovno okolje temeljni pogoj za 
razvoj in usmerjanje dejavnosti.

Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu se zavezujejo 
spoštovanju Nacionalnega programa varnosti in zdravja pri 
delu Republike Slovenije, mednarodnih predpisov in stan-
dardov ter izvajajo vse zahteve po zmanjševanju tveganja in 
večji varnosti pri delu.

Za konec članka povzemam še misel iz Izjave o varnosti 
in zdravju pri delu z oceno tveganja, da se ustrezno raven 
varnosti in zdravja pri delu doseže le ob popolni zavezanosti 
vseh zaposlenih.

Pripravil: Edvard Veber
Foto: osebni arhiv

Vir: Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Kaj vse je povezano z varstvom pri delu!
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Srečanje sindikatov na Poljskem
Konec meseca maja se je tričlanska delegacija SŽPS-ja, 

katere član je bil tudi sam predsednik sindikata, udeležila 
tradicionalnega srečanja sindikata PKP na Poljskem.

Iz Ljubljane smo odpotovali v ranem jutru, naša končna 
destinacija po dvanajstih urah vožnje pa je bil kraj Bosz-
kowo ob jezeru Wielkie. Ob prihodu nas je protokolarno 
pozdravil predsednik PKP Aleksander Motyka, izostal pa 
ni tudi pozdrav z ostalimi gosti oz. predstavniki sindikatov 
tujih železniških uprav.

Sledila je izmenjava mnenj in izkušenj s slednjimi in pri 
tem opazim, da nam taka srečanja lahko koristijo, saj se 
lahko pri tem eni od drugih naučimo marsičesa s področja 
sindikalnega poslanstva.

Nato je bil čas za športni del srečanja. Na sporedu so bile 
običajne športne discipline (košarka, odbojka) in pa tudi ne-
katere precej nenavadne, kot je metanje zavorne cokle. Zares 
zanimiva popestritev.

Kasneje smo si kot zanimivost ogledali postajo Wlos-
zakowice, ki je popolnoma zaprta zaradi remonta. Gre za 
vzorno in zanimivo izvedbo celovite rekonstrukcije dotraja-
ne proge, ki je zavarovana z zdaj že zastarelimi elektrome-
hanskimi signalno-varnostnimi napravami. Ob ogledu so mi 
misli pogosto uhajale na postaje v naši deželi, ki imajo enak 
način zavarovanj. Sprašujem se, kdaj bo tudi pri nas prišlo 
do podobnih posodobitev?

Ko se je srečanje približevalo koncu, je bil čas tudi za 
sklepno misel. Hitro ugotoviš, da ni vse tako črnobelo. Radi 
se primerjamo s tujci, a kmalu vidiš, da imajo težave, ki jih 
pri nas ni. Menim, da včasih nismo najbolj hvaležni za to, 
kar imamo, še posebej glede sindikalnega delovanja. To pa 
ne sme biti izgovor za spanje na lovorikah. Vztrajno, nepre-
kinjeno in velikopotezno moramo nadaljevati s strmenjem k 
boljšim pogojem in boljšim oz. najboljšim stvarem.

Napisal in foto: Davor Lučić

Prometni urad na Poljskem Prizorišče srečanja

Lepa narava

Nagovor predsednika SŽPS

Prenova železniškega počitniškega doma v 
Kranjski Gori

Naše podjetje je znano 
po tem, da svojim zaposle-
nim nudi številne počitniške 
kapacitete in jim s tem daje 
možnost, da si med dopusti 
naberejo novih moči za delo 
in življenje nasploh. To je z 
vidika odnosa delodajalca do 

delavcev zelo pomembna in pozitivna politika, za kar smo 
zaposleni lahko zelo hvaležni. Poleg kapacitet, ki jih nudi 
podjetje, imajo zaposleni možnost koristiti dopust tudi na 
lokacijah, ki jih imajo in ponujajo sindikati na SŽ. Tako je 
ponudba res bogata. Počitniške kapacitete imamo pretežno 
na morju in tudi v zdraviliščih pa termah ter v planinah.

In ena teh zadnjih je na zelo lepi lokaciji počitniški dom 
v Kranjski Gori. Kranjska Gora je s svojo lego in vremenom Napisna tabla

AKTUALNO

8 AVGUST 2019



primerna za obisk preko celotnega leta, kar velja za malo 
lokacij. Počitniški dom v Kranjski Gori je bil v preteklosti v 
najemu, na tej lokaciji se je svoje dni izvajala tudi zdravstve-
na preventiva – aktivni oddih. Tako kot vsak objekt, je tudi 
ta z leti postal potreben obnove. Najemnik seveda ni imel 
interesa obnavljati na svoje stroške, železnice pa na srečo 
doma niso bile pripravljene prodati. Toda tako je začel dom 
kar žalostno propadati in bil zadnja leta tudi zaprt.

V lanskem letu pa je prišlo do pričetka obnove in ko sem 
bil letos med dopustovanjem na ogledu, sem videl, kako se 

dom, sedaj povsem prenovljen, kaže v povsem novi luči. V 
mesecu juliju, ko sem bil v Kranjski Gori, je bila obnova v 
zaključni fazi. Dom bo nudil 7 lepih moderno opremljenih 
apartmajev. Imel bo tudi gostinski lokal in kuhinjo.

Tako se bomo zaposleni lahko kmalu veselili res po-
membne pridobitve. Dom bo na zunaj sicer ohranil nekdanjo 
obliko s povsem novo preobleko, v svoji notranjosti pa bo 
nudil zelo kvalitetne storitve.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Povsem prenovljen dom Čudovita počitniška kapaciteta

Pred domom veliko parkirišče Takole je bil dom videti poleti 2018.

Sindikalna hiška v Moravskih Toplicah
Drugo sindikalno hiško ima SŽPS v Moravskih Toplicah, 

znotraj apartmajskega naselja, imenovanega Prekmurska 
vas. Apartmajsko naselje Prekmursko vas sestavlja skupina 
hišic, ki spominjajo na tipično prekmursko vas. Hišice so 
umeščene sredi zelenih ravnic ob Termalnem parku Terme 
3000. Le krajši sprehod in že ste sredi kopalno sprostitvene-
ga kompleksa. Omogočajo vam, da si urnik krojite po svoje. 
Vsi apartmaji imajo namreč popolnoma opremljeno kuhin-
jo, zato si lahko zajtrk pripravite tudi popoldne! Apartmaje 
pogosto izbirajo družine, kolesarji in vsi, ki si med oddihom 

želijo biti nekoliko odmaknjeni od hotelskega vrveža. Po-
čitnice sredi prekmurske narave vas vabijo k aktivnemu 
oddihu!

Apartma je v dveh etažah, ob samem vhodu je v pritličju 
manjši hodnik, iz katerega stopim v dnevni prostor s kuhinj-
sko nišo. Iz dnevnega prostora je izhod na teraso. V zgornji 
etaži je večji prostor namenjen spanju štirih oseb, poleg je 
kopalnica.

Dnevni prostor je opremljen z večjim LCD televizorjem, 
kuhinjska niša pa omogoča pripravo obrokov.
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Zadnja izmena Miloša Borojevića

Dne 23. 4. 2019 ob 7.00 je svojo zadnjo »dnevno« nasto-
pil progovni prometnik Miloš Borojević.

Da to ne bo povprečna dnevna, je bilo jasno vsakemu, 
ki pozna Miloša in njegovo turo. Po tradicionalni pred-
časni smeni je sledilo preoblačenje v poslovilno majico. Kaj 
kmalu so začeli kapljati še ostali sodelavci, nekateri že tudi 
upokojeni, ki so prišli Miloša pospremit v pokoj.

Predsednik OO PO Maribor in delavski direktor sta 
Milošu izročila zahvalno plaketo našega sindikata za zvesto 
in neomajno članstvo v SŽPS od ustanovitve do danes.

Ob slastni, lepo okrašeni doma pečeni torti je zaokrožila 
marsikatera smešna zgodba iz dolgih let prometne službe, ki 
jih je Miloš odslužil med nami.

Miloševa železničarska pot se je začela leta 1981 na pos-
taji Pesnica kot takrat še vlakovni odpravnik, nadaljevala se 
je preko postaj Koroške proge do p. Maribor in se zaključila 
na prometni operativi Maribor, na delovnem mestu progovni 
prometnik.

Vedno je bil športnik, kar je potrjeval tudi z aktivnim 
igranjem nogometa za naš sindikat, zadnja leta pa s skoraj 
neskončnimi kilometri na kolesu.

Milošev prvi športni cilj v pokoju je kolesarjenje po Bal-
kanu s prijatelji. Etape so čisto v Miloševem stilu, saj se 
načrtovanih dnevnih kilometrov ne bi sramoval tudi marsi-
kateri motorist. To velja tudi za pisca tega sestavka.

Zato Miloš, SREČNO v zasluženem pokoju in ne pozabi, 
da so srečanja in pikniki našega OO namenjeni tudi vam 
upokojencem!

Besedilo: Damjan Dretar
Foto: Matjaž Skutnik

Zadnja izmena Andrije Lončareka

Po 45-ih letih in 7-ih mesecih delovne dobe na Slovenskih 
železnicah se je aprila končala poklicna pot strokovnega so-
delavca postaje Celje Andrije Lončareka.

Po koncu triletnega šolanja za sprevodnika je leta 1973 
začel kot sprevodnik službovati na goriški progi. 1975. leta 
pa kot prometnik, najprej na postaji Prvačina, kasneje tudi 
na drugih, sosednjih postajah. Nato je sledilo službovanje na 
postaji Šentjur in leta 1980 na postaji Celje, kjer je opravljal 
dela prometnika od 1980 do 1988. Od leta 1988 pa vse do 

Poleg namestitve sindikat letovalcu omogoča do štiri ko-
palne karte in dve vstopnici za savno. V termalnem parku je 
več kot 3000 m² vodnih površin. V notranjem delu sta dva 
bazena v nadstropju. V zunanjem pa trije in še številni drugi 
objekti, namenjeni zabavi tako najmlajših kot tudi tistih, ki 
si želijo nekoliko več adrenalina.

Poleg doživetij v Termah 3000 so obiskovalcem v znanem 
turističnem kraju Moravske Toplice z okolico na voljo še 
številne druge aktivnosti in doživetja, tako da vsak lahko 
najde nekaj zase.

Zapisal in foto: Edvard Kostić

Del kompleksa Prekmurska vas

Del spalnice Dnevni prostor

Kopalnica Pogled na teraso

Upokojili so se ...

Priznanje za zvestobo sindikatu (Borojević)
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svoje upokojitve je delal na postaji Celje. Najprej kot opera-
tivni pomočnik šefa postaje, nato pa kot strokovni sodelavec.

Dobrih trideset let je v njegove delovne naloge sodila 
izdelava razporeda, najprej za postajo Celje, kasneje še za 
Laško in Rimske Toplice. Včasih je bilo potrebno priskočiti 
tudi za kakšno drugo postajo na celjskem območju. Sode-
lavci si ga bodo zagotovo zapomnili po tem, da je pri izde-
lavi razporeda upošteval, kolikor se je dalo, želje delavcev. 
V zadnjem obdobju je bilo spričo pomanjkanja delavcev to 
delo velikokrat zelo stresno.

Zato ti na novi življenjski poti želimo čim manj stresnih 
trenutkov v krogu svojih najbližjih!

Zapisal in foto: Edvard Kostić Andrija Lončarek s sodelavci

Blagoslov kapelice, posvečene zavetniku 
železničarjev

V nedeljo, 2. junija popoldne, na 173. obletnico prihoda 
prvega vlaka na slovensko ozemlje, ko zato praznujemo dan 
železničarjev, se je pri postaji Tržišče zgodil prav poseben 
dogodek. Potekal je blagoslov kapelice, posvečene našemu 
prvemu blaženemu Antonu Martinu Slomšku. Posebnost 
tega dogodka je bila v tem, da je kapelica posvečena Slom-
šku kot prvemu zavetniku železničarjev na Slovenskem.

V našem krščanskem, kulturnem ter narodnem izročilu 
je močno prisotna vloga in pomen svetnikov in zavetnikov. 
Skoraj vsak stan in poklic ima svojega zavetnika, kateremu 
se še posebej priporoča in ga časti. Med najbolj znanimi so 
Barbara, ki je zavetnica rudarjev, Florijan je zavetnik gasil-
cev, Krištof popotnikov, Jurij je zavetnik vojakov, strelcev, 
popotnikov. Miklavž, ki goduje 6. decembra, je zavetnik 
zoper povodenj in zavetnik brodarjev ter mornarjev. Znani 
so tudi drugi zavetniki: Ana, ki goduje 26. julija, je zavetnica 
mater, vdov in sirot. Anton Padovanski je zavetnik zaročenih 
in poročenih, verniki pa se še posebej obračajo k njemu za 
pomoč pri iskanju izgubljenih predmetov. Jakob starejši je 
zavetnik romarjev. Poznamo številne Jakobove poti, Camino 
in podobno. Janez Krstnik je zavetnik krojačev, pastirjev 

in zidarjev. Jožef, Jezusov rednik, je zavetnik delavcev in 
obrtnikov nasploh. Štefan je zavetnik konjev in še drugih 
stvari. Po naših krajih so znani številni blagoslovi konj na 
štefanovo.

To je samo nekaj primerov iz res široke palete zavetnikov 
po naših krajih in širom po svetu. Vsem tem se je v ne-
deljo, 2. junija leta 2019, pridružil še zavetnik za železni-

Nagovor pomočnika direktorja SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

Predstavitev vloge in dela blaženega Slomška

Blagoslov kapelice
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čarje – blaženi Anton Martin Slomšek, ki je tudi že znan za-
vetnik in priprošnjik za dijake, šolarje, ekumenske delavce, 
vinogradnike in vinarje ter šolnike – učitelje in profesorje. 
Železničarji smo bili redki, ki do sedaj, vsaj v naših krajih, 
nismo imeli svojega zavetnika.

Slomšek je bil v marsičem povezan z železnico.
Svojo vožnjo je prvi vlak na Slovenskem 2. junija leta 

1846 opravil do Celja, kjer je takrat služboval opat Anton 
Martin Slomšek.

Slomšek je bil velik ljubitelj železnic, saj je velikokrat in 
rad potoval z vlaki. Na svojem zemljevidu si je risal, ozna-
čeval, kje se je peljal z vlakom. Bil je eden prvih potni-
kov po odprtju proge Gradec–Celje. Kot celjski opat je z 
vlakom potoval v Salzburg po škofovsko posvečenje. Bil pa 
je tudi častni potnik po odprtju proge med Celjem in Ljub-
ljano leta 1849. Vse do konca življenja mu je bila železnica 
zelo ljuba.

Slomšek je imel na dan svoje smrti (24. 9. 1862) v svoji 
torbi tudi takratni uradni vozni red. Ta vozni red danes hrani 
Muzej Južne železnice v Šentjurju.

Del okteta Jurij Dalmatin Godalni orkester Strunikat

Foto utrinki poteka gradnje kapelice

Dan železničarjev 2019 v Tržišču
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Kapelica in postaja Tržišče

Kapelica ima na eni strani podobo Slomška in na drugi sv. 
Krištofa, ki naj varujeta železničarje in potnike.

Postaja Tržišče se nahaja na progi Sevnica–Trebnje. Od 
Sevnice je oddaljena 13 km in od Trebnjega približno 18 km.

Progo so gradili v dveh etapah. Vzrok za gradnjo »mirnske 
proge« od Trebnjega do Krmelja je bilo odkritje nahajališča 
rjavega premoga v dolini potoka Hinje na območju današ-
njega Krmelja. Šentjanški premogovnik je prevzel gradnjo 
proge, ki se je uradno imenovala Trebnje–Št. Janž. V enem 
letu so jo zgradili in 30. junija 1908 je iz Krmelja skozi 
Tržišče v Trebnje pripeljal prvi vlak s premogom. Za javni 
promet pa so progo brez slovesnosti odprli 15. novembra 
1908, skoraj pol leta kasneje. Takrat povezave do Sevnice 
še ni bilo. To so zgradili šele 30 let pozneje. Proga Sev-
nica–Tržišče je bila slovesno predana namenu 8. decembra 
1938.

Po dobrih 110-ih letih je postaja Tržišče dobila še kapelico 
in železničarji svojega zavetnika.

Ideja, da bi postavili takšno kapelico, se je porodila doma-
činu železničarju Stanku Lazarju, ki je bil vodja in gonilna 
sila pri gradnji kapelice. V veliko pomoč so mu bili priza-
devni člani društva Zagon iz Tržišča in seveda številni dona-
torji, ki so projekt finančno podprli. Vsi donatorji so bili na 
blagoslovu posebej omenjeni. Blagoslov je v prisotnosti še 
treh duhovnikov opravil domači župnik Jože Kohek, ki ima, 
zanimivo, rojstni dan prav na dan železničarjev. V kulturnem 
programu so sodelovali: oktet Jurij Dalmatin iz Boštanja, ki 
je zapel tudi nekaj Slomškovih pesmi, in godalni orkester 
Strunikat iz Radeč.

V imenu Slovenskih železnic je vse prisotne pozdra-
vil pomočnik direktorja SŽ-Infrastruktura, d. o. o., Zvone 
Ribič, pomen zavetnikov in vlogo Antona Martina Slom-
ška je predstavil spodaj podpisani. Program je povezovala 
Daša Lazar. Za pogostitev pa so poskrbeli Aktiv kmečkih 
žena Tržišče in malkovški vinogradniki. Tako je blagoslo-
vu sledilo še prijetno druženje železničarjev in vseh pri-
sotnih.

Blaženi Anton Martin Slomšek, prosi za nas in varuj že-
lezničarje, ves slovenski rod in vse ljudi dobre volje!

Besedilo: Miran Prnaver
Foto: Stanko Lazar

V spomin 
Igorju Jevnikarju
(1966–2019)
25. maja 2019 nas je po hudi bolezni zapustil sodelavec in prijatelj Igor Jevnikar.
Po končani srednji šoli je 1. 8. 1985 prišel na železnico in delal različna dela. 
Izobraževanje za prometnika je končal leta 1988 in to opravljal na postaji Trebnje, 
kakor tudi na drugih postajah Dolenjske proge, kar mu ni bilo nikoli težko. Nekaj 
časa je opravljal delo šefa postaje Trebnje, ki je pokrival še postaji Ivančno Gorico 
in Radohovo vas. Ves ta čas je živel lepo družinsko življenje in užival v svojem 
vinogradu, o katerem je ponosno govoril. Pred dobrima dvema letoma so se začeli 
prvi znaki hude bolezni in ko je kazalo na to, da se bo vrnil v sistem, se je stanje 
ponovno poslabšalo, boj za življenje je izgubil.
Vsi, ki smo Igorja poznali, smo z njegovim odhodom izgubili dobrega, pozitivnega 
in potrpežljivega sodelavca ter prijatelja.
Za vse se ti, Igor, iskreno iz srca zahvaljujemo.
Počivaj v miru.

Jure Buzar, predsednik OO SŽPS Novo mesto

AKTUALNO
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Intervju: Damjan Rak, nekdanji glavni urednik 
glasila Prometnik

Damjan pripoveduje: Dolgo let nazaj je že, odkar sem, 
pred tem dopisnik, prevzel vlogo urednika časopisa Pro-
metnik. Predvsem preteklo delo predhodnikov in takratnih 
sodelavcev ter poslanstvo, ki smo ga dojemali ustvarjalci, 
je dajalo zagon, tako pri ustvarjanju kot pri prevzemanju te 
naloge. 

Najbrž ni potrebno dodajati, da je bil pomen Prometnika 
vsa leta večplasten. V različnih obdobjih, različne tematike. 
Vsebina je bila velikokrat podrejena trenutnim dogajanjem, 
tako v sindikatu kot sicer v podjetju. Zato smo bili včasih 
v dilemi, kako predstaviti posamezna področja in pri tem 
ostajati objektivni, korektni, a hkrati realno kritični. Stopiti 
korak stran iz centra vsebine in pogledati še s kakšnega dru-
gega zornega kota ni enostavno in ne vedno lahko izvedljivo. 
Trud, da bi časopis bil tako vizualno kot vsebinsko na nekem 
kvalitetnem nivoju, hkrati pa z omejenimi sredstvi ohranjal 
svoj prvinski namen, obveščanje članstva, je bil poplačan, 
kadar smo ob izdaji prejemali odzive od vsepovsod. Tudi od 
tistih, ki se z vsebinami niso strinjali ali pa jim zapisano ni 
bilo všeč. Ker je to pomenilo, da so ga brali mnogi, ne samo 
članice in člani sindikata.

Dva kvalitetna preskoka sta zelo pomembna. Prvi je bil 
ta, da smo začeli izdajati spletno verzijo na spletni strani 
sindikata, in drugi, meni še posebej prijeten, da smo naslov-
nici dajali velik pomen. Pri tem so fotografije Roberta L. 
Horvata, prometnika in res vrhunskega fotografa, vsakič 
povzemale vsebino celotne številke, posameznih vsebin in 
trenutnega dogajanja. Velikokrat smo več dni iskali pravo. 
In res sem ponosen, da smo velikokrat navdušili že z naslov-
nico. Enostavno ni bilo mogoče ne odpreti časopisa ob tako 
markantnih naslovnicah. Ena, ki jo imam ta trenutek v glavi, 
je naslovnica »Pot v X«, prekrasna, vrhunska.

Vsebino smo skušali opredeljevati v več sklopih: sindikal-
ne vsebine, dogajanja v podjetju, zgodovinske zanimivosti 
in ohranjanje bogate dediščine železnic tudi z manj znanih 
lokacij, predstavitve posameznikov in družabne aktivnosti, 
skupne in po območnih odborih. Čeprav je prvi sklop najbolj 
delikaten, sem vztrajal, da ga ne povozijo manj zahtevne 
vsebine, četudi je to bilo kdaj za koga sporno. Kritični pogle-
di na sindikat, sindikalne aktivnosti, podjetje – to je vendarle 
bistvenega pomena za tak časopis. In kritični pogled pomeni 
več zornih kotov, s predlogi, ne samo golo kritiziranje vse 
povprek. 

Zato ob takem pristopu ni bilo težko prevzeti delo uredni-
ka. Priznam, da sem se velikokrat upiral in uprl cenzuri, pa 
čeprav je bilo kasneje kdaj po izdaji veliko burnih razprav o 
vsebini izdane številke, tako v sindikatu kot izven. A so me 
takratni sindikalni kolegi naučili, da jadrnica brez vetra ne 
pluje, in vsak, kakršenkoli odziv, je bil veter v jadra.

Poseben čar in predvsem navdihe in voljo pa sem doživ-
ljal ob pogovorih z ljudmi. Ja, ljudje, ti so najvažnejši. In 
spoznal sem praktično vso Slovenijo, vse proge, vse postaje, 

mnoga delovna mesta in njih posebnosti, ki so po opisu enaka 
mnogim, a lokalne posebnosti so jim narekovale popolno-
ma različne vsebine dela. Tam zaposleni, ti so res pravo bo-
gastvo železnice. Njihovi pogoji dela, medsebojna komuni-
kacija zaposlenih, ki so bili na eni lokaciji iz različnih družb 
holdinga, tudi iz različnih sindikatov. Njihove zgodbe o po-
manjkanju stika nadrejenih z delom na terenu, o pogledih 
na sindikalne zgodbe, razmišljanja o takratni sedanjosti in 
prihodnosti železnic so bogata in neprecenljiva izkušnja. Če 
kaj, potem priporočam to, stik z ljudmi. Dejanski, ne samo 

Hobi, delo, druženje, odklop 
od službe

Squashland Ljubljana, kraj, kjer si nabiram kondicijo in se dru-
žimo. Zelo priporočam za vse starosti in oba spola.

Obraz človeka je odraz 
njegovega preteklega dela. 
V upanju, da bo. Tudi s 
čebelami je tako.
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preko telefonov, elektronske pošte, dopisov in brzojavk. Za 
to pa je potreben čas. In kdaj tudi spregledati okvirje delov-
nega časa in razdalj. A tako je povsod v življenju. Vzeti si čas 
za ljudi, soljudi. Začutiti njihove duše, jim prisluhniti, brez 
pametovanja in preusmerjanja njihovih pogledov. 

Ko se danes, sicer redko, pa vendarle, srečujem s Pro-
metnikom, sem vesel, da je živ, da izhaja. Vsebina pa, kot 
vedno, je odraz nekega trenutnega stanja v sindikatu in pod-
jetju. Ker pa bo kmalu šest let, odkar nisem več zaposlen na 
Slovenskih železnicah, ne poznam stanja, zato tudi vsebin 
ne morem komentirati. Vesel sem fotografij, kjer videvam 
nekdanje sodelavke in sodelavce, in to je bistvo. Da se ne 
pozabimo, čeprav se kdaj tudi to zgodi.

Kot vsaka stvar, početje, izdelek, je nekaj vredno, dokler 
je delano z dušo, s srcem in iskrenimi nameni. Ko preraste 
v posel, ekonomija naredi svoje, človek pa, po svoji naravi, 
temu lahko hitro podleže.

Uredništvu želim, da stremite h kvaliteti, pravim vsebi-
nam, namenjenim bralkam in bralcem. Bralkam in bralcem 

pa želim, da bi ob branju Prometnika našli kanček svoje 
resnice, ga z veseljem prebrali, predali sodelavki ali sode-
lavcu ter ga odložili na polico za še kdaj. Naj ne konča kot 
podloga pri malici, saj je vanj vloženega precej truda, četudi 
morda kdaj vsebina ni po vašem okusu.

Želim vam, vsem železničarkam in železničarjem, ob tej 
priložnosti pa tudi ustvarjalcem časopisa Prometnik, da ste 
ponosni in veseli, da z iskrenostjo in ljubeznijo varno oprav-
ljate svoj poklic in poslanstvo, z dušo ter srcem in mirnim 
pogledom v ogledalo.

Prometnik, srečno!

Damjan, hvala ti za pogovor, predvsem pa hvala za tvoj 
velik doprinos glasilu v letih, ko si bil odgovoren zanj!

Z Damjanom stopil v stik Miran Prnaver.
Foto: Izbor Damjana Raka

Železniška postaja Celje

Celje je zelo staro mesto. Prve naselbine so ustanovili že 
Kelti, pomembno mesto je bilo tudi v času Rimljanov. V 
srednjem veku pa so pomemben pečat v zgodovini pustili 
tudi celjski grofje.

Od 2. junija 1846, ko je v mesto pripeljal prvi vlak na 
takrat novo zgrajeni progi Južne železnice, ob slovesnosti je 
bila odprta prva proga Gradec-Celje, je železnica pomembno 

vplivala na razvoj in potek marsikaterega dogodka v zgodo-
vini mesta in okolice. Tudi železničarji v Sloveniji praznu-
jemo svoj praznik v spomin na prihod prvega vlaka na naše 
ozemlje.

Južna železnica je v mesto ob Savinji pripeljala hitrejši 
razvoj. Nekatere obrti so sicer propadle, številne nove pa 
so na novo vzniknile. Prihod železnice je omogočal razvoj 

Pročelje postajne zgradbe v Celju s Krekovega trga
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industrije, nastale so znane celjske družbe: Cinkarna, EMO, 
Železarna Štore in še mnoge druge.

Postaja Celje je del proge Zidani Most–Šentilj d. m. in 
hkrati začetna postaja na progi Celje–Velenje. V smeri proti 
Mariboru se nahaja postajališče Štore, ki je zasedeno s ču-
vajem nivojskega prehoda. Proti postaji Žalec pa je tudi pos-
tajališče Celje Lava.

Postaja je razdeljena na potniški del in tovorni del. Skupno 
ima 33 glavnih tirov, namenjenih za uvoze, izvoze ali pre-
voze vlakov. Poleg tega so na postaji številni stranski tiri 
namenjeni gariranju motornih garnitur, čiščenju in pranju 
motornih garnitur, opremi lokomotiv z gorivom, tehtanju 
vagonov, nakladanju in razkladanju vagonov, popravilu va-
gonov in ranžiranju vlakov. S postaje vodijo tiri tudi na deset 
različnih industrijskih tirov. Svoje tire ima tudi SŽ-VIT in 
služba za gradbeno dejavnost.

Skozi čas se je spreminjala tudi sama železniška postaja. 
V drugi polovici prejšnjega stoletja je bila postaja opremlje-
na z elektrorelejno signalno-varnostno napravo (ERSVN), v 
katero pa je bilo vključeno le šest glavnih tirov potniškega 
dela postaje. Vsi ostali tiri so bili zavarovani s kretniškimi 
ključavnicami ali zapahi. Na postaji so delovale tudi tri kret-
niške postojanke.

V letu 1996 je bila zaključena prva prenova postaje. Pro-
metniki so se iz postajnega poslopja preselili v CP na desni 
strani proge. Začela je delovati nova ERSVN, ki je omogo-
čala računalniško krmiljenje naprav in je bila prva takšne 
vrste v Sloveniji. Prometnikom je omogočala postavljanje 
vlakovnih in premikalnih poti potom tipkovnice. Računalnik 

je sam beležil različne dogodke, pomembne za promet, ob 
navozu na določen izolirni odsek se je avtomatsko zabeležil 
prihod ali odhod vlaka na postaji. Računalniško je bil voden 
prometni dnevnik. Registrirane so bile vse redne in izredne 
operacije na napravi.

V letu 2017 je bilo računalniško krmiljenje nadgrajeno s 
sistemom TRIS, ki je poskusno deloval dva meseca. Nato se 
je začela obnova postaje in zaradi spremenjene tirne situacije 
je bilo potrebno nadgraditi tudi TRIS, ki pa žal še danes ne 
deluje, kar za vodenje prometa predstavlja večji problem, saj 
morata v izmeni poleg zunanjega in notranjega prometnika 
pri postavljanju voznih poti sodelovati dva postavljalca. 
Vozne poti se postavljajo na kontrolni plošči, ki nikoli ni bila 
namenjena za postavljanje voznih poti, predstavlja le izhod v 
sili. Le predstavljajmo si, kako bi delo potekalo danes, če bi 

Novo Dević – odjavnica Štore

Delovno mesto zunanjega prometnika postaje Celje

Prenovljena postaja

Monitorji za TRIS

Nadomestni avtobusni prevoz Celje–Zidani Most
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Pogled na potniški del postaje Celje iz CP-ja

Postajališče Celje Lava

Postajališče Štore; gradnja podhoda

Prometnika postavljalca – Janez Krofel na levi in Goran 
Blatnjak na desni

Tatjana Žuna v INFO centru Celje

Tiri za oskrbo lokomotiv in motornih garnitur

se uresničili načrti nekaterih, ki so ob uvedbi TRIS-a želeli 
odstraniti kontrolno ploščo v prometnem uradu.

Vse od začetka obnove postaje Celje je to za delavce zelo 
pestro obdobje, zagotovo tudi stresno. Po koncu obnove 
postaje se je začela zapora proge Celje–Laško–Rimske 
Toplice, najprej je bil opravljen remont levega tira in nato 
desnega. Sledila bo obnova odseka Rimske Toplice–Zidani 
Most. Začela pa se je tudi gradnja podhoda na postajališču 
Štore, na katerem je delavec ročno upravljal z zapornicami 
na kraju samem.

Vse te večletne zapore na postaji ali progi od vseh 22 
prometnikov, dveh strokovnih sodelavcev, petih vlakovodij 
potniškega prometa in devetih potniških blagajnikov, ki jim 
pomaga tudi študentka, zahtevajo veliko koordinacije in ob-
časno tudi iznajdljivosti. S potniki pa veliko potrpežljivosti. 

Veliko težavo potnikov predstavlja prestop na nadomestni 
avtobusni promet na relaciji Celje–Zidani Most. Delavci 
potniškega prometa so ob obnovi postaje pričakovali, da se 
bodo vgradili informacijski ekrani za potnike, kar je običajni 
del vsake nekoliko večje potniške postaje, žal so bila priča-
kovanja prevelika.

Prenova postaje je postregla s številnimi izboljšavami, 
večjim udobjem, žal tudi z nekaterimi neposrečenimi rešit-
vami. Upati je le, da bo ob koncu nadgradnje proge Zidani 
Most–Šentilj zgrajeno vse, kot je načrtovano, tudi z različ-
nimi podpornimi sistemi. Da se ne bi zgodilo to, kar se ne-
malokrat, ko v vrtincu različnih interesov delavci potegnejo 
krajšo.

Zapisal Edvard Kostić.
Foto: Edvard Kostić in Miran Prnaver
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Delovno mesto: Vlakovni dispečer
O delu, nalogah in obveznostih vlakovnega dispečerja 

sem se pogovarjal z gospodom Lukico Ešegovićem.
Njegovi začetki na SŽ segajo vse v leto 1979, ko se je 

vpisal v prometno šolo v Mariboru in uspešno zaključil tri-
letno šolanje. Še istega leta se je kot mladoleten fant pridru-
žil ekipi v tovornem skladišču na lokaciji Ljubljana Moste. 
Leta 1983 pa se je zaradi želje po drugem poklicu odločil 
opraviti še 4. letnik prometne šole v Mariboru, naslednjega 
leta pa je na železniški postaji Kresnice opravil izpit in z 
delom prometnika nadaljeval vse do vpoklica v vojsko. Po 
odsluženi vojski se je leta 1987 vrnil na postajo Kresnice. 
Kariera ga je vodila tudi na postajo Laze in nato leta 2001 
na postajo Ljubljana Zalog. Vestno opravljanje dela ga je leta 
2011 pripeljalo na delo prometne operative, natančneje na 
delovno mesto vlakovni dispečer.

V veliko pomoč na začetku dela, pravi, so mu bile izkuš-
nje s postaje Ljubljana Zalog, kot dispečer pa je spekter dela 
še precej povečal. Pravi, da do današnjega dne, glede poso-
dobitev sistemov na njegovem delovnem mestu, korenitih 
sprememb še ni, dogajajo pa se tiste manjše spremembe, ki 
pa se jih lahko hitro naučiš in navadiš.

Glavna in najpomembnejša naloga dispečerja je posredno 
vodenje prometa na progi od Ljubljane do Zidanega Mosta. 
Na tem odseku proge je tudi največje število vlakov, kar 
pomeni, da časa za odmor praktično ni. To pa prinese tudi 
veliko dogovarjanja z drugimi službami, največ pa sodelo-
vanja prav z glavnim transportnim dispečerjem in glavnim 
strojnim dispečerjem. Izpostaviti je treba tudi, da se dnevno-
redno dogajajo težave na progi, to so zapore tirov, tako pri-
čakovane kot nepričakovane, razna vzdrževanja, izrednosti, 
dogajajo se tudi okvare vlakov in še bi lahko naštevali, vse 
to pa povečuje odgovornost pri delu. V takšnih situacijah 
pa se pokaže odlika in iznajdljivost samega dispečerja, ki je 
odgovoren, da vse poteka, kot mora. Veliko pa je odvisno 
tudi od sodelovanja prometnikov z dispečerjem in medse-
bojna pomoč.

Kot pravi sam, so delovni pogoji zadovoljivi, imajo klima-
tizirane prostore, urejene WC prostore, s sodelavci nimajo 
težav. V prometni operativi se nahaja več služb, kar pomeni, 

da lahko postane malo glasno in zaradi tega razloga imajo 
dispečerji svoj zastekljen prostor, ki ga lahko tudi zaprejo 
in s tem zagotovijo mir, če bi bila potreba. Težava, ki se 
pojavlja tako kot tudi drugje, pa je s pomanjkanjem kadra, 

kar pa se najbolj pozna prav v času poletnih dopustov in 
bolniških odsotnosti.

Kot zanimivo problematiko je želel izpostaviti tudi to, da 
je težava za pridobivanje novega kadra morda razvredno-
teno delovno mesto vlakovnega dispečerja. Če se naveže 
na zgodovino, pravi, da so včasih za to delo iskali ljudi s 
priporočili, dandanes pa za to delovno mesto niti ni bonifi-
kacije in na splošno ni zanimanja. Kot pravi, delo ni lahko, 
marsikdo je že odnehal, ker zahteva ves čas službe zbranost 
in koncentracijo, ker gre sicer lahko marsikaj narobe.

Intervju in fotografije pripravil Žan Tržan.

Lukica Ešegović na delovnem mestu

RDZ naprava

Dva vlakovna dispečerja 
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OO SŽPS Zalog
Zoran Serec, kako bi na hitro predstavil svoj OO?

Danes šteje 60 članov. Cilj odbora je ustvariti čim boljši 
družbenoekonomski status zaposlenih, zaposlenim povrniti 
občutek varnosti in jim dati vedeti, da je sindikat organiza-
cija, ki se bori za njihove pravice.

Katere poklice zajema vaše članstvo?

Večina nas je prometnikov, zajema še delovna mesta stro-
kovni samostojni sodelavci, transportni dispečerji, operaterji 
(bivši nadzorni vodje premika), kretniki, vodje premika in 
premikači.

Kako je organizirano delo v OO Zalog?

Za doseganje željenih ciljev mora območni odbor Ljub-
ljana Zalog delovati kot eno in tega se moramo zavedati, saj 
smo vsi akterji. Vsak ima svoj glas in svoje želje in edini 
način, da se glas sliši in se želje uresničijo, je medsebojno 
delovanje za skupno dobro. Šele ko se bo vsak posameznik 
tega zavedal, se bodo stvari tudi začele obračati na bolje. 
Naša naloga je torej, da smo glasni, da se povezujemo in da 
enostavno ne prenehamo, ampak ne delamo nič drugega, kot 

da vztrajamo, le tako bomo skupaj laže oblikovali predloge, 
rešitve in aktivnosti za izboljšanje položaja vseh nas.

Imate pa v vaših vrstah člane tudi iz drugih lokacij, 
katere?

Glavnina članstva je seveda s postaje Ljubljana Zalog, 
zajema pa še postaje Laze, Kresnice, Litijo, Savo, Ljub-

Zoran Serec, predsednik OO Zalog

Potniška postaja Zalog
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ljana Šiško, Ljubljana Vižmarje, tovorno postajo Ljubljana 
Moste.

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

Stara slovenska modrost pravi: »Čisti računi, dobri prija-
telji!« In danes se soočamo z dejstvi, ki na najboljši način 
odražajo to staro modrost. Vsi dobro vemo, da so nekateri 
dogodki v zadnjem obdobju izrazito omajali zaupanje v sin-
dikate SŽ, predvsem v njihova vodstva. Posledično pa so 
nekateri spoznali v našem sindikatu »nekontaminiranost« 
delovanja.

Kaj so glavni problemi vašega članstva?

Pravično ovrednotenje delovnih mest, ukinitev III. ranga 
(Ljubljana–Zidani Most), izboljševanje delovnih pogojev in 
procesov.

Kaj vse ponujate svojemu članstvu?

Večino je bilo povedanega že v predhodnih odgovorih, 
lahko pa še omenim, da preko leta organiziramo več dru-
žabnih srečanj (piknik, izlet, barkolano, martinovanje ter 
novoletno zabavo).

Ste pretežno moški OO, koliko imate članic?

Imamo tri članice.

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

Član sindikata sem od vsega začetka, od 1998 pa do lani 
sem opravljal blagajniško in podpredsedniško delo v območ-
nem odboru.

Sicer pa, kaj in kje vse si delal na železnici?

Šolo za prometnika sem končal leta 1993 v Ljubljani, 
nato služboval na postajah Kresnice in Litija. Nazadnje sem 
pristal na postaji Ljubljana Zalog, kjer delam zadnjih 20 let, 
seveda vedno kot prometnik.

Pogovor in fotografije pripravil 
Miran Prnaver.

Pogled na tire iz CP-ja (Zalog)
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Že nekaj let vsako tretjo soboto v mesecu juniju poteka 
tradicionalno srečanje članic in članov sindikata SŽPS. Po 
dveh letih v Kranjski Gori je letos srečanje potekalo na šta-
jerskem koncu Slovenije, na snežnem stadionu pod Pohor-
jem v Mariboru.

Lepa, vroča junijska sobota je na prizorišče privabila 
veliko število naših članic in članov. Bolje rečeno, na kraj 
dogajanja se je naše članstvo pripeljalo z devetimi avtobusi 
iz vseh smeri naše države. Tisti, ki so doma v bližini Maribo-
ra, so prišli z osebnim prevozom pa tudi z motorji in kolesi.

Tako se nas je, skupaj z gosti in tujimi delegacijami, 
zbralo preko petsto. Srečanje smo organizirali s še nekateri-
mi partnerskimi sindikati.

Uradni del se je začel ob enajstih s slovensko in evrop-
sko himno, ki jo je zaigrala godba SŽ. Pozdravili so nas 
podžupanja Mestne občine Maribor mag. Helena Kujundžić 
Lukaček, delavska direktorica SŽ, d. o. o., in direktor družbe 
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

Od sindikalnih kolegov so bili, poleg vseh udeleženih 
sindikatov, prisotni tudi predsedniki nekaterih drugih sin-
dikatov na SŽ.

V tem uradnem delu sta predsednik SŽPS Milorad Šlji-
vić in delavski direktor SŽ-Infrastruktura, d. o. o., Matjaž 
Skutnik podelila priznanja nekaterim našim članom, ki so v 
preteklem letu na športnem področju dosegli posebne dosež-
ke (kolesarstvo, planinstvo, tek, …).

Sledilo je še nekaj prijetnih skladb naše godbe in že je bil 
na vrsti okusen pohorski lonec.

V zgodnjem popoldnevu so se pričele tekme v odbojki in 
nogometu v izteku snežnega stadiona v neposredni bližini 
prireditvenega šotora. Nekateri so se s sedežnico zapeljali 
malo više, do trikotne jase, kjer je bilo kako stopinjo hladne-
je in od koder se odpre lep pogled na mesto Maribor. Tako 
so naslednje ure minile v druženju, pogovorih, srečanjih s 
sodelavci, prijatelji, morda nekdanjimi sošolci … Vzdušje 
je bil res prijetno.

Sredi popoldneva je sledilo okusno samopostrežno kosilo. 
Za prostor in hrano ter pijačo je zelo dobro poskrbel gostinec 
Ivo Filipovič s svojo ekipo.

Zabaval nas je ansambel Prepih, temperaturo pa je še 
dodatno dvignila pevka Manca Špik z dvema polurnima 
nastopoma. Manca je po nastopu izžrebala šest srečnih 
dobitnikov, ki bodo lahko koristili brezplačne počitniške 
kapacitete v Atomskih toplicah, Moravskih Toplicah in 
Zrečah. Posebna nagrada pa je bil dres nogometnega kluba 
Maribor.

Prav posebno presenečenje popoldanskega dela je bil 
prihod treh upokojenih profesorjev Srednje železničarske 
šole v Mariboru. Z nami so bili Branislav Čeranić, Andrej 
Rutar in Marjan Urnaut. Ob srečanju se je njim in marsi-
kateremu nekdanjemu dijaku orosilo oko. V popoldanskem 
uradnem delu je kratke pozdrave in zahvale izreklo tudi vseh 
pet predstavnikov naših gostov iz Poljske, Srbije, Hrvaške, 
Bosne in Hercegovine in Črne gore. Prisotne je pozdravil 
predsednik SŽPS Milorad Šljivić. Ekipam v športnih tek-
movanjih so bila podeljena priznanja. V nogometu so pokal 
odnesli Ljubljančani, v odbojki pa Celjani.

Sledila je še sladica, pripravljena na kraju samem, in 
seveda ples in druženje.

Dan je hitro minil in proti večeru smo se zadovoljni ude-
leženci odpravili proti svojim domovom širom po Sloveniji.

Že prejšnjega dne smo tuje goste odpeljali na ogled vrtne 
železnice pri našem članu Mitji Vaupotiču v bližini Ptuja. 
Bili smo na ogledu Mlina na Muri in se ustavili na postaji 
Osluševci, ki je spremenjena v prav poseben muzej in služi 
tudi kot lokal.

Da je tako velik projekt tako dobro uspel, gre velika za-
hvala Matjažu Skutniku, ki je z ekipo sodelavcev vanj vložil 
veliko idej, truda in znanja. Pod Pohorjem smo preživeli res 
čudovit dan!

Slika pove več kot beseda, zato si lahko nekaj utrinkov s 
sobotnega druženja ogledate na spodnjih fotografijah.

Besedilo: Miran Prnaver
Foto: Robert L. Horvat, Edvard Kostić, 

Jure Zorman in Miran Prnaver
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Izjave nekaterih udeležencev družabnega 
srečanja sindikata v Mariboru

Branko Čepek 
(SŽ-Infrastruktura, d. o. o., 
vodja Službe na vodenje 
prometa)

Rad prihajam na srečanja, kjer 
so ljudje prijetni in sproščeni. 
Vsako leto je višja udeležba. Še 
naprej ohranjajte to tradicijo in želim vam vso srečo v sin-
dikalnem delovanju.

Adam Golec (Poljska)

Smo zelo zadovoljni, prizorišče 
je zelo lepo, mesto Maribor je s 
številnimi zanimivostmi vredno 
ogleda. Vzdušje je zelo dobro in 
veseli smo, da smo vaši gostje.

Aleš Nežmah (SVSŽ)

Po dolgih letih sem na srečanju 
in sem zelo zadovoljen. Je velika 
razlika od včasih. Organizacija 
je zelo napredovala, udeležba 
je boljša in dober občutek je, 
ker veš, da ima sindikat zopet 
ustrezno moč, da uspešno rešuje probleme svojega članstva.

Andrej Rutar 
(upokojeni učitelj železničar-
ske srednje šole v Mariboru)

Sem zelo hvaležen organizator-
jem, da ste nas povabili. S tem 
ste se spomnili tako na bivše 
učitelje kot na šolo, ki je danes 
bistveno drugačna kot nekoč. Lansko leto je šola praznovala 
60. letnico obstoja. Sam sem bil dijak prve generacije te šole. 
Delal sem na postajah mariborskega konca, po končani višji 
šoli v Beogradu pa sem se zaposlil na železničarski srednji 
šoli in tam ostal celih 39 let. Danes sem srečal svoje številne 
dijakinje in dijake. Res sem jih težko spoznal, ko pa so se mi 
predstavili, so spomini zopet postali živi. Res čudovit dan. 
Hvala vam zanj.

Branko Močnik (SŽPS)

Super vzdušje, zelo dobra orga-
nizacija. Vsakoletna srečanja so 
dobro obiskana, lepo je, da se 
tako dobivamo, da smo skupaj 
iz cele Slovenije. Zanimivo in 
zaželjeno.

Janko Fištrovič (SŽPS)

Že več let zaporedoma prihajam 
na ta srečanja in sem izredno za-
dovoljen, vesel, da se družimo 
tudi izven rednega delovnega 
okolja. In si želim, da se taka 
srečanja nadaljujejo.

Mersudin Kovačević 
(Bosna in Hercegovina)

Na tem srečanju nam je vse zelo 
všeč. Zelo dobra organizacija, se 
vam zelo toplo zahvaljujemo za 
povabilo. Se zelo dobro počuti-
mo in občutimo vaše gostoljubje.

Manca Špik (pevka 
popularne glasbe)

Počutim se izjemno lepo. Vzduš-
je je sproščeno in pozitivno. Res 
je vroče, a ker je ekipa prava, je 
vse v redu. V tako okolje rada 
prihajam. Srce mi zaigra, ko 
vidim, da se ljudje še znajo zabavati. V življenju preveč 
hitimo, delamo, se obremenjujemo, ... in take prireditve so 
namenjene sprostitvi. In vi ste dokazali, da to znate.

Matjaž Kranjc (direktor 
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.)

Zaposleni v sistemu SŽ so po-
membni in prispevajo svoje 
znanje, izkušnje. Zato je njiho-
vo druženje pomembno, saj gre 
za sprostitev, nabiranje novih 
moči, pride do izmenjav mnenj, ki lahko pripomorejo k še 
bolj ustvarjalnemu delu.

Jakov Rašić (Hrvaška)

Vsako leto je srečanje in dru-
ženje vse lepše in boljše. Vrsto 
let naša sindikata prijateljsko 
sodelujeta. Verjamem in upam, 
da bo še dolgo ostalo tako.
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Mojca Jermančič 
(SŽPS)

Sem prvič na srečanju SŽPS 
in sem zelo presenečena, kako 
je dobra družba, dobra zabava. 
Sem zelo vesela, da sem sedaj 
članica tega sindikata in da sem 
prišla na današnje srečanje.

Nebojša Nikić (Srbija)

Vsako leto se pri Vas počutimo 
vse boljše. Prireditev je res na 
nivoju, brez najmanjših pri-
pomb. Uživamo in vam želimo 
vse dobro.

Roman Jakopič (SVŽI)

Predvsem sem vesel, da je še 
vedno prisotna ambicija, da 
se združujemo, pogovarjamo, 
izmenjavamo stališča. Včasih 
seveda lahko tudi različna sta-
lišča usklajujemo. Pozdravljam 
te stvari in upam, da bo tako še dolgo.

Silva Vodušek (SŽPS)

Na takšnih srečanjih imam 
vedno lepe občutke. Srečaš 
sodelavce, prijatelje, vzdušje 
je super. Uživala sem tudi ob 
godbi, ki jo imam zelo rada.

Slavko Rokavec 
(SPPS)

Vesel sem, da smo se zopet pri-
družili vašemu srečanju. Vse 
poteka zelo dobro, visoka ude-
ležba. Pa še Maribor je naše 
mesto …!

Stanko Zebec 
(upokojeni član SŽPS)

Udeležujem se vseh srečanj, 
prej kot aktiven železničar in 
zdaj kot upokojenec. Mi je zelo 
prijetno s člani sindikata, prija-
telji, kolegi, s katerimi smo pre-
živeli veliko lepih in včasih tudi težkih trenutkov.

Todor Mijović 
(Črna gora)

Smo drugo leto pri vas in se po-
čutimo prečudovito. Že kolega 
sta lansko leto povedala, kako je 
bilo prijetno in tudi letos to ob-
čutimo, ko sva tukaj druga dva 
člana. Včeraj ste nam pokazali del lepot vaše dežele, danes 
pa uživamo na družabnem srečanju.

Vera Opatić (SŽPS)

Lepo je, vse poteka na enem 
mestu in je zato še toliko bolje. 
Sonce nas malo močno greje, 
ampak bomo zdržali, kot vedno 
do sedaj.

Žan Repovž (godba SŽ)

Vedno se nas za take prireditve 
nekaj zbere in potem je prijetno 
in gremo radi nastopat. Nikoli 
nam to ne predstavlja bremena, 
če je dobra družba, je potem 
vedno luštno. Obenem pa kot 
godba čutimo obveznost do zaposlenih, saj nas zvesto pod-
pirate in cenite naše delo.

mag. Helena 
Kujundžić Lukaček 
(podžupanja Mestne občine 
Maribor)

Dobrodošli v Mariboru pod Po-
horjem, to je zeleni biser Mari-
bora, kjer se Mariborčani radi 
srečujemo, ne glede na letni čas. Iskreno veseli smo vašega 
obiska. Mariborčani smo močno povezani z železnico in 
smo zadovoljni, da sedaj poteka prepotrebna modernizacija 
in nadgradnja postaje Maribor. Po številu sodeč ste sindikati 
na SŽ močni in želim Vam veliko uspeha pri borbi za delav-
ske pravice. Preživite čudovit in nepozaben dan na vašem 
družabnem srečanju!

Pogovore pripravil in fotografiral Miran Prnaver.

Ivo Filipovič 
(gostinec na prireditvi)

Sem nadvse ugodno presene-
čen, ko vidim, kako sproščeni 
ljudje ste. Nihče nič ne kom-
plicira, vzdušje je zelo dobro in 
veselje je delati s takimi ljudmi. 
Res same pohvale.
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Razvoj, orodje in naprave za vzdrževanje 
zgornjega ustroja železniške proge

Železniška proga je bistvo železnice, saj po njej vozijo 
vsa tirna vozila. Sestavljena je iz spodnjega in zgornjega 
ustroja. Spodnji ustroj je trasa, kot so mostovi, predori ipd. 
Zgornji ustroj je funkcionalni del železniške proge, po kateri 
neposredno vozijo tirna vozila. Torej vozna greda, pragovi, 
tirnice in drobnotirni material. Poleg tega so bili za tovrst-
no vzdrževanje potrebni posebno orodje in naprave. Že v 
prvem obdobju železnice so se pojavili različni tipi tirov. Na 
ozemlju Slovenije so se skozi čas uporabljali različni tirni 
sistemi, kjer je tirnica večinoma sestavljena iz pete, vratu in 
glave. Tirni sistemi so bili različni tudi glede na železniško 
upravo, pod katero je določena proga sodila. Tako so bili 
na ozemlju današnje Slovenije najbolj razširjeni tirni siste-
mi Južne železnice (SB) in Avstrijskih državnih železnic 
(kkStB) ter tudi Italijanski tirni sitem (FS). Seveda imajo ti 
sistemi določene oznake, a so si v osnovni zgradbi podobni.

Zgornji ustroj železniške proge sestoji iz vozne grede 
(tolčenca), ki je potreben, da enakomerno prenaša sile na 
podlago, onemogoča bočno pomikanje pragov in služi kot 
odvodnjavanje meteorne vode. Nato sledijo pragovi, ki slu-
žijo, da prenesejo vertikalne in horizontalne obremenitve 
tirnice na vozno gredo ter omogočajo tirno širino. Pragovi 
so lahko iz več vrst materialov, kot so les, kovina in beton. 
Najbolj razširjeni so leseni pragovi, za katere se uporablja 
več vrst lesa (hrast, bukve, bor, jelka). Seveda so pragovi iz 
tršega lesa boljši, saj vzdržijo večji pritisk. Kovinski pragovi 
so se izkazali bolj kot ne za neuporabne, saj so karakteristi-
ke lesenih in kasneje betonskih pragov veliko kvalitetnejše. 
Prvi betonski pragovi so se pojavili po prvi svetovni vojni, 
vendar samo kot poskus. Šele po drugi svetovni vojni se je 
začela splošna in razširjena uporaba le-teh. Na pragovih so 
pritrjene tirnice. Poznamo tri osnovne tipe le-teh. Vinjolove 
tirnice, dvoglave tirnice in žlebaste tirnice. Vinjolove tirnice 
so bile uporabljene že leta 1830 v Angliji in jih je drugod 
po Evropi uvedel angleški inženir Vignoles, po katerem se 
imenuje ta vrsta tirnic, ki se še danes uporablja v Sloveniji. 
Dvoglavo tirnico je prvič uporabil že Stephenson in se še 

vedno uporablja v Angliji ter 
ponekod v Franciji. Pri nas 
so ta tip tirnic uporabljali 
samo v Karavanškem in Bo-
hinjskem predoru. Žlebasta 
tirnica se uporablja za tram-
vajske in pristaniške proge. 
Za pritrditev tirnic na pra-
gove je potreben drobnotirni 
material. Ta je namenjen pritrditvi tirnice na prag ter tirnic 
med seboj (tirni spoji). Pritrditev tirnice na pragove mora biti 
izvedena tako, da onemogoča bočno in vzdolžno pomikanje 
tirnic ter izruvanje tirnic iz pragov. Od začetka so se za to 
uporabljali le tirni žeblji. Poznamo dve osnovni vrsti tirnih 
žebljev, žeblji z zatiljem kvadratne oblike in žeblji s posebno 
glavo, ki jih zaradi posebne oblike glave poimenujejo tudi 

Magnetni tirni termometer, iz 
zbirke Železniškega muzeja

Najstarejša ohranjena tirnica, letnik 1856, tekalna površina 
glave tirnice je iz drugačnega materiala. Iz zbirke Železniškega 
muzeja

Ovna za podbijanje proge

Prenašanje tirnice s pomočjo klešč, rekonstrukcija tirov na 
postaji Trbovlje, foto R. Pleterski, 1967, fototeka Železniškega 
muzeja

Pritrjevanje tirefonskih vijakov s posebnimi ključi, park Tivoli, 
R. Pleterski, 1967, fototeka Železniškega muzeja
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»pasjeglavci«, nekateri od teh imajo osmerokotno zaključen 
klin. Razvoj se je nadaljeval k uporabi tirnih vijakov, poime-
novanih tirfoni, ki so kvalitetnejši od tirnih žebljev. Tirfoni 
se v pragove zavijajo s posebnim ključem. Nekateri sistemi 
pritrditve tirnice so izvedeni neposredno na prag. Drugi, naj-
bolj pogosti način, je uporaba podložne oziroma pritrdilne 
ploščice. Te pritrdilne ploščice omogočajo večjo porazdeli-
tev pritiska na prag. Poveča se odpor proti bočnemu pomi-
kanju tirnice zaradi večje povezanosti z žeblji ali tirfoni. 
Primer pritrditve dvoglave tirnice je izveden s pomočjo po-
sebnega nosilca, ki je s tirfoni pritrjen na prag in se imenu-

je stol ali angleško »chair«, 
kamor je tirnica zagozdena z 
leseno zagozdo. Novejše pri-
trditve tirnic k pragovom so 
izvedene s posebnimi vzmet-
mi. Pri vsem tem ne smemo 
pozabiti na tirne spoje, s ka-
terimi se dve tirnici spojita. 
Ti so bili nekoč izvedeni s 
pomočjo vzdolžnih veznih 
plošč, vijačeni z vijaki. 
Lahko so podprti (na prago-
vih) ali nepodprti tirni spoji. 
Vsekakor je med tirnicama 
ostajala reža, ki se je zaradi 

dilatacije (občutljivosti kovine na temperaturo) spreminjala. 
Dandanes se tirnice vari in so vijačeni tirni spoji praktično 
v uporabi samo še med remonti in na stranskih tirih. Seveda 
ima zgornji ustroj še veliko posebnosti, kot je nadvišanje tira 
v krivinah, kretnice ipd. Vendar tukaj ne bomo obravnavali 
vsega. Omenili bomo še nekaj orodja in naprav, ki so ga 
nekoč uporabljali pri vzdrževanju zgornjega ustroja.

Kot vsako specialno področje, tudi zgornji ustroj želez-
niške proge zahteva posebno orodje. Najosnovnejše orodje, 
ki je potrebno, so lopata, kramp (podbijač) in posebne vile 
za tolčenec. Pragove so dvigovali in prenašali s posebnimi 
kleščami, prav tako so se uporabljale posebne klešče za dvi-
govanje in prenos tirnic ter posebne dvigalke za dvigovanje 
tira med pobijanjem proge, ročne vrtalne naprave za vrtanje 
lukenj v tirnice za tirne spoje in ročne vrtalne naprave za 
vrtanje tirefonskih lukenj v pragove ter ročne žage za ža-
ganje tirnic. Pa tudi pripomoček za izvlečenje žebljev iz 

pragov, različna tirna merila, napenjalec tirne širine, maček 
za krivljenje tirnic, pripomočki za podbijanje (oven) ipd. Po-
sebno pozornost je bilo potrebno nameniti dilataciji tirnic, 
saj se zaradi spremembe temperature njihove dimenzije 
spreminjajo. Za določanje temperature so uporabljali poseb-
ne tirne magnetne termometre ter posebej prirejene tirnice 
za običajni termometer, saj je zelo pomemben razmak med 
tirnicama ob montaži tirnega spoja. Za pravilno določitev 
razmaka spoja so bila v uporabi posebna koničasta merila. 
Tudi obraba tirnic je povzročala težave, za določitev le-teh 
so razvili več vrst meril. Zgornji ustroj železniške proge 

mora biti v določeni niveleti, da ga lahko normalno in varno 
uporabljamo. To so nekoč dosegli z opazovanjem tira, mer-
jenjem tirne širine in podbijanjem proge. Za preverjanja 
stanja nivelete in smeri tire je zanimivo refleksno zrcalo, ki 
je bila preprosta naprava za kontrolo le-teh.

Omenili smo le izbor orodja in naprav za vzdrževanje 
zgornjega ustroja proge. Danes se uporabljajo modernejše 
orodje in merilne naprave, ki progarjem zelo olajšajo delo na 
zgornjem ustroju železniške proge. Vendar še vedno ostaja 
nekaj ročnega dela, ki ga je potrebno opraviti pri vzdrže-
vanju železniške proge.

Avtor: Mitja Vaupotič
Foto: Mitja Vaupotič

Literatura:
Stehlik V., Petrović D., Gornji stroj železnica, Štamparsko preduzeće JŽ, Su-

botica, 1952.
Pravilnik o gornjem stroju št. 14, Štamparija državnih železnic u Subotici, 

1940.

Ročna vrtalna naprava 
za vrtanje lukenj v tirnice 
za tirne spoje, iz zbirke 
Železniškega muzeja

Ročna vrtalna naprava za 
vrtanje tirefonskih lukenj, iz 
zbirke Železniškega muzeja

Tudi ženske so na železnici delale fizična dela. Fototeka 
Železniškega muzeja

Univerzalno merilo za mer-
jenje obrabe glave tirnic, iz 
zbirke Železniškega muzeja

Uporaba dvigalk pri demontaži proge v Slovenski Bistrici, foto 
R. Pleterski, 1966, fototeka Železniškega muzeja
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Zgodba neke generacije prometnikov – 1. del
Prvo razočaranje

Služba prometnika je bila nekoč zelo privlačna in le 
redkim mladim se je uspelo zaposliti na tem delovnem 
mestu. Ponavadi so vsi napredovali postopoma iz drugih 
služb na železnici.

V današnjem času si sploh ne znamo predstavljati, kakšno 
vlogo je nekoč imela uniforma. Takoj po vojni je bilo še vse 
po vojaško – po zgledu Sovjetske zveze, po kateri so si takrat 
jemali vzgled. Morda to potrdi anekdota o nekem duhovniku 
iz Maribora.

Takoj po vojni so bili skoraj vsi v državnih službah uni-
formirani. Do njih so ljudje izkazovali neko lažno spošto-
vanje. Še posebej do miličnikov in vojske. V neki mariborski 
gostilni je bila vesela družba vojaških uniformirancev, ko je 
vstopil profesor v družbi prijatelja duhovnika. Duhovnik je 
bil v partizanih, kjer je napredoval celo do oficirja. V gostilni 
je bil s svojim ovratnikom takoj prepoznaven. V tistih časih 
je bila duhovščina tedanjemu režimu trn v peti. Mnogi povz-
petniki pa so kar tekmovali, kdo jim bo bolj nagajal.

Ko prijatelja sedeta za mizo in se razgovorita, začne 
vesela druščina zbijati šale na račun vere. Duhovnik vse to 
mirno presliši. Ko pa so te šale postale bolj osebne in so 
začele prizadetega izzivati, je ta s kolegom zapustil lokal. 
Odšel je domov, se preoblekel v vojaško uniformo z vsemi 
vojnimi medaljami in se vrnil v gostilno. Tokrat je ob po-
gledu na oficirsko uniformo vesela druščina utihnila. Priš-
lek je vstopil, napravil par korakov, se ustavil in po vojaš-
ko izrekel povelje: »Mirno!« Podčastniki in vojaki so takoj 
vstali in sledili povelju, ki je sledilo: »Na levo naokrog … 
marš domov!« 

Tudi železnica ni bila nobena izjema. Vsi, od čuvaja do 
šefa postaje, so nosili uniforme in celo čine ne rokavih. Naj-
večja osebnost na postaji je bil šef postaje. Ker pa je bil šef 
malo med potniki, so ti bolj poznali prometnika – takrat vla-
kovnega odpravnika z rdečo kapo. Na štajerskem podeželju 
so ga imeli za »postaje načelnika« ali na kratko kar »načel-
nika«. To pomeni takratno veliko veljavo. V današnjem času 
pa med potniki na železnici nihče več ne vzbuja pozornosti. 
Šefe postaj ukinjajo, rdeče kape pa tudi na določenih progah 
vse bolj izpodriva modernizacija.

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo vsesplošno 
pomanjkanje, ki pa ga v drugem desetletju po vojni nismo 
preveč občutili. Denarja je bilo malo, skoraj vsi smo živeli 
skromno v pomanjkanju, tako da ni bilo očitnih razlik. Naši 
starši so se prebijali skozi življenje, kot so vedeli in znali. 
Svojim otrokom pa so na vso moč želeli boljše življenje, ki 
pa so ga videli le v izobrazbi. 

Po končani osnovni šoli otroci povečini ne vedo kam 
naprej. Prijatelj me je navduševal za kmetijsko šolo, oče 
pa se je zavedal stroškov in me uspel poslati v železniško 
prometno šolo. S tem se mu je uresničila želja, da bi ga 
nasledil v poklicu, še bolj pa je bila privlačna štipendija, ki 
jo je nudila železnica. Takratna odločitev je bila zelo dobra. 

Pozneje pa sem spoznal, da nisem krenil po pravi poti, pa 
tudi možnosti ni bilo druge.

Slovenski mislec Pavel Geržan je v svojih razmišljanjih 
zapisal, da se v slehernem človeku skriva neka sposobnost, 
ki jo žal nekateri odkrijejo prepozno ali pa sploh nikoli. 
Tudi sam sem prišel do tega spoznanja zelo pozno, ko mi je 
bilo že usojeno opravljati poklic, ki mi ni bil ravno pisan na 
kožo. Z željenim delom sem se začel zelo aktivno ukvarjati 
ob upokojitvi in ga še vedno opravljam sebi v zadovoljstvo 
kot konjiček. Posebnega zaslužka ravno ni, so pa mnoga 
življenjska izkustva in doživetja, s katerimi se sicer nikoli 
ne bi srečal.

V železniško prometno šolo smo prišli v glavnem s po-
deželja, iz vse Slovenije. Kar nekaj nas je bilo takšnih, ki 
se nam je v razvoju poznalo, da nismo imeli doma obilne 
prehrane, pa čeprav nismo stradali. V drugem letniku smo 
si znali pomagati s tem, da smo pomagali v kuhinji interna-
ta. Pri večerji ni bilo kuharice Marjane in je delitev hrane 
vodil starejši dijak. Iz naše generacije je bil že takrat uspe-
šen Jože Janežič - Južek, doma iz Prlekije. Bil je nekoliko 
večje postave in pripraven za to delo. Po večerji smo morali, 
poleg sprotnega pomivanja posode, še temeljito počistiti 
kuhinjo. Južek, ki smo mu rekli »šef kuhinje«, je znal poskr-
beti tudi za nas sošolce. Vedno je ostalo nekaj takšne hrane, 
ki je šla nam, odraščajočim otrokom, najbolj v slast. Takšni 
priboljški, kot so bile hrenovke, ki jih na podeželju takrat 

Južek, nekdanji šef kuhinje

Generacija po 50-ih letih
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nismo poznali, so nam še posebno teknili in pogosto smo 
višek odnesli v peto nadstropje med sošolce, ki so bili veseli 
dobrot. 

Po končanem drugem letniku smo odšli na počitnice. Ko 
pa je prišel čas za tretji letnik, smo dobili sporočilo, da je 
šola ukinjena in le nekaj najboljših učencev je nadaljevalo 
šolo. Večini od 53 dijakov iz dveh razredov so se razblinile 
sanje, da bodo postali prometniki. Predavatelji so nas dve 
leti vzpodbujali in nas postavljali v vlogo vlakovnih odprav-
nikov in nam sadili cvetlice, ki so se na mah posušile. Kaj 
sedaj?

Mnogi starši so nas prepustili usodi, toda mi nismo obu-
pali. Še vedno smo upali, da kdaj dosežemo svoj cilj. Skoraj 
polovica nesrečnih otrok je nadaljevala šolanje in izobraže-
vanje drugod, v drugih poklicih in vsi so uspeli v življenju. 
Druga polovica pa smo nadaljevali trnovo pot na železnici. 
Bil sem delavec v skladišču, čistil kretnice, delal na premiku, 
kot prometnik pa tudi nadomeščal šefa postaje. V službi sem 
doživel marsikaj. Danes temu rečemo strokovno mobing na 
delovnem mestu. Takrat pa smo temu rekli »čista zajeban-
cija«. Bolj kot je bil primitiven predpostavljeni, bolj se je 
znal verbalno znašati nad podrejenimi. Nekoč mi je starejši 
kretnik takole opisal začarani krog na železnici.

»Mačka je opraskala šefovo ženo, ki se je nato s kaznijo 
znesla nad svojim možem. Ta je prišel drugi dan nepotešen 
in slabe volje v službo in nadrl prometnika. Svoj pokvarjeni 
dan je ta prenesel na kretnika, ki je zvečer stresel slabo voljo 
na svojo ženo. Ona je razžaljena brcnila domačega psa, ki 
se ji je motal pod nogami, ta pa se je zapodil za sosedovo 
mačko, ki je bila last šefa. Prestregla jo je šefova žena, katero 
je mačka opraskala … in zgodba se vrti dalje.«

Moj okoliš, poljčanska postaja, je takrat spadala pod 
Celje. Javil sem se v tajništvu, kjer me je gospod z očali, 
tovariš Kokot, potolažil, da bom do polnoletnosti pomagal 
v skladišču. Prelagal bom le petkilogramske pakete. Govoril 
je, kot da nikoli ni videl dela v skladišču.

Postal sem skladiščni delavec na »ozkotirni železnici«, 
kot so šaljivo dejali voznikom vozičkov na dveh kolesih, 

imenovanih »rudlci«. Mladih delavcev (še otrok) so bili 
delavci, ki so prišli pred nami, zelo veseli. Predali so nam 
svoje rudlce, oni pa so v skladišču po listinah zbirali pakete, 
ki so bili več kot desetkrat težji od napovedanih, in smo jih 
nato vozili iz skladišča v vagone. Za težje pakete se nihče 
ni oziral na našo šibkost, kajti bil si eden izmed njih, pa še 
novinec po vrhu. Včasih so bili tudi težji tovori, da sem jih 
komaj zmogel. Le redko se je zgodilo, da mi je kdo pri-
skočil na pomoč. Kmalu smo spoznali, da se ni dobro ni-
komur zameriti, kajti med delavci je bila pogosto prisotna 
pijača in nagajanja v posmeh vseh, ki so si v dvanajstih urah 
dela želeli nekaj zabave. Delali smo vsak drugi dan od šeste 
zjutraj do šeste zvečer. Najtežje je bilo zame v teh letih zgod-
nje jutranje vstajanje, kajti iz Poljčan do Celja je vozil vlak s 
parno vleko kar celo uro. Takrat so bili delavski vlaki polni 
delavcev. Vozili smo se v kupejih in le redki so bili, da si na 
vlaku niso podaljšali spanca za kakšno urico.

V skladišču sem delal le nekaj mesecev. Tukaj sem se 
srečal z delavci polproletarci, kot so v posmehu takrat dejali 
tistim, ki so imeli doma kmetijo in so hodili še dodatno 
v službo. To so bili pravi garači, ki so doma trdo delali, 
naslednjega dne pa v službo. Doma so imeli žene z družino. 
Mnogi izmed njih so malo jedli in več pili – žal domačo 
šmarnico (samorodnico). Med njimi so bili tudi takšni, ki so 
bili zasvojeni alkoholiki in jim opojne pijače ni bilo nikoli 
dovolj. Spomnim se primera, ko je eden takšnih, v stavi za 
pet litrov šmarnice, pregriznil crknjeno podgano.

Nekega dne nas pokličejo v pisarno in nam ponudijo delo 
v garderobi ali pa za sovoznika šoferja. S sošolcem Ivanom 
Sitarjem iz okolice Oplotnice sva se odločila za sovoznika. 
To mi je bil izziv, da spoznam mesto in podjetja. Zopet so mi 
natvezli zgodbo o petkilogramskih kartonih. Nova izkušnja, 
novo razočaranje.

Nadaljevanje prihodnjič.

Besedilo in foto: Marjan Mally

Naši upokojeni člani: Slobodan Dodić
Slobodan, pogovor bova začela na koncu. Kdaj si za-
ključil svojo pot na železnici?

Na železnici nisem več zaposlen že dobrih deset let, tako 
da imam že kar dolg upokojenski staž.

Kako si preživljal prehod med upokojence?

Samega prehoda iz aktivnega življenja v upokojenske 
vrste nisem doživljal kot kakšen poseben stres. Kolikor se 
je dalo, sem svoje aktivnosti, ki sem jih počel že v aktivni 
dobi, nadaljeval tudi kot upokojenec, tako mi je ostalo tudi 
brez službe še kar nekaj obveznosti. Slobodan z ženo
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Pot do tega trenutka pa je bila dolga. Kje in kaj vse si 
počel na železnici?

Rodil sem se sicer v južni Srbiji v Vranju. V Slovenijo sem 
prišel leta 1970 kot dvajsetletnik. Najprej se nisem zaposlil 
na železnici, delal sem v Uljaniku. Da sem postal železničar, 
ima zasluge takratni šef postaje Pulj, ki me je povabil med 
ajzenponerje. Začel sem kot premikač, a že po nekaj mesecih 
sem bil v šoli za sprevodnike, veliko večino delovne dobe 
pa sem bil prometnik. In to v glavnem v Divači, nadomeščal 
in delal pa sem tudi po okoliških postajah – na Kozini, v 
Podgorju, Rakitovcu ...

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

Lahko rečem, da imam veliko lepih spominov na čas moje 
službe na železnicah. Najlepše seveda na čase, ko sem bil 
prometnik. Težko bi se sedajle spomnil na katero res ne-
prijetno stvar v službi, ki bi mi morda do danes ostala v 
spominu.

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

Član našega sindikata sem postal takoj v začetku, ob usta-
novitvi. Ves čas sem aktivno sodeloval in želel po svojih 
močeh pomagati pri delu. Bil sem dolgoletni predsednik 
Območnega odbora SŽPS Sežana. Seveda sem s tem imel 
veliko dela in obveznosti, kasneje, ko so se na tem območju 
ukinjale postaje in se je proga modernizirala, je bil ta OO 
priključen postojnskemu.

Redno sem hodil na sestanke v Ljubljano in na njih tvorno 
sodeloval. Ni bilo vedno enostavno, saj se spominjam, kako 
je bilo potrebno večkrat tudi kar iz nočne oditi na sestanek 
v Ljubljano.

Rad sem se udeleževal vseh sindikalnih družabnih sre-
čanj. Še posebno rad sem te dogodke fotografiral, saj sem 
vedno imel s sabo fotoaparat.

O tej bogati zbirki foto arhiva sem se lahko tudi sam 
prepričal, ko sem ga obiskal. Slobodana se pa v sindikatu 
dobro spomnimo tudi kot organizatorja številnih izletov tako 
v Srbijo kot v ostale kraje nekdanje države Jugoslavije. Bil 
je dober in zanesljiv organizator, udeleženci njegovih izletov 
so ga vedno pohvalili in bili zadovoljni z videnim in dožive-
tim. (Opomba avtorja)

Veliko časa si posvetil tudi delu v tvoji domači Divači. 
Kaj vse si počel?

V svojem domačem kraju sem ves čas zelo aktiven. Med 
drugim sem bil med ustanovitelji nogometnega kluba Želez-
ničar Divača. Veliko energije, volje in dela smo ob ustanav-
ljanju kluba namenili tudi projektu, da smo prišli, naredili 
stadion.

Sem pa tudi član folklorne skupine tako v Postojni kot 
v Kopru. Imamo redne vaje in nastope, skratka, sem polno 
zaposlen …

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

Težko bi danes rekel, kaj bi naredil drugače, če sploh bi. 
V danem trenutku pač človek dela, kot zna najbolje.

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

Kot sem že prej našteval, poskušam biti karseda aktiven v 
domačem kraju in okolici. Sicer pa z ženo Javorko in sinom 
živimo v svoji hiši, za katero po svojih močeh poskušam 
skrbeti. Seveda pa je z leti za vsako stvar potrebno malo več 
časa in napora. Hči pa živi v Novem Sadu.

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

Verjamem v uspešno delo sindikata še naprej v korist 
vsega članstva in vseh železničarjev.

Pogovarjal se je in fotografiral Miran Prnaver.

Bil je med ustanovitelji NK Železničar Divača.

V folklorni skupini

V veseli družbi
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Pohod na Šmohor in Brnico

Kmalu po štartu

Počitek v senci

V petek, 10. 5. 2019, se nas je 17 pohodnikov zbralo na 
železniški postaji v Laškem. V lepem, zjutraj tudi sončnem 
vremenu, smo se odpravili do dve uri oddaljenega Doma 
na Šmohorju. Strmina nam ni delala posebnih težav, saj je 
Miran že pred tem poskrbel, da so bile naše zaloge hrane 
in pijače napolnjene. Po krajšem oddihu na domu smo se 
odpravili še do deset minut oddaljenih ogromnih lip, ki so 
posebnost, ki krasi okolico cerkve Sv. Mohorja.

Ni kaj, res so impresivne.
Sledil je sestop na sedlo pod Velikim Slomnikom in nato 

strm vzpon nanj. Ker je bila tukaj strmina precejšnja, je med 
pohodniki vladala popolna tišina, saj se je vsak raje ukvarjal 
sam s sabo. Z vrha razglednega Slomnika smo se odpravili 

Naša četica koraka.
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Piknik SPPS skupaj z upokojenimi železničarji
Dne 5. 6. 2019 je sindikat SPPS organiziral piknik z upo-

kojenimi železničarji in ostalimi sodelavci v Postojni, v Ta-
borniški koči. Priprave so bile zelo intenzivne.

Za dobrodošlico nas je čakal aperitiv, člani sindikata so 
pripravili pasulj in golaž (priprava in kuhanje). Vreme je bilo 
zelo ugodno in športne aktivnosti so minile brez poškodb.

Pripravil: SPPS

Priprava hrane Upokojenci in člani

Predsednik pokuša.

do Doma na Brnici, kjer nas je čakalo več kot zasluženo 
kosilo. Verjetno bi tukaj ostali še kar nekaj časa, ker pa je 
bila možnost popoldanskih neviht velika, smo se kar naj-
hitreje odpravili proti dolini in železniški postaji v Celju. 
Postajo smo dosegli brez dodatne naravne mokrote v obliki 
dežja.
Če povzamem: 26 prehojenih kilometrov, 1000 višinskih 

metrov in 7 ur hoje. Ni slabo za železničarje, kajne?

Besedilo: Adolf Teržan
Foto: Živko Jović in Viki Ratajc

Skoraj na cilju v CeljuNa Šmohorju

Brv čez Savinjo
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Izlet OO Celje na Portugalsko – 1. del
Fatima in Nazare

Za letošnji izlet smo si člani OO Celje izbrali potovanje na 
najbolj zahodni košček naše celine, na Portugalsko.

Kot običajno, je bila izhodiščna točka Celje, od koder smo 
se z avtobusom popeljali do letališča v Bologni. V pozno 
popoldanskih urah smo pristali v Lizboni in pot nadaljevali 
proti Fatimi. Kraj je največje Portugalsko romarsko svetišče, 
kar je mogoče videti tudi v ureditvi kraja. V kraju so števil-
ni sakralni objekti, namenjeni večjemu številu vernikov. Po 
namestitvi v hotelu in večerji smo si za pokušino ogledali 
Fatimo. Pod Marjanovim vodstvom smo ogled nadaljevali 
naslednjega dne, žal je ta dan deževalo, kar nekoliko omeji 
možnosti ogledov na prostem in še s fotografiranjem so 

Univerza Coimbra 
Foto: Darko Kranjc

Cerkev Naše gospe rožnega venca 
Foto: Edvard Kostić

Oltar z mozaikom patra Ivana Rupnika 
Foto: Edvard Kostić

Lansko leto Atene, letos železniška postaja Coimbra 
Foto: Zmago Kotnik
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Udeleženci Nazareja 
Foto: Edvard Kostić

Bojana zapiše skoraj vse! 
Foto: Edvard Kostić

Plaža Nazare: Natalija, 2 x Metka, Irena, Jožica 
Foto: Edvard Kostić

težave. Zato pa smo nekoliko več časa posvetili notranjosti 
sakralnih objektov. Za nas Slovence je še posebej zanimi-
va cerkev Svete Trojice, četrta največja cerkev na svetu, v 
kateri je slovenski jezuit Marko Ivan Rupnik, tudi Prešernov 
nagrajenec, ustvaril 500 m2 velik mozaik.

Nekaj časa smo si vzeli tudi za nakupe spominkov. Portu-
galska je zelo znana po izdelkih iz plute, kar ni presenetlji-
vo, saj v državi pridobijo polovico svetovne proizvodnje te 
surovine. Popoldan smo se odpravili proti zahodu, na obalo 
Atlantskega oceana.

Ob prihodu v Nazare nas je končno pričakalo sončno 
vreme, kar je bilo več kot dobrodošlo, saj smo načrtova-
li oglede na prostem. Na razgledni ploščadi smo si lahko 
ogledali mestece Nazare in obalo, kjer so leta 2013 postavili 
svetovni rekord v deskanju na vodi na najvišjem valu, ki je 

znašal 30 metrov. Na srečo ob našem obisku ni bilo takšnih 
valov. Tako so nekateri izkoristili široke peščene plaže in 
se nekoliko namočili v ne pretoplem Atlantiku. Zopet drugi 
so si privoščili kakšen posladek, po katerih je Portugalska 
znana.

Nadaljevanje prihodnjič.

Zapisal: Edvard Kostić
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Železniška postaja

Na mostu

Izlet OO Ljubljana Zalog v Novi Sad
V mesecu maju (18. 5.–20. 5.) je OO Ljubljana Zalog za 

svoje člane in članice organiziral tridnevni izlet v Novi Sad.
Na poti v Novi Sad smo se ustavili v Bijeljini, kjer smo si 

ogledali Etno Selo Stanišići, jedli in nadaljevali pot.
V Novem Sadu smo si ogledali mesto, staro mestno jedro, 

Petrovaradinsko trdnjavo in železniško postajo Novi Sad. 
Tam sta nas lepo sprejela službujoča prometnika, ki sta nam 

na kratko opisala postajo in trenutna vlaganja v obnovo 
proge.

Seveda smo poskusili tudi znane srbske dobrote z žara (pa 
tudi pijače ni manjkalo) in bili zelo zadovoljni.

Naslednjega leta izlet najbrž ponovimo, upamo, da v še 
večjem številu.

Napisal in foto: Igor Nikolić

Vesela družba

V prometnem uradu Skupinska s prometnikom
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S kolesom od Hodoša do Kopra
Lani je na enem izmed mnogih piknikov prijatelj Leon 

povedal, da se bo naslednjega leta s kolesom odpravil na dia-
gonalo od Hodoša do Kopra. Seveda na pikniku včasih pade 
tudi kakšno pivo preveč in človek ne razmišlja več trezno, pa 
sem se mu ponudil za družbo. Lani o tem ni bilo več debate.

Letos marca sva se ponovno srečala in Leon me vpraša, 
ali kaj treniram, saj gremo junija na turo. Malo mi je dalo 
misliti, kaj mi je tega treba. Opravičeval sem se, da še nisem 
nič treniral zaradi slabega vremena, ampak ni popustil. Tako 
obljuba dela dolg!

Začelo se je klicanje, ali je kje še kakšen kandidat. Na 
začetku je kazalo, da bova sama, pa se je pridružil še Primož. 
Potrebno je bilo uskladiti termin. Odločitev je padla: 9. 6. 
2019 z vlakom iz Ljubljane do Hodoša in veselo na pot!

Start iz Hodoša ob 13. 
uri. Pot nas je vodila mimo 
Murske Sobote, Bakovcev, 
Žihlave, Ptuja, Slovenske 
Bistrice do Zreč. Prekolesa-
rili smo 130 km. V Zrečah 
smo prespali in si nabrali 
novih moči za naslednji dan.

Naslednjega dne nas je 
pot vodila skozi Celje, Žalec, 
Vransko, Kamnik, Ljublja-
no, Vrhniko ter Logatec in 
prispeli smo na naš cilj za ta 
dan, na Laze pri Planini, pre-
kolesarili smo 145 km.

Tretjega dne v zgodnjih 
jutranjih urah smo pot nadaljevali proti Postojni, Divači in 
Kopru.

Ob 11. uri smo po 75-ih km končno prispeli na cilj.
Na poti smo imeli tudi srečo z vremenom. Tudi to je pripo-

moglo k temu, da smo celotno pot prekolesarili v 16,5 urah. 
Zgodil se je tudi manjši padec, k sreči brez hujših posledic.

Vsi trije smo bili z dosežkom zadovoljni in verjetno bomo 
še kakšno turo naredili skupaj.

Na koncu pa se moramo zahvaliti SŽ za vozne karte in 
SVSŽ za apartma v Zrečah. Hvala Leonu za nočitev ob 
koncu druge etape in vsem drugim, ki so pripomogli k 
temu.

Lekso Stanojević
Foto: Leon Krmavnar, Primož Lukančič

Na cilju

Končna postaja

Počitek in nabiranje moči

»Prelaz« Kozjak

Na štartu
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10 najmanjših držav na svetu
Na svetu je okoli 200 priznanih držav. Nekatere so izjemno 
velike, druge zelo majhne. Najbrž veste, da je najmanjša 
država na svetu Vatikan, pa veste tudi, katera je druga naj-
manjša država ali pa tretja najmanjša? Preberite si seznam 
10-ih na jmanjših držav na svetu. 

1. Vatikan – 0, 44 km2

Vatikan je najmanjša država tako po površini kot tudi po 
številu prebivalcev. Trg Sv. Petra, bazilika Sv. Petra, Vati-
kanski muzeji ter domovanje papeža so kljub svoji majhnosti 
izjemno priljubljena romarska in turistična točka.

2. Monako – 2 km2

Druga najmanjša država na svetu je hkrati tudi najgosteje 
poseljena država na svetu. V Monaku zaradi ugodnih davč-
nih pogojev prebiva veliko bogatašev.

3. Nauru – 21 km2

Nauru je najmanjša otoška država. Leži v južnem delu 
Tihega oceana in je edina država na svetu, ki nima uradne-
ga glavnega mesta.

4. Tuvalu – 26 km2

Tuvalu je prav tako otoška država v Tihem oceanu. Zaradi 
nizke nadmorske lege so otoki, ki sestavljajo Tuvalu, ogro-
ženi zaradi napovedanega splošnega dviga morske gladine.

5. San Marino – 61 km2

San Marino je enklava sredi Italije. Je najstarejša republika 
na svetu, ustanovljena že daljnjega leta 301.

6. Lihtenštajn – 160 km2

Lihtenštajn je majhna evropska celinska država, ki leži med 
Švico in Avstrijo. Je kneževina, znana tudi kot davčna oaza, 
in zato med najbogatejšimi državami sveta.

7. Maršalovi otoki – 181 km2

Še ena majhna otoška država v Tihem oceanu, ki je sestav-
ljena iz več kot 1200 otokov. Znana je predvsem kot ozem-
lje, kjer so Američani po II. svetovni vojni izvajali jedrske 
poskuse.

8. Sveti Krištof in Nevis – 261 km2

Karibsko otočje velja za eno izmed prvih območij zahodnega 
sveta, ki so jih osvojili in naselili Evropejci. Ekonomija je v 
veliki meri odvisna od turizma.

9. Maldivi – 300 km2

Otoška država, ki jo sestavlja okrog 2000 majhnih otokov, 
se nahaja v Indijskem oceanu. Znana je po prelepih plažah 
in čudovitem tropskem morju.

10. Malta – 316 km2

Gosto naseljena država v južni Evropi je bila zaradi 
svojega ključnega strateškega položaja sredi Sre-
dozemskega morja v svoji zgodovini križišče zelo 
različnih kultur. Sestavljena je iz okoli 20 otokov, od ka-
terih sta stalno naseljena le dva večja otoka – Malta in 
Gozo.

Povzeto po: World atlas

Ali ste vedeli?
Človeško telo je ena izmed največjih ugank, katerega ne-
znanke rešujemo vsak posamezen dan. Pravzaprav ne mine 
dan, ki nam ne bi postregel z zanimivim dejstvom o človeš-
kem telesu in njegovem delovanju. V zadnjem času znan-
stveniki s svojim delom in odkritji dajejo občutek, da smo 
ljudje prav posebna bitja. Vendar niso le znanstveniki tisti, 
ki razumejo delovanje človeškega telesa. Vsak posameznik 
lahko poseduje prav posebno zanimivo dejstvo o telesu, ki 
je edinstveno in neponovljivo. Za vas smo izbrali nekaj pre-
senetljivih dejstev o človeškem telesu.

Ali ste vedeli:
–  da je razpon rok enak vaši telesni višini? 
–  da je dolžina stopala enaka dolžini vaše podlakti?
–  da je velikost vašega srca enaka vaši stisnjeni pesti?

–  da je 11 odstotkov celotne populacije levičarjev?
–  da se v avgustu rodi največ otrok?
–  da vaši možgani uporabljajo 20 odstotkov celotnega 

kisika, ki vstopi v človeško telo?
–  da povprečna oseba zaspi v 7-ih minutah?
–  da je stevardesa najdaljša beseda, ki jo na tipkovnici tip-

kamo samo z levo roko?
–  da z užitjem zelene porabite več kalorij, kot jih ta vsebuje?
–  da človeški možgani delujejo z enako močjo kot 10-vatna 

žarnica?
–  da bo povprečna oseba v svojem življenju spala 25 let?
–  da ženske mežikajo dvakrat več kot moški?
–  da na dan vdihnemo več kot 23 000-krat?
–  da je stegnenica močnejša kot beton?
–  da tvoja usta proizvedejo liter sline na dan?

37AVGUST 2019

ZANIMIVOSTI



–  da so človeški možgani sestavljeni iz 80 odstotkov vode?
–  da postaneš žejen, ko tvoje telo izgubi en odstotek vode?
–  da človeško telo vsebuje 96 000 kilometrov žil?
–  da pri govoru uporabljamo 72 različnih mišic?
–  da kihnemo povprečno s 160 km/h?
–  da med, ki ga zaužijemo, preide v krvni obtok šele po 

20-ih minutah?
–  da je kri 6-krat gostejša od vode?
–  da povprečno zaužijemo več kot eno tono hrane in pijače 

na leto?
–  da ima povprečna oseba več kot 1 460 sanj na leto?
–  da povprečna oseba v celotnem življenju popije več kot 

60 566 litrov vode?
–  da je po tem, ko prenehamo jesti, naš sluh manj oster?
–  da nohti na rokah rastejo hitreje kot nohti na nogah?
–  da potrebujemo 17 mišic, da ustvarimo nasmeh?

–  da smeh znižuje raven stresa in krepi imunski sistem?
–  da je površina pljuč velika približno toliko kot teniško igriš-
če?

–  da človeško telo proizvede 2 500 000 rdečih krvničk vsako 
sekundo?

–  da je ponedeljek tisti dan v tednu, ko je največ tveganja 
za srčni napad?

–  da je milni mehurček 10 000-krat tanjši kot človeški las?
–  da lahko oseba dlje časa živi brez hrane kot brez spanca?
–  da če vaša slina nečesa (hrane) ne raztopi, tega ne 

morete okusiti?
–  da smo zjutraj en centimeter višji kot zvečer?
–  da je zob edini del človeka, ki se ne more sam obnoviti?
–  da človeško telo v 30-ih minutah proizvede dovolj toplote, 

da ogreje pribl. 1,5 litra vode do vretja?
–  da ni možno žgečkati samega sebe?

Parna lokomotiva je dosegla največjo hitrost preko 200 ki-
lometrov na uro. Danes vozijo hitri vlaki TGV v Franciji s 
320 km/h, v Italiji AGV s 360 km/h, na Kitajskem 430 km/h. 
Japonci pa so s hitrim vlakom na magnetni blazini dosegli 
hitrost 581 kilometrov na uro. Ta trenutno najhitrejši vlak na 
svetu naj bi začel redno voziti šele čez deset let.

Marija Broz, Titova mati, je rodila kar 15 otrok. Osem jih je 
umrlo kmalu po rojstvu. Josip je bil sedmi po vrsti. Njena 
rojstna hiša (Javeškova) v Podsredi je danes muzej, ki ga 
je Tito nazadnje obiskal leto dni pred smrtjo. Tu je preživel 
svoja rana otroška leta.

Ivan Grozni je leta 1552 razbil tatarske kanate, osvojil Kazan 
in Astrahan in pridružil Sibirijo k Rusiji. Na ustju Dvine ob 
Belem morju je nato zgradil Arhangelsk. Leta 1553 je zgradil 
prvo tiskarno v Rusiji.

Znano je, da so bili kralji do 19. stoletja pogosto nepismeni. 
Ruska carica Elizabeta je bila slabo pismena in ni vedela, 
kje je Anglija.

Od kod izvira beseda soldat, kar pomeni vojak? Leta 1486 
so najemniški vojaki pod nemškim cesarjem Maksimilijanom 
I. prejemali solde, plačo.

V srednjem veku so imeli težke bojne metalne stroje. Napra-
va je bila dolga do 15 metrov in je imela do deset ton težko 
protiutež na krajšem delu vzvoda, na daljšem je bila prača 
za projektil. S strojem so metali do ene tone težke kamnite, 
svinčene ali železne krogle, ki so imele do petsto metrov 
dometa. Napravo so verjetno izumili Arabci, uporabljali pa 
so jo do konca 16. stoletja. Znane so tri vrste: tribok, fron-
dibola in bifa.

Sold je bil zlatnik ali trdna valuta v obliki kovanca. Od tu izraz 
za plačanega vojaka, soldat ali žolnir, nemški Landsknecht 
je bil nekdaj v pogornem jeziku lanckneht.

Izraz točiti krokodilje solze pomeni lažno, hlinjeno žalost – 
hinavščino. Fraza izhaja iz pravljice, ko je krokodil otročje 
jokal, da je privabil žrtve, katere je nato požrl.

Celovški Minimundus ali Mali svet ob Vrbskem jezeru so 
ustanovili leta 1958 z dvajsetimi maketami. Danes razstav-
ljajo prek 150 modelov z vsega sveta, med njimi slovenske: 
NUK iz Ljubljane, Blejski grad in Blejski otok.

Vsaka vojna terja mnoge žrtve. 19. oktobra 1813 so zavez-
niške sile pri Leipzigu premagale Napoleona. V tridnevni 
bitki je padlo 120 tisoč vojakov.

V srednjem veku so imeli težke bojne metalne stroje. Napra-
va je bila dolga do 15 metrov in je imela do deset ton težko 
protiutež na krajšem delu vzvoda, na daljšem je bila prača 
za projektil. S strojem so metali do ene tone težke kamnite, 
svinčene ali železne krogle, ki so imele do petsto metrov 
dometa. Napravo so verjetno izumili Arabci, uporabljali pa 
so jo do konca 16. stoletja. Znane so tri vrste: tribok, fron-
dibola in bifa.

»Fantje so se s cigareti v ustih postavljali pred dekleti in s 
tem dokazovali svojo možatost. Nevajeni kajenja so nato 
klicali urha na pomoč«. Na Štajerskem pa je bolj poznana 
fraza, da se ga je nekdo napil in je potem pel rigoleto ali, 
da je kozlal. V vsakem primeru gre za bruhanje. Urha, žabo 
poznamo tudi pri nas. Bil je pijan ko žaba. Fraza pa spominja 
na nekdanja poganska praznovanja v juliju, ki so jih nato 
praznovali ob času sv. Urha. Na slavju se je mnogo pilo in 
posledično bruhalo.
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ZGODBE ZA DUŠO

Tukaj leži človek, ki nikoli ni imel dovolj …
Dober prijatelj je obiskal prijatelja na pokopališču. Ko je 
odhajal, je tiho zašepetal: »Tukaj leži človek, ki nikoli ni 
imel dovolj.«

Zakaj je v Sloveniji toliko ljudi sprtih zaradi dediščine, 
zemlje, parcel in še drugih nepremičnin? Eden od odgo-
vorov je, da smo požrešni. 

Ali smo požrešni, ker s tem ustvarjamo občutek varnosti? 
V smislu: več imam, lepše se počutim. Želimo nekaj pode-
dovati in dobiti, ker menimo, da starši imetja niso pravilno 
razdelili? Se bojimo, da na starost ne bomo imeli dostoj-
nega življenja? 

Ali imamo tako radi naše bližnje, med njimi so otroci, da 
jim bomo imetje razdelili, da jim bo v življenju laže? Ali 
smo požrešni, ker imajo drugi, mi pa ne? Morda ste živeli 
v pomanjkanju in imate danes možnost pridobivanja bo-
gastva. Zdaj ste si dali duška ... 

Vas materialne dobrine še posebej razveseljujejo? In ne-
nazadnje: Kako spoštujete in cenite dobrine tega sveta? 
Vas požirajo, imate do njih odnos, ki prinaša zadovoljstvo 
vam in bližnjim?

Nobena zgodba v življenju ne spremeni požrešnosti, če 
ne spoznamo, kako sprejemati dobrine, da bomo ob njih 
razveseljevali sebe in bližnje. 

Mogočen kmet je ob velikem imetju in mnogih hišah čez 
noč začel borbo z boleznijo. Sosedu je trpeče pripovedo-
val: »Garal sem in garal, zdaj pa moram vse zapustiti. Nič 
mi ne pomeni, saj umiram. Vse bom moral pustiti, samo 
kregali se bodo za menoj.« 

Kaj je lepše: živeti v miru in dobrih odnosih ali biti skregan 
zaradi kosa zemlje, njive ali gozda? Je to zaradi pomanj-
kanja ljubezni do sebe in bližnjih? 

Je to pomanjkanje smisla življenja? Naše življenje je dar, 
ki nam je dan za nekaj let. Vsega ne bomo mogli zaužiti 
in uživati.

Se vam zdi, da vas načenja požrešnost? Še je čas za 
premislek in dejanja. Če ste preveč željni vseh mogočih 
materialnih dobrin, razmislite. Ni dobro, da ste obremen-
jeni … 

Povzeto po članku Benedikta Lavriha

Misli Toneta Pavčka o življenju
Ne verjemite njim, ki vam pravijo: Ta svet je grozen, grob, 
grd. Ni res. Res je, da je lahko še hujši. Toda za vas je to 
vaš edini svet, edini, ki v njem živite, se v njem udomite 
in ga v dobrem naravnate po svoji podobi.

Ne verjemite tudi njim, ki vam pravijo: Življenje je trdo, 
trpko in težko. Ni res. Res je, da je lahko še hujše. Toda 
za vas je to življenje edino, enkratno in neponovljivo ... 
Vaše je, da iz njega naredite vse, kar je v dobrem mogoče.

Ne verjemite komurkoli in karkoli. Verjemite pa, če morete, 
moji zgodbi: Nekoč, pred leti, ko me je kot strela z jas-
nega zadelo hudo, mi je star mož, živi modrec, dejal: »In 
nikar se odslej ne boj življenja!« Tako zdaj jaz govorim 
po njem podobne besede za vas: »Ne bojte se življenja! 
Naj pljuska v vas z vso silo in v vse žile, naj vas nese ali 
zanese, le ne pustite, da vas spodnese. In imejte ga radi, 
da bo tudi ono, življenje, imelo rado vas!«

Zakaj lovca vedno pokopljejo šele en teden po 
tistem, ko umre?
– Zato, da ga ima žena vsaj eno nedeljo doma!

Kako pravimo človeku, ki je od jutra do večera v 
gostilni?
– Natakar.

Kateri instrument je najstarejši?
– Harmonika, ker je najbolj zgubana.

Kaj se zgodi, če položiš glavo na kup slame?
– Kup se poveča.

Zakaj je Zemlja ženskega spola?
– Ker nihče ne ve, koliko je stara.
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Enačba 
Odlična enačba Al-Kavarzimija (očeta algebre!)
Vprašali so očeta algebre, kaj je človek. Skromno je 
odgovoril:
–  Če je človek pošten in moralen, torej = 1.
–  Če je šarmanten, mu dodamo eno ničlo, torej = 10.
–  Če je bogat, mu dodamo še eno ničlo, torej = 100.
–  Če je plemenitega rodu, mu dodamo še eno ničlo, 

torej = 1000.
Če vrednost morale (število 1) pri tem človeku izgine, 
ostanejo samo ničle, ki so brezvredne.

Ni dober
Sodnik vpraša ženo: »Zakaj se ločujete od moža?«
»Zato, ker ni dober pri seksu!«
Ženski glas v dvorani: »Za vse v vasi je dober, samo zanjo 
ne!«
Nato še moški glas iz ozadja: »Zanjo v vasi tako ni nihče 
dober!«

Delitev dela
Šefica glavne pisarne leži v bolnišnici. Obišče jo kolegica 
Hilda. Bolnica jo zaskrbljeno vpraša:
»Je v službi vse v redu?«
»Seveda! Tvoje delo smo si razdelile. Petra kuha kavo, 
Barbara plete pulover, ki si ga ti začela, Mojca rešuje 
križanke, jaz pa spim s šefom.«

Rubež
Sodni rubežnik je prišel h kmetu, da mu zarubi bika. Kmet 
ga je vprašal: »Ali lahko še enkrat naskoči kravo, preden ga 
odpeljete?«

Rubežnik, dobra duša, je to dovolil. Toda bik je odpovedal 
na celi fronti in nič ni pomagalo, da bi naskočil kravo.
»Tipično,« je ugotovil kmet, »še eno celo uro ni v državni 
službi, pa je že len in utrujen!«

Pandemija
Zaskrbljen oče po telefonu: »Gospod doktor, moj sin ima 
škrlatinko!«
Doktor: »Vem, včeraj sem ga pregledal. Poskrbite, da ne 
pride v stik z drugimi!«
Oče: »Ne razumete! On ... moj sin ... je poljubil našo 
pomočnico.«
Doktor: »Preneumno! Potem moramo dekle izolirati.«
Oče: »Da .... in jaz sem tudi poljubil dekle!«
Doktor: »No, zdaj pa postaja zapleteno. Verjetno ste se tudi 
vi okužili, če še niste imeli škrlatinke.«
Oče: »In moja žena .... njo sem tudi poljubil!«
Doktor: »Prekleto,« je zamrmral zdravnik, »potem bom 
verjetno tudi jaz zbolel.«

Kaj delajo hčere
Kmet se pogovarja z znancem o svojih treh hčerah. 
Slednjega zanima, kaj počnejo in kako jim gre.
Kmet pripoveduje: »Ena je zdravnica. Vsakih 14 dni pride 
po vrečo krompirja. Druga je slikarka. Posel ji gre slabo. 
Nazadnje je prodala kolo, da je lahko preživela. Tretja je 
prostitutka. Ne vem sicer, kaj to je, ampak dela ima toliko, da 
ji ob vikendih pomaga še moja žena.«

Na vlaku
Sprevodnik od potnika zahteva vozovnico, ta pa mu odkima 
in reče: »Prepozni ste!«

Za dobro voljo

Dva volka
Nekega večera je dedek plemena Cherokee pripovedoval 
svojemu vnučku o bitki, ki se dogaja znotraj nas.

Rekel je: »Moj vnuk, ta bitka stalno poteka med dvema 
volkovoma znotraj vseh nas. Eden je Hudoben. Jezen je, 
nevoščljiv, ljubosumen, žalosten, veliko obtožuje, pohle-
pen, aroganten, samopomilujoč, kriv, zamerljiv, laže, je 
lažno ponosen, ima občutek večvrednosti in je egoističen.

Drugi pa je Dober. Vesel, miren, ljubeč, upajoč, spokojen, 
usmiljen, prijazen, dobronameren, empatičen, radodaren, 
resnicoljuben, sočuten in zaupa.«

Vnuček je razmišljal o tem in vprašal dedka: »Kateri volk 
pa zmaga?«

Dedek je preprosto odgovoril: »Tisti, ki ga hraniš.«
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»Kako, prepozen?« se začudi sprevodnik.
»Odvrgel sem jo že, saj bi moral biti po vašem voznem redu 
že tri ure doma.«

Gumica
Starejši možakar se je v vlaku naslanjal na palico, ker ni imel 
sedeža.
Med vožnjo pa mu je ta ves čas spodrsavala. Pa se je 
oglasil mladenič, ki je sedel v bližini, in rekel:
»Oča, če bi dali na konec palice gumico, vam palica ne bi 
drsela.«
»Če bi tvoj oče uporabil gumico, bi jaz imel svoj sedež!« je 
jezno odvrnil možakar.

Čakalnica
Potnik je na železniški postaji čakal na vlak, ki je imel ob 
prihodu dve uri zamude.
Ves razjarjen je, ko je slišal obvestilo po zvočniku, odšel k 
prometniku v pisarno in ogorčeno dejal: »Zakaj sploh delate 
vozne rede, če vlaki vedno zamujajo?«
»Saj zato smo pa zgradili čakalnico!« je rekel prometnik.

Na potniški blagajni
Potnik je vprašal uslužbenko na železniški postaji:
»Ali lahko pri vas dobim karto za vlak?«
»Reče se vozovnica, ne pa karta!« ga je podučila 
uslužbenka za računalnikom.
»Oprostite! Ali lahko pri vas dobim vozovnico za vlak?«
»Ne, žal ne bo šlo. Vozovnice za vlak prodaja sodelavka pri 
sosednjem okencu.«
Red mora bit'!
Sprevodnik je stopil v kupe vlaka z namenom kontrole 
vozovnic.
Ko je zagledal odprto okno, je ostro rekel:
»Okno sme biti odprto le, če s tem soglašajo vsi, ki sedijo v 
kupeju!«
»Toda, jaz sem tukaj čisto sam!« je rekel potnik.
»Potem pa počakajte, da še kdo pride!« mu je odgovoril 
sprevodnik in zaprl okno.

Japonci geniji
Japonci so res geniji. Naredili so fotoaparat s tako hitro 
zaslonko, da lahko fotografira žensko z zaprtimi usti.
Potreben okulista
»Soseda, veste, da imate čudovitega sina. Včeraj mi je 
rekel, da sem zelo lepa.«
»Vem, zato ga pa danes peljem k okulistu!«

Razlika
»Počakajte, počakajte, zmotila sem se!« vpije farmacevtka 
za kupcem, ki odhaja 
 iz lekarne. »Namesto aspirina sem vam dala strihnin!«
»Pa je velika razlika med tema zdraviloma?«
»Pet evrov!«

Lasje
Jurček vpraša mamico:
»Mami, povej mi, zakaj ati nima las na glavi?«
»Veš, sinek, to je zato, ker je tako pameten.«
»Zakaj pa jih imaš ti toliko?«
»Tiho bodi, smrkavec!«

Želja
Mlad fant pride k župniku in pove svojo željo:
»Rad bi večno živel. Povejte, je to možno?«
»Vse je v Božjih rokah,« pravi župnik. »Če on tako odloči, 
boš večno živel.«
»Kaj naj storim, da mi Bog izpolni to željo?«
»Tega sicer ne vem,« pravi župnik. »Imam pa praktičen 
nasvet, ki lahko reši tvoje težave.«
»Povejte, oče, povejte,« je nestrpen mladi fant.
»Poroči se,« pravi župnik.
»To ne bo držalo,« pravi mladi fant. »Vsi poročeni možje 
ravno tako umrejo.«
»To že,« reče župnik, »ampak ko boš par let poročen, te bo 
minila želja, da bi večno živel.«

Krute o ženskah
Ženska je kot sadje. Komaj postane zrela, je že črv v njej.

Ko je Bog ustvaril svet, je sedmi dan počival. Potem je 
naredil žensko in ni mel več počitka.

Zakaj te GPS v avtu vedno narobe pripelje? Zato, ker govori 
posneta ženska. Pa četudi je posneta, rada laže.

Ženska je pravi čudež. Na pet metrov vidi ženski las na moji 
srajci. Žal pa pol metra pred seboj zadene v okvir garažnih 
vrat!

Razmišlja s svojo glavo
Človek pride na Tušev oddelek sadja in zelenjave in zahteva 
pol glave solate. Fant na oddelku mu pove, da prodajajo 
samo cele glave solate. Nakupovalec vztraja in reče fantu, 
naj preveri pri šefu.
Fant gre do šefa: »Neki idiot želi kupiti pol glave solate.«
Ko konča stavek, opazi, da je nakupovalec prišel za njim, 
zato hitro doda: »In ta gospod se je ponudil, da kupi drugo 
polovico.«
Šef odobri prodajo pol glave solate in nakupovalec odide.
Šef pohvali fanta: »Res si se dobro znašel v nerodni 
situaciji. Pri Tušu so nam všeč ljudje, ki razmišljajo s svojo 
glavo. Od kod si, sine?«
»Živel sem v Idriji, gospod,« odgovori fant.
»Zakaj pa si odšel iz Idrije?« vpraša šef.
»Gospod, tam so samo kurbe in nogometaši.«
»Res?« vpraša vodja. »Moja žena je iz Idrije.«
»Ne ga srat',« reče fant, »za kateri klub pa je igrala?«
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Številka termina Termin (od–do)

16 6. september 2019 13. september 2019

17 13. september 2019 20. september 2019

18 20. september 2019 27. september 2019

19 27. september 2019 4. oktober 2019

20 4. oktober 2019 11. oktober 2019

21 11. oktober 2019 18. oktober 2019

22 18. oktober 2019 25. oktober 2019

23 25. oktober 2019 1. november 2019

24 1. november 2019 8. november 2019

25 8. november 2019 15. november 2019

26 15. november 2019 22. november 2019

27 22. november 2019 29. november 2019

28 29. november 2019 6. december 2019

29 6. december 2019 13. december 2019

30 13. december 2019 20. december 2019

31 20. december 2019 27. december 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 (Šmid Aleksander).

PROSTI TERMINI ZA LETOVANJE V POČITNIŠKI ENOTI SVSŽ V 
ZREČAH DO 20. 12. 2019
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OBVESTILO O PROSTIH TERMINIH ZA LETOVANJE V POČITNIŠKI 
ENOTI SŽPS V TERMAH OLIMIA OD 1. 9. 2019 DO 22. 12. 2019

Številka termina Termin (od–do)
50 01. 12. 2019–08. 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 Termah Olimia 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)

38 08. 09. 2019–15. 09. 2019 44 20. 10. 2019–27. 10. 2019

39 15. 09. 2019–22. 09. 2019 49 24. 11. 2019–01. 12. 2019

40 22. 09. 2019–29. 09. 2019 50 01. 12. 2019–08. 12. 2019

41 29. 09. 2019–06. 10. 2019 52 15. 12. 2019–22. 12. 2019

42 06. 10. 2019–13. 10. 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.




