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UVODNIK 

Izteka se leto, v katerem je glasilo Prometnik stopilo v 25. 
leto neprekinjenega izhajanja, stopili pa bomo v leto 2020, ko 
bo naš sindikat obhajal 30. obletnico svojega obstoja. V pripravi 
je posebna številka glasila Prometnik – zbornik, ki bo posvečen 
30-letnem delovanju SŽPS-ja. Upamo, da bo ta posebna številka 
izšla konec meseca januarja, ko obhajamo jubilej.

Sicer pa je tudi 119. številka Prometnika, ki je pred Vami, 
bogata s prispevki in novicami v besedi in sliki.

Pogovarjali smo se z našim delavskim direktorjem v SŽ-In-
frastruktura, d. o. o. Na čas urednikovanja Prometnika svoje 
spomine podeli z nami moja predhodnica na tem mestu.

V stalnih rubrikah predstavljamo postajo Ljubljana (letos smo 
že pisali o mariborski in celjski postaji), pišemo o poklicu glav-
nega prometnega dispečerja in predstavi se nam OO Maribor.

Na odseku proge Celje–Zidani Most poteka obsežen, večletni 
remont proge. Bili smo na terenu in pišemo, kaj nam bo prinesla 
obnova.

Veliko govora med zaposlenimi je tudi o upokojevanju in po-
gojih v zvezi s tem. Pripravili smo obsežen članek s številnimi 
podatki o tej tematiki.

V kratkih člankih predstavljamo nekaj naših članov, ki so v 
preteklih mesecih končali svojo poklicno pot na železnici.

Objavljamo pretresljive besede slovesa sodelavke naše po-
kojne članice Vladice, ki nas je v mesecu septembru mnogo 
prezgodaj zapustila.

Poročamo o mednarodnih srečanjih, katerih smo se udeležili. 
Pa o izletih, pohodih in srečanjih naših OO. Ne spreglejte tudi 
članka o odmevnem nastopu naše godbe v daljnji Kitajski.

Na zgodovinskih straneh govorimo o delovanju parnih loko-
motiv, nadaljujemo »zgodbo neke generacije prometnikov« in se 
pogovarjamo z enim izmed ustanovnih članov našega sindikata.

Kot tretjo počitniško kapaciteto v letošnjem letu predstavlja-
mo apartma našega partnerskega sindikata SVSŽ v Zrečah.

Še tudi nekaj drugih prispevkov boste našli v notranjosti glasi-
la, teh nismo posebej omenjali, a so, verjamem, vseeno zanimivi 
in vredni ogleda.

Ob koncu leta bi želel z vami podeliti zgodbo, ki naj bo na-
mesto običajnega novoletnega voščila.

Učitelj je svojim učencem postavil vprašanje, kako se prepoz-
na trenutek, ko se konča noč in začne jutro – dan.

»Je to trenutek, ko se toliko zdani, da smo na daljavo zmožni 
razločiti psa od ovce?« vpraša eden izmed učencev. »Nikakor 
ne,« odgovori učitelj.

»Je to trenutek, ko razločimo rdečo barve od črne?« vpraša 
drugi. »Tudi ne,« odgovori učitelj.

»Kdaj torej prihaja jutro?« vprašajo učenci.
»Jutro prihaja takrat, ko lahko pogledamo v obraz kateremu-

koli človeku in v njem prepoznamo brata ali sestro,« reče učitelj. 
»Dokler tega ne zmoremo, je še noč.«

Spoštovani bralci glasila Prometnik, dragi sodelavci in pri-
jatelji!

Obilo lepih in jasnih juter vam želim v letu 2020. Ko bodo 
jutra jasna, bodo tudi dnevi lepi in zadovoljni. Srečno!

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!

Zdi se, kot da bi včeraj pisal, da je pred nami leto 2019. 
V tem letu smo (s članskega vidika) presegli vsa pričako-
vanja. To je posledica dobrega dela sindikata in ljudi, ki so 
del svojega prostega časa podarili sindikatu in brez katerih 
ne bi mogli našim članom zagotoviti varnosti, pravičnosti, 
napredovanja ...

Letos smo volili predstavnike v svete delavcev v vseh 
družbah SŽ. Sindikati podpisniki kolektivne pogodbe smo 
podpisali dogovor za skupne liste v vseh družbah, pro-
porcionalno, glede na članstvo posameznega sindikata. Tako 
našemu sindikatu pripadata v družbi ŽIP 2 člana, v družbi TP 
1 član, v družbi PP 1 član, v družbi SŽ 1 član in v družbi SŽ 
Infrastruktura 9 članov, skupaj z našim partnerskim SVSŽ. 
Vsi zgoraj omenjeni kandidati so bili na volitvah v resnici 
izvoljeni.
Ob koncu leta se spodobi, da sindikat obdari svoje člane. 
Tokrat bo obdaritev povezana s tridesetletnico ustanovitve 
in delovanja SŽPS. Upam, da je glavni odbor izbral temu 
primerno darilo.
Z novim letom bo na postaje prišlo trideset novih promet-
nikov. Nanje moramo prenesti svoje znanje in izkušnje, da 
bodo lahko nekega dne samostojno opravljali poklic pro-
metnika.

Vam in Vašim družinam želim vse najboljše v letu 2020. 
Srečno!

Milorad Šljivić, odgovorni urednik
Foto: Robert L. Horvat

BESEDA SEKRETARJA SINDIKATA

Že kar nekaj časa je od mojega pisanja, sedaj je primeren 
čas, da se ponovno oglasim. V sindikatu se v zadnjem času 
ni dogajalo nič alarmantnega, lahko rečem, da se dogajajo 
bolj ali manj dobre stvari.

Tako smo v septembru po dveh letih v pisarni končno 
dobili administrativno pomoč – res prijazno in delavno 
Marijo Pečjak (tel.: 01/29-13-382, marija.pecjak@slo-zelez-
nice.si). Tako se bom lahko v bodoče veliko bolj posvetil 
drugim stvarem na terenu, kar do sedaj ni bilo možno, saj 
je v glavni pisarni, verjeti ali ne, res veliko administracije. 
Z volitvami članov Sveta delavcev v skupini SŽ sem dobil 
še eno funkcijo, saj sem izvoljen v SD v družbi Slovenske 
železnice, d. o. o. Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem, ki 
so se odločili dati svoj glas zame, res sem vesel, da teh ni 
bilo malo. Upam, da bom sedaj na ta način lahko izpostavil 

določene zaznane težave, tako med drugim osebno že dalj 
časa opozarjam na problematiko plač administrativnih oz. 
strokovnih delavcev. Da to je problem, dokazujejo tudi šte-
vilni odhodi delavcev (tehnikov, inženirjev itd.), ki smo jih 
morda komaj dobili, jih morda še dodatno izšolali, ker pa 
jim nismo mogli ponuditi ustrezne plače, so odšli drugam, 
kjer boljša plača očitno ni bila težava. Pri tem me veseli 
vsaj to, da je tudi generalno vodstvo SŽ prepoznalo proble-
matiko trenutnega plačnega sistema, zato je objavilo razpis 
za izbiro ponudnika, ki bo v družbah Slovenskih železnic 
(v nadaljevanju: družbe SŽ) izvedel vrednotenje delovnih 
mest, prenovo plačnega sistema in pripravil kadrovski načrt 
za obdobje naslednjih 3 (treh) let. Težko rečem, da si obetam 
veliko od te prenove, želim si samo to, da bi po opravljeni 
prenovi vsi zaposleni imeli primerno plačo, da bi bili vsaj 
približno enako obremenjeni z delom in podobno. Zavedam 
se, da idealnega sistema ne bo, nam pa se mu mogoče uspe 
vsaj malo približati.

Skratka, čakajočega dela je veliko, upam, da ga v priha-
jajočem letu izvedemo čim več.

Vsem članicam in članom Sindikata železniškega prome-
ta Slovenije, našim partnerskim sindikatom in seveda vsem 
bralcem našega glasila Prometnik voščim vesele praznike ter 
krepkega zdravja in miru v letu 2020!

Jože Skubic, sekretar SŽPS ter 
član Sveta delavcev SŽ, d. o. o.

Foto: Miran Prnaver
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Spremembe pokojninske zakonodaje in 
poklicno oz. starostno upokojevanje na 
Slovenskih železnicah

Naše podjetje je znano po tem, da ima relativno visoko 
starostno strukturo zaposlenih. To posledično pomeni, da bo 
vedno več delavcev v kratkem imelo pogoje za redno ozi-
roma poklicno upokojevanje ali pa bo vključeno v program 
reševanja presežnih delavcev (PRPD).

Sindikati na SŽ so s poslovodstvom izpogajali in pod-
pisali ugoden dogovor za odhajanje na čakanje oziroma v 
redno ali poklicno pokojnino. Dogovor zaenkrat velja za leti 
2019 in 2020. Prav tako so se socialni partnerji v naši državi 
uskladili glede delne spremembe pokojninske reforme, tako 
imenovane novele ZPIZ 2 I. Le-ta v tem trenutku (v sredini 
novembra) še ni sprejeta v državnem zboru, velja pa nekako 
praksa, da tisto, v čemer se delodajalci in delojemalci uskla-
dijo, državni zbor tudi sprejme. Torej lahko pričakujemo, da 
bodo spremembe novele ZPIZ 2 I, ki bodo predstavljene v 
nadaljevanju, z novim letom tudi dejansko uzakonjene.

Predavanje na vse te aktualne teme in spremembe je pred-
stavil predsednik sindikalne centrale Alternativa Zdenko 
Lorber. SŽPS je član te sindikalne centrale.

Upam, da boste lahko del odgovorov in pojasnil na vpra-
šanja, ki se vam porajajo, dobili tudi iz vsebine in podatkov 
v nadaljevanju tega članka.

Upokojitveni pogoji

 – poglavitni upokojitveni pogoji se ne spreminjajo (starost/
pokojninska doba)

 – 65/15 oz. 60/40 (Ž – letos še 64 let 6 mesecev)
 – izenačenost M/Ž – potrebna izpolnitev obeh pogojev
 – za pridobitev starostne pokojnine 60/40 je potrebno 

dopolniti »pokojninsko dobo brez dokupa« (v ostalih 
primerih gre za predčasno upokojitev (dokup, prostovoljna 
vključitev, povezano z malusi!)

Zniževanje upokojitvenega pogoja potrebne 
starosti

 – znižanje na račun pridobljene beneficirane delovne dobe 
pred letom 2001 (najprej se odšteva benefikacija)

 – ob doseženi pokojninski dobi »40 let brez dokupa« 
znižanje:
a: zaradi služenja vojaškega roka
b: zaradi dela pred 18. letom starosti
c: zaradi skrbi za otroka v prvem letu otrokove starosti
ZPIZ 2 I – možnost za ženske: višji % ali zniževanje 
starosti

 – prišteta doba od leta 2000 – osebne okoliščine, pogojene 
z zdravstvenim stanjem (telesne okvare, gluhi, slepi ...)

Znižanje starostne meje zaradi služenja 
vojaškega roka

Znižanje starostne meje za moškega znaša 2/3 dejanske-
ga trajanja služenja vojske. Npr.: za 12 mesecev služenja 
– 8 mesecev znižanja starostne meje

Upokojitveni 
pogoj Pogoj dosežene pokojninske dobe

Znižanje
maks. do: 

m

65/15 najmanj 38 let pokojninske dobe 
brez dokupa 63

 60/40 najmanj 40 let pokojninske dobe 
brez dokupa 58

Znižanje starostne meje zaradi dela 
pred 18. letom

Znižanje starostne meje se upošteva za ves čas trajanja 
obveznega zavarovanja pred 18. letom starosti.

Upokojitveni 
pogoj Pogoj dosežene pokojninske dobe

Znižanje
maks. do: 

m ž

 60/40 najmanj 40 let pokojninske dobe 
brez dokupa  58 57

Zdenko Lorber – predsednik sindikalne centrale Alternativa
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Znižanje starostne meje zaradi otrok

Število
otrok

1
otrok

2
otroka

3
otroci

4
otroci

5 in več 
otrok

 Znižanje
maks. do: 

m ž

Znižanje: 6 m 16 m 26 m 36 m 48 m

za vsakega otroka, za katerega je 
zavarovanec skrbel v prvem letu 

otrokove starosti
65/15 pogoj najmanj 38 let pokojninske dobe

brez dokupa  61  61

do znižanja je upravičena ženska, 
razen če je nadomestilo iz naslova 

starševstva prejemal moški 
 60/40 pogoj najmanj 40 let pokojninske dobe

brez dokupa 58 56

Določitev pokojninske osnove

Starostna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, 
ki jo tvori mesečno povprečje osnov za posamezno leto 
zavarovanja. Za izračun pokojninske osnove se upošteva-
jo osnove iz prejšnjega odstavka, zmanjšane za povprečno 
stopnjo davkov in prispevkov v RS iz katerihkoli zaporednih 
24 let zavarovanja od 1. 1. 1970 naprej, ki so za zavarovanca 
najugodnejše.

Odmerni odstotki – moški

ZPIZ 2
danes  ZPIZ 2 I

2019 let 2021 2022 2023 2024 2025

57,25 % 40 let 59,50 % 60,50% 61,50 % 62,50 % 63,50 %

26 % 15 let 27,50 % 28 % 28,50 % 29 % 29,50 %

1,25 % 1 leto 1,28 % 1,30 % 1,32 % 1,34 % 1,36 %

Odmerni odstotki – ženske

 ZPIZ 2 danes 

let 2013–2016 2017–2019 2020–2022 2023–naprej

40 let 64,25 % 63,50 % 61,50 % 60,25 %

15 let 29 % 29 % 29 % 29 %

1 leto 1,25 % 1,38 % 1,30 % 1,25 %

 ZPIZ 2 I
nov zakon

 let   2020 in naprej

40 let   63,50 %

15 let   29,50 %

1 leto   1,36 %

Dodatni odmerni odstotki zaradi rojenih ali 
posvojenih otrok

 – Za vsakega rojenega ali posvojenega otroka se odmerni % 
poveča za 1,36 %, vendar največ za 4,08 %.

 – Do dodatnega odmernega % je praviloma upravičena 
ženska (razen v primeru, če je moški prejemal nadomes-
tilo iz naslova starševstva za vsaj 120 dni (prejme eden 
izmed staršev).

 – Potrebno je izpolnjevati pogoje za predčasno, starostno ali 
invalidsko (40 let brez dokupa tukaj ni pogoj).

 – V zvezi s tem se bo potrebno odločiti: »Ali si na račun 
otrok znižaš potrebno upokojitveno starost ali dvigneš 
odmerni %!«

 – V primeru več otrok, »delitev« otrok za uporabo znižanja 
starosti in dviga odmernega % ne bo mogoča.

Višje vrednotenje dodatne pokojninske 
dobe – 3 %

 – Ob izpolnitvi upokojitvenega pogoja 60/40 brez dokupa 
in v primeru podaljševanja dela se nadaljnja leta vredno-
tijo više.

 – Namesto 1,36 % nadaljnje leto dela prinese odmero v 
višini 3 % na leto (do sedaj 4 %) in za največ 3 dodatna 
leta zavarovanja.

 – Pridobitev odmernega odstotka v višini 1,5 % se veže 
na pol leta podaljšanja aktivnosti (do sedaj 1 % na tri 
mesece).

 – Višje vrednotenje se upošteva tudi pri tistih, ki se reak-
tivirajo.

Izplačilo dela pokojnine – 40 %

 – Po izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino in v primeru, 
da ostane v zavarovanju.

 – Zavarovanec mora sam dati zahtevek.
 – Od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve se meseč-

no izplačuje 40 % starostne pokojnine, do katere bi bil 
upravičen na dan njene uveljavitve.

 – 40 % največ 3 leta (po 3 letih – naprej 20 %).
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 – Upravičenec je tudi tisti uživalec pokojnine, ki se bo re-
aktiviral.

 – V primeru daljše bolniške (nad 30 dni) se izplačilo pre-
kine.

 – Kdor že prejema današnjih 20 % starostne pokojnine, bo 
po novem letu prejemal 40 %, max. 3. leta (zavod bo sam 
izdal novo odločbo).

Pogoj za poklicno upokojitev – dve možnosti 
(uporabi se delavcu bolj ugodna)

1. Ko znaša pokojninska doba skupaj z dodano dobo 42, 6 
let (upošteva se tudi beneficirana delovna doba).
 Če sredstva na računu zadoščajo za izplačilo poklicne 
pokojnine.

Kdaj se lahko ta delavec starostno upokoji?
 – Po izteku obdobja prejemanja poklicne pokojnine, ko 

doseže 40 let pokojninske dobe.
 – Ne glede na starost delavca, pogoj je, da je bil 17 let 

vključen – IZJEMA!

2. Ko znaša pokojninska doba skupaj z dodano dobo naj-
manj 40 let (upošteva se tudi beneficirana delovna doba) 
in ko, glede na stopnjo povečanja na delovnem mestu, 
kjer se je štela zavarovalna doba s povečanjem, doseže 
naslednjo starost:

Stopnja Starost

12/14 56

12/15 55

12/16 54

12/17 53

12/18 52

In če sredstva na računu zadoščajo za izplačilo poklicne 
pokojnine (tehtano povprečje!)

Poklicna upokojitev – postopek

 – Najprej 3 leta pred izpolnitvijo pogojev na KAD oddaš 
Vlogo za pridobitev informativnih podatkov o PP in obra-
zec ZPIZ (obrazci so na spletni strani KAD).

 – Razlika je, ali odda vlogo delodajalec ali delavec (odsta-
vek 204 člena/obdobje prejemanja/višina PP).

 – Ko se odločiš za PP, oddaš na KAD Zahtevek za PP (dolo-
čiš datum PP) in obrazec ZPIZ (vpiši osebne okoliščine).

 – KAD ti vrne Izjavo (izbereš višino PP – podpis pomeni 
odločitev za PP).

 – Po prejemu tvoje Izjave KAD izda Potrdilo o pridobitvi 
pravice do PP.

 – S tem potrdilom greš na ZZZS in urediš obvezno zdr. 
zavarovanje (v 8 dneh) – 5,96 %.

 – Priporočam prostovoljno vključitev v obvezno pokojnin-
sko zavarovanje (se uredi tudi na ZSSS).

 – Pred iztekom obdobja PP mora zavarovanec sam vložiti 
zahtevek za starostno upokojitev na ZPIZ.

 – Neporabljena sredstva za izplačilo poklicnih pokojnin se 
prenesejo na rento.

Spremembe pri poklicnem upokojevanju v noveli 
ZPIZ-2 I

 – Ni več t. i. luknje poklicnega upokojevanja (nov odstavek 
204. člena).

 – Drugačen zajem osnove za plačilo prispevkov – tudi v 
primeru daljše bolniške, nad 30 dni, se plačujejo prispevki 
za ODPZ.

 – Redefiniranje mirovanja poklicnega zavarovanja!
 – Brezplačne informacije KAD: 080 1336

Dogovor in PRPD na Slovenskih železnicah

 – Dogovor in PRPD sta podpisana za leto 2019 in 2020.
 – Vsaj 1 mesec pred upokojitvijo vložiti zahtevek na ZPIZ 

ali KAD.

Informacije za tiste, ki gredo na zavod za 
zaposlovanje

1. 1. 2020 prične veljati nov ZUTD.
Spreminjajo se pogoji za prejemanje denarnega nadomes-

tila na Zavodu:
 – 19 mesecev za starejše od 53 (do sedaj 50) let, več kot 25 

let pokojninske dobe
 – 25 mesecev za starejše od 58 (do sedaj 55) let, več kot 28 

(do sedaj 25) let pokojninske dobe.

Ta del prične veljati 3 mesece po uveljavitvi ZUTD.
Dodana je omejitev za tiste, ki imajo pogoje za upokojitev.
Kdor je izpolnil pogoje za poklicno ali starostno, ne more 

na zavod s pravico prejemanja denarnega nadomestila.

Spoštujte roke:
 – 3 dni po vročitvi odpovedi se je potrebno prijaviti na 

Zavodu v evidenco iskalcev zaposlitve (sankcija nižja 
nadomestilo).

 – 30 dni po prenehanju delovnega razmerja se je potrebno 
prijaviti v evidenco brezposelnih oseb.

Pred prenehanjem delovnega razmerja si pridobite podat-
ke o datumu upokojitve s strani ZPIZ.

Besedilo in foto: Miran Prnaver 
(Podatki povzeti po predavanju 

predsednika Alternative Zdenka Lorberja.)
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Nadgradnja železniške proge Zidani Most–Celje

Uvod

Po letih in desetletjih čakanja, da se bo pričelo še s kako 
potrebno obnovo železniških prog, lahko rečemo, da je v 
zadnjih letih na tem področju prišlo do večjih premikov. 
Po tem, ko smo kot jara kača gradili in končno le zgradili 
avtocestni križ (v čakalnici je še vedno tretja prometna os), 
so se gradbeni stroji s cest prestavili na naše proge. Trenutno 
poteka obnova proge med Celjem in Zidanim Mostom. Del 
od Celja do Rimskih Toplic je v veliki večini zaključen.

Poleti pa se je začela zapora desnega tira Zidani Most–
Rimske Toplice. Po novem letu naj bi bil ta tir obnovljen in 
sledila bi zapora levega tira. Delo pod stalno zaporo je za 
vse udeležence dodatno obremenjujoče. Posebej seveda to 
velja za prometnike, vlakovne dispečerje … Odprti tir med 
postajama je sicer preurejen, tako da ni potrebno dajati do-
voljenj in odjav in med postajama lahko vozi več vlakov 
naenkrat v isto smer. Tako ne prihaja do večjih zamud. Med 

postajama Zidani Most in Laško pa namesto vlakov vozi 
kar nekaj nadomestnih avtobusov, da tako razbremenijo 
progo in to ozko grlo, ki je nastalo v času remonta. So pa 
na gradbiščih številne delovne skupine, kar od prometnikov 
zahteva dodatno zbranost in odgovornost. Železniški pred-
pisi omejujejo število progovnih skupin, ki jih lahko naen-
krat obvešča prometnik. Težava pa nastopi, ker v to skupino 
ne štejejo čuvaji nivojskih prehodov (ti so opredeljeni kot 
službeno mesto) in pri njih tako ni omejitev glede števila in 
dajanja predaviz. V praksi to pomeni, da mora prometnik 
dajati tudi po 5 predaviz za en vlak. Takšna obremenitev pa 
je z varnostnega stališča lahko zelo vprašljiva. Mislim, da bi 
bilo v prihodnje pri spreminjanju predpisov nujno potrebno 
imeti ta segment pred očmi. To je zagotovo tudi pomembna 
naloga in izziv za naš sindikat.

V nadaljevanju predstavljamo vlogo, cilje, pomen, fi-
nančno in časovno konstrukcijo remonta med Celjem in 
Zidanim Mostom ter tudi ostalih remontov na progi Zidani 
Most-Šentilj, ki so v povezavi s celotno posodobitvijo te 

Obnovljena postaja Celje

Postaja Laško

»Nova proga«
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proge. Fotografije so bile posnete meseca oktobra na zapori 
desnega tira med postajama Rimske Toplice in Zidani 
Most.

Nekaj osnovnih podatkov o progi in potrebi po 
obnovi

Železniški progovni odsek Zidani Most–Celje je sestavni 
del glavne železniške proge št. 30 Zidani Most–Šentilj–dr-
žavna meja. Glavna železniška proga je na poteku Zidani 
Most–Maribor dvotirna, na poteku Maribor–Šentilj–državna 
meja pa enotirna. Zgrajena je bila v letih 1846–1849 kot del 
takratne Južne železnice, ki je povezovala Dunaj s Trstom.

Proga na odseku Zidani Most–Celje je problematična 
predvsem z vidika osne obremenitve, slabega stanja zgornje-
ga in spodnjega ustroja ter počasnih voženj, ki so posledica 
stanja proge in nezavarovanih nivojskih prehodov. Na progi 
so tudi postaje, ki ne omogočajo sprejema vlakov

dolžine 740 m, poleg tega imajo nekatere postaje nivojske 
dostope na perone, kar dodatno otežuje odvijanje prometa.

Z nadgradnjo železniškega odseka Zidani Most–Celje ter 
z nadgradnjo odsekov Poljčane–Slovenska Bistrica, Mari-
bor–Šentilj in nadgradnjo vozlišča Pragersko, ki bodo izve-
deni s sofinanciranjem evropskih sredstev, bo na celotnem 
koridorju od Kopra do Šentilja oz. do Hodoša zagotovljena 
nosilnost proge kategorije D4 (dovoljeni pritiski 22,5 t/os), 
kar pomeni odpravo ozkega grla na progi, posledično pa 
povečanje prepustne in prevozne zmogljivosti in skrajšanje 
voznih časov.

Za sofinanciranje izdelave dela projektne dokumentacije 
– izvedbenega načrta (IzN) je bila v novembru 2013 izdana 

Odločba o dodelitvi finančne pomoči za sofinanciranje pro-
jekta (priprave projektne dokumentacije) s sredstvi TEN-T 
v višini 1,75 milijona evrov.

Izdelani izvedbeni načrt (IzN) je podlaga za izvedbo 
nadgradnje železniške proge na železniškem odseku Zidani 
Most–Celje.

Gradbena dela v okviru nadgradnje 
železniškega odseka Zidani Most–Celje

Predmet projekta je izvedba nadgradnje železniške proge 
na odseku Zidani Most–Celje v dolžini 26,2 km. V sklopu 
projekta je predvideno:
 – izvedba nadgradnje treh odsekov železniške proge (Zidani 

Most–Rimske Toplice, Rimske Toplice–Laško in Laško–
Celje)

 – izvedba nadgradnje treh železniških postaj (Celje potniš-
ka in tovorna, Laško in Rimske Toplice)

 – gradnja novih peronov na postajah in izvennivojskih dos-
topov za potnike na peron

 – ukinitev nivojskega prehoda na postaji Rimske Toplice 
ter gradnja podvoza ter povezovalnih cest pred postajo 
Rimske Toplice

 – ukinitev nivojskega prehoda na postaji Laško, ukinitev 
treh nivojskih prehodov na odseku Rimske Toplice–Laško 
ter gradnja podvoza in povezovalnih cest na območju na-
selja Marija Gradec

 – gradnja novega cestnega mostu čez Savinjo
 – postavitev približno 3,5 km novih protihrupnih ograj
 – nadgradnja signalno-varnostnih in telekomunikacijskih 

naprav.

Gradnja podhoda na postaji Rimske Toplice 

Gradbišče na postaji Rimske Toplice

Dela na odprti progi

Z dvotirne na enotirno progo
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Cilji projekta

 – zagotovitev nosilnosti proge kategorije D4 (dovoljeni pri-
tiski 22,5 t/os) namesto obstoječe kategorije C3 (20 t/os)

 – povečanje prepustne zmogljivosti proge s 328 na 354 
vlakov/dan

 – povečanje prevozne zmogljivosti proge s 20,56 na 24,41 
milijona neto ton/leto

 – povečanje izkoriščenosti tovornih vlakov
 – skrajšanje voznih časov vlakov za 5 ur na dan
 – povečanje prometne varnosti
 – zmanjšanje stroškov vzdrževanja
 – učinkovitejše vodenje prometa
 – uporabnost železniškega odseka za funkcionalno ovirane 

osebe
 – izpolnjevanje tehničnih specifikacij za interoperabilnost 

vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne 
hitrosti.

Z izvedbo investicije bodo doseženi tudi določeni soci-
alno-ekonomski cilji, ki se bodo odražali v bolj optimal-
nem odvijanju železniškega prometa, kar bo pripomoglo 
k večji konkurenčnosti železniškega prometa. Zagotovljen 
bo kakovostnejši transport tako na koridorjih vseevropske-
ga jedrnega omrežja v smeri zahod-vzhod kot na lokalnem 
nivoju. Obstoječa proga danes pomeni ozko grlo. Po uredit-
vi bo omogočen nemoten železniški promet na celotnem 
koridorju, kar hkrati pomeni možnost za spremembo oz. 
preusmeritev prometnih tokov v korist železnice. S pre-
usmeritvijo prometa s ceste na železnico se bodo zmanjšale 
tudi okoljske obremenitve. Zmanjšali se bodo tudi izpusti 

NOx in CO ter toplogrednega CO2, s čimer bodo tudi bliže 
cilji EU o zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. Za 
potrebe ustrezne protihrupne zaščite bo na odseku Zidani 
Most–Celje postavljenih približno 3,5 km novih protihrup-
nih ograj.

Terminski plan

Izvedba projekta je predvidena v treh glavnih fazah, in 
sicer:

I. faza: Nadgradnja postaj Celje in Laško
 Trajanje: 2016–2018 (Dela so zaključena.)
II. faza: Nadgradnja odseka Rimske Toplice–Laško in 

Laško–Celje
 Trajanje: 2017–2019
III. faza: Nadgradnja odseka Zidani Most–Rimske Topli-

ce in postaje Rimske Toplice
 Trajanje: 2018–2020
Zaključek projekta: 31. 12. 2020

Financiranje projekta

Ocenjena vrednost investicije znaša 282,4 milijona evrov 
z DDV. Za evropsko sofinanciranje projekta je bil podpisan 
sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev iz finančnega 
programa Instrument za povezovanje Evrope (Connecting 
Europe Facility) v vrednosti 90,6 milijona evrov.

Nadgradnja signalno-varnostnih naprav na odsekih želez-
niške proge Zidani Most–Šentilj:

V okviru javnega naročila »Nadgradnja SV naprav na 
odsekih železniške proge Zidani Most–Šentilj« se bo nad-
gradilo signalno-varnostne naprave na železniških odsekih 
Zidani Most–Celje, Poljčane–Slovenska Bistrica in Mari-
bor–Šentilj ter na območju vozlišča Pragersko. Nadgradnja 
signalno-varnostnih naprav bo sledila izvajanju gradbenih 
del, ki se bodo izvedla na omenjenih železniških odsekih, z 
njo pa se tehnologija spreminja iz obstoječe relejne v elek-
tronsko tehnologijo.

Članek pripravil Miran Prnaver.
Foto: Miran Prnaver

(Del podatkov in besedila povzet po http://www.krajsamorazdalje.si/
projekti/nadgradnja-zelezniske-proge-zidani-most-celje.)

Gradbišče

Zahtevna obnova

Dela potekajo do uvoznih kretnic postaje Zidani Most.
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Apartma sindikata SVSŽ v Zrečah
Sindikat vzdrževalcev slovenskih železnic ponuja svojim 

članom in ostalim zaposlenim na Slovenskih železnicah ko-
riščenje apartmaja (počitniške kapacitete) v stanovanjskem 
bloku v neposredni bližini Term Zreče.

Apartma v velikosti 52 m2 zajema predsobo, WC s tušem, 
velik dnevni prostor z jedilnico in kuhinjo, dnevno sobo s 
sedežno garnituro in televizorjem ter spalnico z ležiščem za 
dve odrasli osebi ter dvema otroškima ležiščema. Apartmaju 
pripadajo velik zagrajen balkon, kolesarnica in klet. Na voljo 
je parkirišče v bližini bloka, vozilo pa lahko pustite tudi na 
bližnjem brezplačnem parkirišču.

Zreče so mesto v severovzhodni Sloveniji pod obronki 
Pohorja v Dravinjski dolini. Iz vasi Zgornje in Spodnje Zreče 
ter Dobrave so se kot enotno naselje razvile šele v zadnjih 
tridesetih letih, ko so leta 1987 postale mesto. Mesto Zreče 
je sedež občine Zreče, ki obsega šest krajevnih skupnosti: 
Zreče, Stranice, Gorenje, Skomarje, Resnik in Dobrovlje. 
Turizem je v zadnjih desetletjih postal ena najpomembnej-
ših gospodarskih panog v občini Zreče. Rogla je privlačna 
v vseh letnih časih in zagotavlja prijeten oddih za tiste, ki si 
želijo gibanja na svežem zraku.

Pozimi vabijo odlično pripravljena smučišča in tekaške 

proge, v drugih letnih časih lahko njene skrite kotičke spo-
znavate s kolesom ali peš po številnih poteh, ki vas vodijo 
skozi bogate pohorske gozdove, čez cvetoče travnike, rodo-
vitna polja in vinograde. Na približno 100 ha urejenih prog 
za začetnike, rekreativce, vrhunske smučarje in deskarje ter 
tekmovalce se nahaja 11 vlečnic in 2 štirisedežnici ter več 
deset kilometrov urejenih prog za smučarje tekače. Tistim, 
ki jim ne manjka energije in adrenalina, so namenjene ovire 

v Fun parku Rogla – poligonu za deskarje in free style smu-
čarje, ki poteka vzdolž leve strani smučišča Mašin Žaga. 
V okviru tekaškega centra Rogla so urejene številne proge 
različnih dolžin in težavnosti ter štartno-ciljna arena, ki je 
primerna za učenje in vadbo začetnikov. Za uporabo smu-
čarsko-tekaškega poligona je potreben nakup karte. Poligon 
lahko brezplačno uporabljajo vsi imetniki katerekoli vel-
javne smučarske vozovnice ter otroci do 14. leta starosti. 
Krpljanje je ena najbolj priljubljenih zimskih aktivnosti, ki 
omogoča enako dobro vadbo za kardiovaskularni sistem 
kot tek na smučeh. Ob tem pa lahko še uživate v zasneže-
ni pokrajini. Novost na Rogli pa je adrenalinsko sankanje 
in sprehajalna pot nekaj metrov nad tlemi, med krošnjami 
dreves.

Odkrivate lahko tudi številne učne poti, ki se razprosti-
rajo po celotni Dravinjski dolini in Zreškem Pohorju in so 
namenjene tako raziskovanju naravnih lepot in kulturnih 
znamenitosti, kot rekreaciji. Na južni strani Pohorja ne boste 
uživali le v čudoviti naravi, ampak bodo za vas poskrbe-
li tudi s številnimi pristnimi kulinaričnimi dobrotami in z 
odličnimi vini z okoliških vinorodnih gričev. Na voljo vam 
je bogata gostinska ponudba v številnih gostiščih, restavraci-
jah, hotelih ter izletniških in turističnih kmetijah, kjer boste 
vedno odlično jedli po receptih naših babic. Posebnost pa 
je vsekakor vinska klet Zlati grič, ki leži sredi vinorodnega 
območja Škalce nad Slovenskimi Konjicami in je ena teh-
nološko in arhitektonsko najmodernejših vinskih kleti v tem 
delu Evrope.

Okolica ponuja oglede kulturnih znamenitosti in tudi 
športnih dejavnosti. V neposredni bližini sta v dolini Ko-
privnice zajezen potok in urejeno jezero, kjer najdemo več 
vrst rib (smuč, ščuka, postrv, klen, podust, krap, zelenka ...), 
kar ribičem omogoča uspešen športni ribolov. V Zrečah prav 
tako najdemo veliko muzejskih zbirk, kot so Muzej ozko-
tirne železniške proge Poljčane–Slovenske Konjice–Zreče, 
Ošlakova kovačija, Skomarska hiša, Vodovnikova zbirka na 
Skomarju, Kovačija Šrekl – Zajc, Muzej “100 frankolovskih 
žrtev” na Stranicah, v Hotelu Planja na Rogli pa se nahaja 
tudi razstava o Brinjevi gori.

Apartma se lahko najame za 7 dni, manj dni ali pa koristi 
kot vikend paket. Kdor želi koristiti apartma, mora posla-
ti pravilno in čitljivo izpolnjeno prijavnico. Na prijavnici 
morajo biti navedene vse osebe, ki bodo letovale z nosilcem 
letovanja. V ceno so vštete tudi dve vstopnici za bazen in 
dve vstopnici za savno in bazen.

Plačilo letovanja za člane sindikata in ostale zaposlene na 
SŽ se opravi preko obračuna plač ali s položnicami.

Razpisni pogoji so objavljeni na intranetni strani SŽ, na 
naši internetni strani »www.sindikat-svsz.si« in socialnem 
omrežju Facebook. Naše članstvo in člane drugih sindikatov 
redno obveščamo preko e-pošte.

Pripravil: Edvard Veber
Foto: Arhiv SVSŽ

Jedilnica

Okolica apartmaja v Zrečah

Vhod v stanovanjski blok
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Opis poklicev: varilec, strojni ključavničar in 
strojni tehnik

Osnovna naloga varilca je spajanje kovin, včasih tudi ne-
kovin. Varilec je usposobljen za različne načine in tehno-
logije spajanja. Varilec mora najprej poskrbeti za pripravo 
varilnega mesta, pregleda delovanje osnovnih sredstev, si 
priskrbi osnovni, dodajni in pomožni material ter poskrbi 
za zaščito in varnost pri delu. Pri delu na terenu zagoto-
vi, da so vremenski vplivi na spajanje čim manjši. Priprava 
zvarnih žlebov, obdelava, brušenje, čiščenje in razmastitev 
varjenih mest je zelo pomembno opravilo. Sam proces var-
jenja pomeni uspešen spoj dveh elementov. Na kakovost 
spoja v največji meri vpliva varilec sam. Zato je pravilna 
usposobljenost varilca, ki je potrjena z atestom o sposob-
nosti opravljanja varilskih del, ključnega pomena za kako-
vost varjenega spoja. Kadar se zgodi, da so določeni deli 
varjenega spoja neustrezne kakovosti, mora var zbrusiti ter 
postopek varjenja ponoviti.

Varilec se lahko zaposli na različnih delovnih področjih. 
Svoje delo opravlja v delavnici ali na terenu. Pri delu se sre-
čuje z različnimi delovnimi postopki (TIG, MAG, MIG in 
EPP postopek ter ročno obločni postopek), različnimi tehni-
kami varjenja ter različnimi materiali, ki jih vari. Plamenski 
varilec uporablja plinske jeklenke, gorilnik in cevni paket. 
Delo si olajša s transportnimi sredstvi, dvigalom, drobnim 
orodjem, lestvami, delovno mizo in pritrdilnimi sredstvi. 
Redno se srečuje tudi s papirnatimi dokumenti, tehnološkimi 
postopki in načrti za izvedbo del.

Naloga varilca je, da po navodilih delovodje, varilskega 
specialista, izvede varjenje in naredi var ustrezne kakovosti, 
kot jo določajo predpisani standardi. Za varilska dela na ne-
katerih izdelkih, kot so jeklene konstrukcije, tlačne posode 
in cevovodi, mora dodatno preveriti svoje sposobnosti.

Pogoj za dobrega varilca so odlične ročne spretnosti. Gi-
banje rok mora biti mirno, enakomerno, natančno ter lah-
kotno. Potrebne so dobre telesne spretnosti, saj je včasih 
položaj varjenja neugoden. Druge zahteve so še: oster vid, 
dobro razlikovanje barv, dobre dihalne sposobnosti, nemo-
teno ravnotežje in sposobnost dela na višini ter v tesnih 

prostorih. Varilec opravlja svoje delo v zaprtem prostoru 
ter na prostem. V zaprtih prostorih je zaradi prezračevanja 
pogostokrat na prepihu, na terenu pa se srečuje z različni-
mi vremenskimi razmerami. Postopki varjenja potrebujejo 
izvor toplote, zato je varilec izpostavljen vročini.

Ključavničar je eden osnovnih poklicev kovinarske 
stroke. Njihova skupna značilnost je predvsem ročna ob-
delava kovin. Zaradi raznovrstnosti je težko našteti vse de-
lovne postopke, ki jih mora ključavničar obvladati. Vsak 
ključavničar zna brati načrte in razume tehnično dokumen-
tacijo. Kadar dobi delovno nalogo brez tega, mora sam na-
risati skico in izbrati ustrezen material. Po predloženem ali 
lastnem načrtu na izbrani material nariše oblike in mere, ki 
jih potem ročno ali strojno odreže. Tako grobo oblikovane 
predmete nato s piljenjem, vrtanjem, rezanjem navojev in 
žaganjem oblikuje v končne izdelke.

Ključavničar dela predvsem v strojegradnji, v kovin-
sko-predelovalni industriji in v obrti pa tudi v drugih in-
dustrijskih panogah, kjer imajo obrate za vzdrževanje stro-
jev in naprav. Strojni ključavničar je zelo redek poklic, zato 
jih le težko najdemo med iskalci dela.

Poleg ročnih orodij ključavničar uporablja tudi preprosta 
strojna orodja, kot so mehanična dleta, strojne škarje in enos-
tavni vrtalni stroji. Osnovni materiali, ki jih potrebuje, so 
jeklo, les in jeklene litine. Uporablja tudi pomožne materia-
le, kot so olja, maziva, zaščitna in hladilna sredstva. Njegovi 
dokumenti so risbe, delovni nalogi, garancijski listi in atesti. 
Izdelki ključavničarja so razna ročna orodja, preprosti stroj-
ni deli, omarice, vrata, stopnice, kovinske ograje in drugo.

Strokovna znanja ključavničarja obsegajo temeljna znanja 
kovinarstva: piljenje, sekanje, žaganje, brušenje in kovi-
čenje. Ključavničar je s pridobljenimi znanji usposobljen za 
samostojno delo. Seznanjen je z različnimi načini struženja, 
rezkanja in podobno. Za spajanje delov mora obvladati tudi 
osnove varjenja. Ključavničar ima nagnjenje za ročne spret-
nosti, njegovi odliki sta natančnost in smisel za estetiko. Pri 
svojem delu mora biti komunikativen.

Razmere, v katerih ključavničar dela, so raznovrstne, kot 
so raznovrstni njegovi delovni postopki, opravila in izdelki. 
Dela v zaprtih prostorih in na prostem ob vsakršnem vreme-
nu. Delo ključavničarja zahteva pogoste menjave položaja 
telesa. Ker dela pretežno stoje, mora delo opravljati strokov-
no in natančno po predpisih, da se izogne poškodbam.

Tehnik za strojništvo ali strojni tehnik je zaposlen v vseh 
industrijskih dejavnostih, v obrti, trgovini pa tudi v nekaterih 
negospodarskih dejavnostih. Delovna področja, ki jih oprav-
lja strojni tehnik, so raznovrstna in široka. Strojni tehnik 
se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem posameznih 
strojnih delov, orodij in priprav za proizvodnjo. Izdeluje in 
uporablja tehnično in tehnološko dokumentacijo, snuje in 
konstruira enostavne elemente, podsklope in naprave. Pri 
delu vodi skupino v proizvodnji, v vzdrževalnih, servisnih in 

Zahtevno delo varilca
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drugih dejavnostih. Na svojem delovnem področju obvlada 
računalniške tehnike risanja, branje tehnične, tehnološke in 
druge dokumentacije. Zna oblikovati pisno dokumentacijo 
z računalnikom in pozna principe delovanja mehanskih, 
hidravličnih, električnih, elektronskih in drugih krmilnih 
sistemov. Usposobljen je za sodelovanje v skupinah ter 
pozna pomen tehničnih predpisov in standardov. Pri delu 
zna komunicirati v vsaj enem tujem jeziku, pozna osnove 
ekonomike in podjetništva ter predpise o varstvu pri delu in 
varstvu okolja.

Pri delu uporablja različna orodja, stroje in naprave. Glavni 
delovni pripomoček strojnega tehnika je računalnik, na ka-
terem snuje in konstruira enostavne elemente, podsklope in 
naprave z uporabo standardnih in nestandardnih elementov. 
Osnovni materiali, ki jih uporablja, so legirana in nelegirana 
jekla, barvaste kovine, litine, bele kovine in specialna jekla. 
Pozna osnovne vrste obdelovalnih, procesnih, montažnih in 
drugih tehnologij. Pozna osnove konstruiranja in dimenzio-
niranja ter pomen tehničnih predpisov in standardov.

Strojni tehnik dela večinoma v zaprtih in urejenih delov-
nih prostorih. Redkeje dela opravlja na prostem, pri montaži 
ali prevzemu blaga. Posamezne delovne naloge so vezane na 
delo v težjih pogojih, v vročini, prahu in ob večji koncen-
traciji plinov. Psihofizične sposobnosti za uspešno delo v 
poklicu so: smisel za tehnične in mehanične probleme, spo-
sobnosti prostorske predstave, splošna iznajdljivost, smisel 
za reševanje matematičnih problemov, razlikovanje barv in 
smisel za risanje. Delo strojnega tehnika običajno fizično 
ni zahtevno. Zaradi natančnosti pri delu se zahteva zdrav 
vid, sluh in spretne roke. Imeti mora tudi zdravo hrbtenico, 
ker je delo v precejšnji meri povezano s sedenjem ter rahlo 
upognjeno držo. Zaščitna sredstva se uporabljajo občasno, 
če to zahtevajo delovne razmere.

Vsi trije poklici so na Slovenskih železnicah še kako 
iskani.

Pripravil: Edvard Veber
Foto: Arhiv SVSŽ

Mednarodno sindikalno srečanje v Srbiji
V mestu Kladovo ob reki Donavi na srbsko-romunski 

meji so med 26. in 29. avgustom letošnjega leta potekale 
16. delavsko-športne igre v organizaciji Sindikata izvršnih 
službi Srpskih železnica.

SŽPS se teh srečanj udeležuje od leta 2014. Letošnja 
delegacija SŽPS je štela štiri člane in, kot zanimivost, vsi 
smo bili letniki 1965. V uradnem delu je potekal seminar iz 
varnosti železniškega prometa, varnosti in zdravja pri delu, 
v prostem času pa so potekale športne igre in ogled lokalnih 
znamenitosti. Srbski gostitelji so se tudi letos zelo potrudili 
glede organizacije srečanja. Njihova gostoljubnost je pa že 
pregovorna. Na srečanju so sodelovali predstavniki srbske-
ga železniškega sindikata iz 11 regijskih odborov (po naše 
bi to bili območni odbori). Sedem je bilo tujih delegacij in 
prihajali smo iz 5-ih držav (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, 
Črna gora, Poljska in Slovenija). Vseh udeležencev srečanja 
je bilo približno 400. V formalnih in neformalnih pogovo-
rih smo spoznali, da imamo sindikati v marsičem podobne 

probleme in aktivnosti delovanja, po drugi strani pa so raz-
mere v Sloveniji in na SŽ bistveno boljše in zgledneje ure-
jene kot na železnicah in v državah, od koder so prihajali 
predstavniki na srečanju. Vsaj tako so nam zatrjevali ostali 

Predstavnik srbskih »regionov«

Otvoritev srečanja Malo mešano
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gostje. To je seveda po svoje dober občutek za nas, po drugi 
strani pa resna zaveza, da s trdim delom za ohranjanje pravic 
naših članov nadaljujemo.

Mesto Kladovo s približno 10 tisoč prebivalci leži ob reki 
Donavi, ki je mejna reka med Srbijo in Romunijo. Kladovo 
je del nacionalnega parka Đerdap. Zelo zanimiv je bil izlet 
z ladjo po reki Donavi. Izvedeli smo marsikatero zanimivost 
o tej drugi najdaljši evropski reki. Izvira v Schwarzwaldu 
na jugozahodu Nemčije (v zvezni deželi Baden-Württem-
berg), nakar teče 2860 kilometrov proti vzhodu/jugovzhodu 
do izliva v severni del Črnega morja, na meji med Romunijo 
in Ukrajino. V njenem porečju živi okrog 81 milijonov ljudi, 
ki njene vode izkoriščajo za kmetijstvo in industrijo. Teče 
skozi glavna mesta štirih držav: Dunaj (Avstrija), Bratislavo 
(Slovaška), Budimpešto (Madžarska) in Beograd (Srbija). 
Njena največja širina na enem mestu dosega preko pet kilo-
metrov, največja globina pa se približa 100 metrom.

Obiskali smo tudi sosednjo Romunijo. Na ladji, s katero 
smo prečkali Donavo, smo doživeli zanimiv dogodek. Fo-
tografirali smo se ob srbski zastavi, ker smo bili v Srbiji in 
ladja je bila srbska. Sam sem imel majico s slovensko zas-
tavo, tako da se je vedelo, od kod prihajamo. Eden izmed 
potnikov, starejši moški, je komentiral:

»Poglej jih. Fotografirajo se zraven srbske zastave, a 
nekoč so rušili skupno državo Jugoslavijo.« Iz tega se ni 
razvilo nič hudega. Z možakarjem smo se potem zapletli v 
zanimiv in prijazen pogovor in smo se kar težko ločili v Ro-
muniji, ko smo šli vsak svojo pot. Sicer pa je mejna kontrola 
v Romuniji, čeprav je članica EU, še vedno precej stroga in 
dolgotrajna. Bolj spominja na stare čase, ko je bila Evropa 
razdeljena z železno zaveso, kot na leto 2019. Da smo že kar 
malo pozabili na stare (ne ravno dobre) čase, smo spoznali 
na poti domov, ko je čakanje na srbsko-hrvaški meji trajalo 
skoraj tri ure.

Ne glede na vse, smo preživeli prijetne dni v Srbiji, spoz-
nali nove prijatelje. Z znanci od prej pa še okrepili vezi.

Hvala Sindikatu izvršnih službi Srpskih železnica in nji-
hovemu predsedniku Nebojši Nikiću za povabilo in za ves 
trud, da smo se med njimi počutili lepo in doživeli poseben, 
pristen odnos, ki ga je bilo čutiti na vsakem koraku.

Besedilo: Miran Prnaver
Foto: Milorad Šljivič, Jozo Rašić, Miran Prnaver in 

Sindikat izvršnih službi Srpskih železnica

Pogled na Kladovo z DonaveVodstvo srbskega sindikata

Srečanje sindikatov v Rovinju
Sredi najlepšega jesenskega meseca, septembra, se je pet-

članska delegacija SŽPS-ja udeležila tradicionalnega sre-
čanja pri naših južnih sosedih. Ob osmi uri zjutraj smo v 
popolni zasedbi nestrpno pričakovali naše popotovanje proti 
morju. Lahko bi se reklo, da je bil začetek več kot popoln z 
neverjetno poletnimi temperaturami.

Ob prihodu so nas toplo sprejeli trije predstavniki hrvaške 
zasedbe in seveda temu primerno tudi bogato pogostili. Ob 
vsem tem smo izmenjali mnenja, izkušnje in tekočo pro-
blematiko na sindikalnih področjih. Po tehtnem premisleku 
so kmalu sledile obogatene športne igre, v katerih smo do-
segli kar nekaj priznanj. In sicer: odbojka na mivki v parih 
– 1. mesto; igranje šaha – ravno tako zlato priznanje; no-
šenje vode iz morja – 3. mesto in metanje zavorne cokle v Delovno srečanje
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bronastem pridihu. Ob vseh teh aktivnostih smo neizmerno 
uživali in navijali za vse »sotrpine«. Skratka, bilo je tekmo-
valno in požrtvovalno.

In, glej ga zlomka, že je sledil ogled znamenitega Rovinja. 
Njegovih lepot smo se naužili s polnimi pljuči in sladkim 
priokusom. Za posladek na koncu dneva so najpogumnejši 
odpeli karaoke. V naši zasedbi petic se je opogumila »vzha-
jajoča zvezda« Mojca. Bil je zares nepozaben večer. A na 
žalost, tako kot ponavadi, vse, kar je lepo, prehitro mine. 
In že nas je pričakal svit zadnjega jutra s kavico na plaži in 
pozitivnimi sindikalnimi iskricami v očeh.

Besedilo: Nataša Kantužar in Mojca Jermančič
Fotografije pripravil Milorad Šljivić.Komisija na tekmovanju karaok

Zastava SŽPS na apartmaju v Rovinju Tekmovanje na obali Mojca na karaokah

Mednarodno srečanje sindikatov Mostar 2019
Na povabilo Samostalnog sindikata izvršnog osoblja 

područja infrastrukture ŽFBiH smo se od 13. do 15. okto-
bra četverica članov SŽPS udeležili mednarodnega srečanja 

sindikatov. Srečanja so se poleg domačinov in nas udeležili 
še kolegi sindikatov iz Poljske, Srbije, Črne gore in Hrvaš-
ke.

Slovenska delegacija na znamenitem mostu v Mostarju Mostarski most
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Srečanje je bilo dobro organizirano, saj so bili organi-
zatorji zelo prijazni in gostoljubni. Uradni del je potekal 
ob izmenjavi mnenj in izkušenj delovanja sindikatov v po-
sameznih državah, ki so bile prisotne. Opaziti je bilo, da 
imamo v Sloveniji zadeve na sindikalnem področju dokaj 
dobro urejene.

Poleg uradnega dela je bil organiziran še izlet v Međugor-
je, omemba te župnije izhaja iz leta 1599. V župniji so se leta 
1981 začela Marijina prikazovanja in so tekom let prerasla 
v mednarodni fenomen. Kraj se je v treh desetletjih razvil 
v pravo romarsko središče z obiski vernikov s celega sveta.

Ogledali smo si tudi manastir Žitomislić, katerega dovol-
jenje za gradnjo cerkve je bilo izdano leta 1566. Leta 1941 
je bil manastir v požaru uničen, leta 1992 je bil do temeljev 
porušen. V letih 2003 do 2005 je bil manastir ponovno zgra-
jen v prvotni obliki.

Da pa smo spoznali, kako poteka muslimanski klic k 
obvezni molitvi oziroma v arabščini adhan, kar pomeni in-
formacija – razsvetljenje, so poskrbeli organizatorji z names-
titvijo tik ob minaretu ene od džamij v Mostarju.

Na koncu še zahvala organizatorju in pa seveda Ivanu, 
Borutu in Miranu za tri prekrasne dneve, preživete v Bosni 
in Hercegovini.

Besedilo: Karel Muster
Foto: Miran Prnaver

Manastir Žitomišlić Skupinska

Međugorje

Upokojili so se ...
Zorica Ristić

Zorica je svojo poklicno 
pot na železnici začela 1979 
na celjski železniški postaji. 
Čez nekaj mesecev je začela 
obiskovati tečaj za transport-
nega komercialista. Nato pa 
je to delo opravljala na tovor-
ni postaji Celje, vse do leta 
1999. Od takrat pa vse do 
upokojitve je bila zaposlena 
na potniški blagajni postaje 
Celje.Zorica s sodelavci Darilo sindikata
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Svoje delo je vedno opravljala vestno in odgovorno. Pa 
vendar je pri delu našla vedro plat medalje in se nemalokrat 
od srca nasmejala. S svojimi izjavami je velikokrat nasme-
jala svoje sodelavke in sodelavce. Po tem bo sodelavcem za 
vedno ostala v spominu.

Naj te sreča in smeh spremljata tudi na novi življenjski 
poti!

Edvard Kostić
Foto: Matjaž Skutnik

Ivan Husu

Ivan je bil rojen leta 1957. 
Izhaja s Primorske, in sicer 
s kraškega konca.

Vso delovno dobo je pre-
živel na železnici. Po kon-
čani železničarski šoli se je 
prvega septembra leta 1974 
zaposlil. Delal je kot pro-
metnik, pretežno na postaji 
Zalog. Leta 1981 je odšel 
študirat na Višjo prometno 
šolo v Beograd.

Kasneje je delo opravljal 
kot referent za promet in 
preiskovalec nezgod.

Leta 1986 je postal »šolski«, in to delo opravljal vse do 
upokojitve. Najprej je delal v tovornem prometu v Novem 
mestu. Kasneje je presedlal na Sekcijo za promet Ljubljana 
in bil na njenem celotnem območju odgovoren za izobraže-
vanje zaposlenih. Pokrival je prometno področje: signalni 
in prometni pravilnik … Zadnja leta je bil uradno zaposlen 
v Izobraževalnem centru v Ljubljani na Aljaževi. Šolo pa 
je imel na različnih lokacijah: Ljubljana, Jesenice, Zidani 
Most, Novo mesto ...

Pred nekaj leti se je preselil v naše kraje in tako sedaj 
živi v Zidanem Mostu. Upokojil se je letošnjega prvega dne 
meseca julija.

Njegove šolske ure so bile zanimive, znal nas je motivirati 
pa tudi spraviti v dobro voljo. Veliko znanja je prenašal na 
mlajše generacije oziroma nam je ta znanja na vsaki šolski 
uri na novo osveževal in nam s tem zelo pomagal pri našem 
vsakodnevnem delu.

Ivan, želimo ti trdnega zdravja in dobrega počutja, da bi 
lepo preživljal svoje zaslužene upokojenske dneve, mesece 
in leta.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Miran Košir

Miran se je rodil pred 55-imi leti v Sevnici, kjer je preži-
vel svoje otroštvo, si kasneje ustvaril družino ter tako ostal 
Sevnici zvest vse življenje. Celo delovno dobo je ostal zvest 
tudi železnici in tako nadaljeval družinsko tradicijo.

Po končani železničarski srednji šoli se je izvežbal za pro-
metnika na postaji Brestanica. To je bilo leta 1982. Leta 1985 

dobi odločbo za postajo Zidani Most, prvo leto sicer sledi 
nadomeščanje na postaji Breg, potem pa čisto zares začne 
delati na postaji Zidani Most. V letu 1997 dobi ponudbo in 
nov izziv. V Ljubljani zavzame delovno mesto tehnologa za 
promet v takratni Sekciji za vodenje prometa v Ljubljani. 
Po desetih letih se vrne za prometnika v Zidani Most in tu 
ostane vse do 8. novembra letos, ko opravi zadnjo izmeno 
pred odhodom na čakanje za pokoj.

V tej nočni smo ga spremljali skoraj vsi zaposleni pro-
metniki in potniške blagajničarke, nekaj upokojencev in šef 
postaje. Tako smo skupaj in v veselem vzdušju končali zopet 
eno dolgo in zanimivo zidanmoško zgodbo in pot promet-
nika. Miran je bil zanesljiv in natančen prometnik, vedno 
pripravljen pomagati in prenesti znanje na mlajše sodelavce.

V tem smislu te bomo seveda pogrešali, po drugi strani 
pa ti privoščimo in želimo še veliko lepih trenutkov sedaj, v 
času »čakanja« na pokoj, in potem v »ta pravem« penzionu!

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Miroslav Lorenci

S 1. 10. 2019 se je na Slovenskih železnicah končala po-
klicna pot našega sodelavca Miroslava Lorencija.

Po končanem izobraževanju na Srednji prometni želez-
niški šoli v Mariboru je opravljal delo prometnika na posta-
jah po Koroški progi. Vseskozi je bil aktiven član sindikata 
SŽPS kot postajni zaupnik.

Ivan Husu

Zahvala Mirana Miranu

Skupinska
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Eci (kot ga radi kličemo), želimo ti čim več lepih trenut-
kov v pokoju ob tvojih številnih hobijih in pa obilo zdravja!

Zapisal: Pavel Oreški
Foto: Zmago Kotnik

Vinko Oset

27. septembra 2019 smo na zadnjo izmeno pospremi-
li našega dolgoletnega člana OO Celje Vinka Oseta, ki je 

zadnjih 13 let opravljal dela in naloge v ŽAP-u, nazadnje kot 
voznik tovornjaka. Od leta 1984 je opravljal dela promet-
no-transportnega delavca, v nadaljevanju pa od leta 1993 in 
vse do leta 2011 dela nadzornega kretnika.

Vinko je bil skromen, vesten in odgovoren delavec, vedno 
pripravljen priskočiti na pomoč. Želel bi se mu zahvaliti za 
njegovo pomoč, s katero smo v OO Celje laže izvedli mar-
sikatero srečanje.

Besedilo in foto: Matjaž Skutnik

Prijetno druženje Vinko Oset

In memoriam: Vladica Štruc (1968–2019)

Prijateljici!

Poletje se je pravkar poslovilo in jesen počasi prihaja med nas. Dnevi so krajši, noči daljše, hladno postaja. 
Na radeljsko polje lega megla in listje se počasi barva. Kmalu bo ob večerih zadišalo po pečenih kostanjih. 
Spominjam se, da si se zelo rada posladkala z njimi, skupaj s sladkim moštom, ki ga je naredil tvoj oče. 
Vse bo, le tebe, draga Vladica, ne bo med nas nikoli več.
Na pragu jeseni ti je huda bolezen pri komaj 51-ih letih za vedno zaprla oči. Pisal se je 24. september 
2019, ko je kot strela v srce zarezala žalostna novica, da si odšla za vedno. Po glavi mi roji: zakaj, zakaj!? 

Zakaj ti, zakaj, ko pa si se trudila tako zdravo živeti. Zdrava prehrana, veliko gibanja, nič razvad, to je bil tvoj recept za dolgo in 
zdravo življenje. A kaj, ko naša služba prinaša tudi stres, včasih kar precej in kdo ve, kakšno vlogo pri tvoji bolezni je imel prav on!?
Draga prijateljica, kako zelo te bodo pogrešali tvoji domači in kako zelo tvoji prijatelji in sodelavci. Kako te bodo pogrešale gore in 
kako zelo te bo pogrešal tvoj Barnikov vrh nad Vuhredom, ki si ga menda obiskala okoli 2500-krat. Spominjam se, kako si mi pred 
nekaj leti z navdušenjem pripovedovala, da so ti mož in sinova za rojstni dan tam postavili klopco in uredili vpisno knjigo. Kako zelo 
si se tega razveselila, pomenilo ti je več kot vsa darila tega sveta. Vladica, takšna si bila, skromna, dobrosrčna, mila … Verjetno bi 
mi prej papirja zmanjkalo, kot bi naštela vse tvoje odlike. Zato, draga Vladica, ne pozabi na svoj Barnik nikoli, kot ne pozabi svojih 
prijateljev in sodelavcev. Posedaj na svoji klopci tam visoko nad Vuhredom kot angel in pazi na nas.
S tvojim odhodom je nastala praznina in zelo te bomo pogrešali. Zase lahko rečem, da te bom zelo, zelo. V toliko letih skupne »ture«, 
toliko prebedenih nočnih urah sva se dobro spoznali. Najini otroci, ki so bili tolikokrat tema najinih pogovorov, so odrasli, odšli in 
počasi snujejo svoje družine. Obe sva pred kratkim postali babici. Joj, Vladica, koliko bi si imeli še povedati, pa si na glas žal ne bova 
nikoli več. Ti bom pa v mislih povedala še marsikaj.
Draga prijateljica, za vse ti najlepša hvala! Zelo lepo te je bilo poznati, zelo lepo je bilo s teboj službeno sodelovati. Bila si zanesljiva, 
vestna, marljiva in z veliko mero znanja.
Tvojega trpljenja je zdaj konec, zato, draga Vladica, vse lepo tam zgoraj, visoko nad mavrico!

V spomin in zahvalo, v imenu koroških prometnic in prometnikov, zapisala Bernardka Verčko.

AKTUALNO
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Intervju: Matjaž Skutnik, delavski direktor 
SŽ-Infrastruktura, d. o. o.
Pozdravljen, Matjaž. Končuješ mandat delavskega di-
rektorja. Po štirih letih najbrž že lahko oceniš, v kolikšni 
meri ti je uspelo izpolniti naloge, ki si si jih zadal. Si uspel 
izpolniti svoja pričakovanja in pričakovanja drugih?

Kar lahko rečem najprej, je, da se vedno da delati še bolje. 
Se je pa v teh štirih letih zagotovo veliko naredilo. Morda 
v začetku sodelovanje ni bilo ravno na visoki ravni, a se je 
kasneje izboljšalo in je postalo korektno, z vsemi. Vrata so 
bila odprta za besedo, pogovor, za predstavitev problemati-
ke. Tako sem imel možnost predstaviti tisto, za kar sem bil 
zadolžen in kar bi bilo potrebno urediti ali izboljšati, spre-
meniti. To sem naredil po svojih najboljših močeh, vse pa 
potrebuje svoj čas in rezultati niso zmeraj vidni z danes na 
jutri. Z veseljem pa ugotavljam, da bomo ta mandat, skupaj 
s svetom delavcev, iz katerega izhajam, zaključili dokaj 
uspešno.

Se pravi, če sem prav razumel, so se tvoja pričakovanja, 
ki si jih imel ob prevzemu funkcije, v glavnem uresni-
čila?

Kot sem že uvodoma dejal, so vedno možne izboljšave 
in drugačne rešitve. Če omenim kadrovsko področje, se mi 
zdi dobro, da so sindikati sklenili dogovor z delodajalcem 
glede upokojevanja oz. čakanja in da delavci ob tem prejme-
jo 12 plač kot odpravnino. Seveda ob tem nastaja vprašanje, 
kako popolniti delovna mesta in zapolniti vrzeli, ki nastajajo 
zaradi predčasnega upokojevanja, kar rešujemo po svojih 
najboljših močeh. Tako je v procesu usposabljanja 30 novih 
prometnikov in razpisan je nov razred za 30 prometnikov. 
V gradbeni dejavnosti se je v lanskem in letošnjem letu 
na novo zaposlilo 60 progarjev, prav tako se popolnjujejo 
manjki na delovnih mestih v SVTK in EE. Vse pač zahteva 
svoj čas in pri tem veljajo določeni postopki, ki jih je seveda 
potrebno upoštevati, in prav je tako.

Ko si že omenil kadrovsko področje … kot član poslo-
vodstva si zadolžen za kadrovska in socialna vprašanja. 
Zanima me, kaj konkretno pomenita ti dve področji in Matjaž na delovnem mestu

Matjaž Skutnik

koliko pristojnosti dejansko imaš kot delavski direktor 
na tih dveh področjih?

Res je, zadolžen sem za kadrovske in socialne zadeve. V 
zadnjem delu mandata sem bolj vključen v delo na teh dveh 
področjih, kar na začetku ni bila ravno praksa. Kakorkoli, 
veliko stvari rešujemo s pogovarjanjem in dogovarjanjem z 
delodajalcem, se pravi skupaj.

Si član poslovodstva in deluješ v tem organu.
Tako je. Z direktorjem se srečujemo na rednih sejah poslo-

vodstva, kot tudi na sejah nadzornega sveta in na nekaterih 
kolegijih, kjer se obravnavajo kadrovske in socialne zadeve.

Kot delavski direktor si povezan z zaposlenimi in jim 
tudi odgovarjaš. Hkrati si povezan tudi s svetom delav-
cev in z delom v sindikatu. Zanima me, kako vidiš po-
vezavo in sodelovanje med delom delavskega direktorja, 
svetom delavcev, sindikatom in zaposlenimi.

Mislim, da je potrebno med vsemi temi dejavniki iskati 
neko ravnovesje, in sicer na način, da se prisluhne vsem vple-
tenim stranem in se nato doseže dogovor o načinu reševanja 
problema. Danes sem del uprave, bil pa sem tudi predsednik 
sindikata, zato lahko rečem, da je sodelovanje med vsemi 
omenjenimi stranmi zelo pomembno in po mojem mnenju 
je le-to danes na dokaj visokem nivoju.

Kaj pa delo na terenu? Se ti zdi, da si dovolj izkoristil 
možnost, da greš na teren, med zaposlene in s prve roke 
izveš za njihove težave? Glede na svojo funkcijo, imaš 
namreč neposreden vpliv na posredovanje in na možnost 
reševanja problemov zaposlenih.

Moj cilj je bil, da vedno ohranjam stik s terenom. Tudi 
sam prihajam s terena. Delal sem kot prometnik na več pos-
tajah in nazadnje kot progovni prometnik. Tudi del svojega 
dela kot delavski direktor sem želel opravljati in sem oprav-
ljal na terenu. Zagotovo bi bilo lahko tega še več, je pa res, 
da je glavnina dela v Ljubljani. Sem pa zmeraj pripravljen 

18 DECEMBER 2019

intervju



prisluhniti zaposlenim, ki se name obrnejo s kakšno težavo 
po telefonu ali pa osebno, kadar se kje srečamo. Sam skušam 
po svojih najboljših močeh pomagati reševati problematiko, 
ki jo izpostavijo.

Ker se moj mandat bliža koncu, je prav, da se zahvalim. 
Zahvalil bi se rad zaposlenim in članom sveta delavcev. Vse 
njihove pobude in vprašanja so mi namreč bila v pomoč in 
kot vodilo pri mojem delu. Vsem, s katerimi sem sodeloval, 
se zahvaljujem za korekten odnos.

Bliža se tudi konec letošnjega leta, zato vsem zaposle-
nim in njihovim družinskim članom voščim vesele božič-
no–novoletne praznike ter obilo zdravja. Vsem zaposlenim 
pa želim tudi varno opravljanje njihovega dela.

Matjaž, najlepša hvala za pogovor.

Pogovarjal se je in foto: Miran Prnaver
Po zvočnem zapisu članek pripravila Tatjana Petek.

Suzana Slatinšek, 
nekdanja glavna 
urednica glasila 
Prometnik
Suzana, z letošnjim letom je glasilo Prometnik stopilo v 
25. leto izhajanja. Koliko časa ga že spremljaš in prebi-
raš?

Več ali manj glasilo spremljam in berem vse od njegovega 
začetka izhajanja.

Se spominjaš, kdaj si objavila svoj prvi članek?
Prvi članek so mi objavili v časopisu Večer, nekje v 90-tih.

Kdo te je povabil k sodelovanju, da si postala glavna ured-
nica glasila?

Takratni aktualni predsednik Matjaž Skutnik je bil moj 
sošolec v srednji šoli, tako da je poznal moje literarne zmož-
nosti.

Je bila ta odločitev težka in ti je bilo zanjo kdaj žal?
Ni bila težka odločitev, sprejela sem takoj, saj sem že od 

nekdaj rada pisala, pa tudi svojega mnenja (o čemerkoli) 
nisem nikdar skrivala.

Kdo vse je bil v tvoji ekipi (uredniški odbor)?
Robert L. Horvat je odličen fotograf in potopisec, Zdrav-

ko Munda je prevzel oblikovanje in tisk, gospa Prnaver pa 
je bila lektorica.

Je bilo sodelovanje dobro?
Kar zadeva mene, smo odlično sodelovali. Samo z lekto-

rico sem imela nekaj težav, predvsem zato, ker ni ena izmed 
nas. Železničarji imamo svoj žargon, ki je včasih dvoumen. 
Ko spremeniš besedo v »pravopisno slovensko«, stavek 
nima več istega pomena.

Ti je urednikovanje vzelo veliko časa in živcev?
Moram priznati, da kar nekaj. Prebrati je treba vse, kar te 

in kar te sploh ne zanima, vse uvrstiti v smiselni vrstni red, 
paziti, da imaš določene trajne zgodbe na enaki strani ... 

Včasih več, včasih manj. Odvisno predvsem od tega, koliko 
materiala je bilo na razpolago.

Si imela dovolj močno podporo in razumevanje za svoje 
delo pri vodstvu sindikata in kakšen je bil odziv na gla-
silo na terenu, med člani in zaposlenimi?

Uredništva nisem nikoli jemala kot dela pri vodstvu sin-
dikata. Ljudje na terenu so se večinoma pozitivno odziva-
li na moje članke, nekajkrat sem dobila ugovor le s strani 
vodstva ...

Je bilo težko najti tematiko in vsebino za glasilo?
Moj problem je, da pišem dobro samo, ko se me nekaj 

dotakne. Ko so mi bili članki dodeljeni, to ni bilo nikoli tako 
dobro napisano, kot takrat, ko so prišli od srca. Večinoma se 
je nabralo dovolj od nas, ki smo delali pri glasilu, pa tudi s 
terena so ljudje pošiljali članke.

Misliš, da je glasilo potrebno tudi v današnjem času, ko 
zelo napredujejo vse druge oblike medijev in komuni-
kacij?

Ljudje še vedno radi vzamejo papir v roke.

Tvoje misli, želje ob četrtstoletnem jubileju našega Pro-
metnika?

Vsaka čast vsem, ki se še trudite okoli glasila, naj glas 
Prometnika ne umre!

Intervju pripravil Miran Prnaver.
Foto: Arhiv Roberta L. Horvata
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Železniška postaja Ljubljana

Železniška postaja Ljubljana predstavlja najpomembnej-
še železniško križišče v državi in je vpeta v nekatere medna-
rodne blagovne koridorje, ki prečkajo Slovenijo.

Postaja Ljubljana je bila zgrajena v sklopu Južne železni-
ce. Začetki načrtovanja Južne železnice so segali v leto 1837. 
Gre za 577,2 km dolgo dvotirno železniško progo na relaci-
ji Dunaj-Maribor-Celje-Ljubljana-Sežana-Trst. Prvi vlak na 
slovensko ozemlje po tej progi je pripeljal iz Gradca v Celje 
dne 02. 06. 1846. Na nekaterih delih proge je bila gradnja 
Celje-Ljubljana težavna in nevarna. Postaja Ljubljana je bila 
zgrajena 18. 04. 1848. Samo postajno poslopje Ljubljane se 

je začelo graditi leta 1847 in končalo 1848. leta. Zgrajeno je 
v neoromanskem slogu po načrtih z Dunaja. Na strehi je bil 
lesen zvonik z uro, tipičen simbol železniških postaj držav-
ne Južne železnice. Še danes krasi poslopje postaje. Uradna 
otvoritev proge Celje-Ljubljana je bila 16. 09. 1849, čeprav 
je prvi vlak z vagoni v Ljubljano pripeljal že 18. 08. 1849, 
na 18. rojstni dan cesarja Franca Jožefa.

Postaja Ljubljana je stičišče naslednjih prog:
 – glavne dvotirne elektrificirane proge d. m.–Dobova–

Ljubljana

Mogočna postajna zgradba

Prvi peron Del prevozov se opravi tudi z avtobusi.
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 – regionalne enotirne elektrificirane proge Ljubljana Zalog–
Ljubljana

 – regionalne enotirne elektrificirane proge Ljubljana Zalog–
Ljubljana Moste–Ljubljana

 – regionalne enotirne elektrificirane proge Ljubljana Zalog–
Lokomotivska postaja Ljubljana Moste–Ljubljana

 – glavne enotirne elektrificirane proge Ljubljana–Jese-
nice–d. m.

 – regionalne enotirne neelektrificirane proge Ljubljana–
Kamnik

 – glavne dvotirne elektrificirane proge Ljubljana–Seža-
na–d. m.

 – regionalne enotirne neelektrificirane proge d. m.–Metli-
ka–Ljubljana.

Postaja je odprta za sprejem in odpravo potnikov v notran-
jem in mednarodnem prometu.

V tehnološkem smislu ni ranžirna postaja za tovorni 
promet, vendar opravimo zelo veliko manipulacij z menjavo 
lokomotiv pri vlakih in menjavo strojevodij ter spremembe 
smeri vožnje. Žal postajni tiri v dolžinah ne sledijo trendu 
vse daljših vlakov. Da lahko opravljamo delo pri takšnih 
vlakih, je prometnik prepuščen svoji iznajdljivosti in drznos-
ti pri delu z upoštevanjem vseh varnostnih elementov.

Postaja Ljubljana je zavarovana z ERSV napravo sistema 
»SL-TE-L-30 Iskra Lorenz« po sistemu sledilne tehnike. 
Naprava je centralna in nameščena v centralni postavljalnici. 
Z njo se ureja celoten promet na delu postaje, zavarovanem z 
ERSV napravo, in sicer s pomočjo tirne slike na postavljalni 
mizi, ki jo poslužuje prometnik – postavljalec.

Postaja je razdeljena na potniški in tovorni del ter pri-
padajočo kurilnico, pralnico, oskrbovalne tire z gorivom in 
manjšim servisom. Potniški del postaje razpolaga z 12 glav-
nimi tiri in 3 slepimi tiri. Nekaj pred postajno zgradbo in 
nekaj na peronih. Tovorni del razpolaga z 8 glavnimi tiri in 
4 stranskimi tiri. Nekaj tirov imamo še v kurilnici, pralnici 
in garirnih tirih. Najdaljši tir za manipulacije s tovornimi 
vlaki pa je dolg 459 metra. 75 % tovornih vlakov, s katerimi 
delamo manipulacije, pa je dolžine nad 520 m. Marsikatere-
mu obiskovalcu postaje ta podatek da misliti.

Delo prometnika se praviloma opravlja v turnusu 
12/24/12/48. V dnevni izmeni je na postaji hkrati 6 pro-
metnikov, razen v nočnih izmenah, kjer sta na postavljal-
nici samo dva prometnika. Potniško krijejo dva prometnika 
ter en prometnik na tovorni postaji ter prometnik – ope-
rativni pomočnik. Na postavljalnici je tudi delovno mesto 
napovedovalka vlaka, ki je zasedeno 24 ur in v turnusu 
12/24/12/48.

Pisalo se je leto 2007, ko je bil javnosti prvič predstavljen 
projekt »Emonika«. Kljub večkratnim obljubam, da se bo 
gradnja kmalu začela, pa danes, več kot 12 let pozneje, še 
vedno nismo nič bliže. Ljubljana, glavno mesto Slovenije, 
si zasluži spodobne objekte in infrastrukturo, ki bi ustrezala 
času.

Besedilo: Goran Išpanov
Foto: Miran Prnaver

Podhod Pred potniškimi blagajnami

Pogled na postajne zgradbe

CP Ljubljana
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Delovni mesto: Glavni prometni dispečer – 
Leopold Tofolini
Pozdravljen, Polde. V tej številki Prometnika predstav-
ljamo delovno mesto glavnega prometnega dispečer-
ja na SŽ. Kako bi za uvod opisal to delovno mesto in 
delo?

Predvsem je to koordinacija prometa med posameznimi 
prometnimi operativami in postajami. Morda najlaže raz-
ložim s konkretnim primerom. Danes do 18. ure imamo 
koprsko zaporo. Vlaki v Koper ne vozijo, zato jih je pot-
rebno »zložiti« po postajah na takšen način, da so kar naj-
bolje postavljeni za čas odhoda, ko se bo zapora končala, 
ker se ponavadi takrat zelo mudi. Po končani zapori promet 
vlakov tako hitreje steče, ker je vrstni red njihovih odho-
dov že vnaprej določen. V bistvu je takšnega dela največ, se 
pravi koordinacije med operativami in postajami. Prav tako 
koordiniramo delo s tujimi prevozniki, ki jih je na naših tirih 
vedno več.

Je delovno mesto glavnega prometnega dispečerja na SŽ 
samo eno?

Da, tako je. Na tem delovnem mestu nas dela šest, poma-
gamo pa si tudi s starejšimi dispečerji, od katerih imajo dva 
ali trije prav tako možnost delati kot glavni dispečer. Prav 
tako lahko jaz sam delam kot starejši dispečer.

Tako, v grobem je to opis našega dela. Drugi del, ki pa je 
malo manj »lušten«, so pa izredni dogodki. Pred približno 
devetimi leti se je začelo uvajanje konstruiranja voznih poti 
in to delo je bilo dodeljeno starejšemu dispečerju, ki je bil do 
takrat zadolžen tudi za izredne dogodke. Oboje skupaj je bilo 
preveč dela za to delovno mesto, tako je izredne dogodke 
za območje ljubljanske operative prevzel glavni dispečer. 
Da obveščanje pristojnih poteka kar najhitreje, se poslužu-
jemo sms sporočil, kadar pa gre za kakšne večje stvari, pa 
še vedno obveščamo po telefonu.

Se pravi, da gre za dve vrsti koordinacije. Ena poteka 
znotraj vodenja prometa, druga pa z ostalimi služba-
mi. So tudi v tovornem, potniškem prometu dispečerji v 
rangu glavnega prometnega dispečerja?

Tako je in večinoma smo vsi tukaj, v enem prostoru. 
Glavni transportni dispečer, glavni strojni dispečer, poteka pa 
tudi uvajanje za področje potniškega prometa, kar bo precej 
olajšalo delo. Komunikacija med nami poteka neposredno, 
izmenjava informacij je takojšnja, brez nepotrebnega iz-
gubljanja časa s telefoniranjem. Zaradi tega je morda včasih 
kar malo glasno, vendar se dobro razumemo. Edina izjema 
je prostor za vlakovna dispečerja Zidani Most–Dobova in 
Ljubljana–Zidani Most. Ta je ločen od ostalega prostora s 
stekleno steno.

V tej dvorani vas je toliko različnih služb in poklicev, 
odnosi med vami pa so, kot sam praviš, dobri.

Pravzaprav so odnosi med nami zgledni in bi bilo super, 
da bi takšni tudi ostali.

Kako bi pa opisal delovne pogoje? Osnovne stvari so 
najbrž zagotovljene. Morda kaj pogrešate?

Nikoli nič ni idealno, zmeraj so možnosti za izboljšave. 
Sam osebno recimo pogrešam dnevno svetlobo. Moje delov-
no mesto in delovno mesto starejšega dispečerja je v sredini 
dvorane in sem odvisen od umetne svetlobe. Poleti je seveda 
bolje, v tem jesenskem času pa je potrebno imeti prižgano 
vsaj namizno svetilko. Nekaj k slabšemu vidu prispevajo 
tudi leta.

Nekaj me še zanima. Slišal sem, da je pred leti, ko so se 
še dajali raporti, svoje dni glavni dispečer »dajal raport« 
generalnemu direktorju. Je to res?

Leopold Tofolini

Zbranost pri delu

22 DECEMBER 2019

PREDSTAVITEV



To je obstajalo, da. Če se prav spomnim, je bil zadnji 
direktor, ki se mu je raportiralo, Marjan Rekar.

Kako pa je bil videti ta raport? Se je generalni vsako 
jutro, ko je prišel v službo, ustavil pri glavnem dispečerju 
in mu je ta poročal?

Kasneje se je to sčasoma seveda opustilo. Je pa res, da 
so bili glavni dispečerji v službi vedno v obleki, srajci in 
kravati, ker h generalnemu ne moreš v kavbojkah. Danes je, 
kar zadeva oblačenje, bolj sproščeno vzdušje. Se pa sam še 
spominjam glavnih dispečerjev, ki so v službi nosili srajco 
in kravato.

V tistih časih je bilo delovno mesto glavnega dispečerja 
na drugi lokaciji, na Kolodvorski. So bili na tisti lokaciji 
tudi drugi glavni dispečerji?

Takrat je bilo malo drugače. Glavni prometni, glavni stroj-
ni in še dispečer za vagonsko službo so bili vsak v svoji pi-
sarni. To je že tako daleč nazaj, da se sam tega ne spomnim, 
je pa tam delal moj tast. Prometne dvorane, kot je danes, ni 
bilo. Tudi transportnega dispečerja ni bilo. V prostorih, kjer 
smo danes, so bila včasih stanovanja za železničarje. Okoli 
leta 1995 so začeli prenavljati ljubljansko železniško postajo 
in takrat so se odločili, da bodo po zgledu iz tujine uredili 
operativno dvorano.

Za konec pa povej še kaj o sebi. Med vrsticami je bilo 
razbrati, da počasi končuješ poklicno pot. Kakšna je bila 
ta pot, kaj vse si počel na železnici?

Marsikaj je bilo. V prvi vrsti sem bil prometnik. Služ-
boval sem v Savi, Litiji, Lazah, Ljubljani, na telekomandi, 
bil sem dispečer na zidanmoški, starejši dispečer in pa zdaj 
glavni dispečer. Ker pa včasih službe med seboj niso bile 
ločene, sem opravljal še druga dela, kot so potniški blagaj-
nik, skladiščnik, postajni blagajnik. Delal sem celo kot od-
javnik v Renkah. Ko sem prišel na operativo, sem v času 
dopustov pokrival tudi referenta za zapore tirov in pa za ana-
lizo voznega reda. Moja kariera je tako precej zanimiva in 
pestra.

Hvala za pogovor.

Pogovarjal se je in foto: Miran Prnaver
Po zvočnem zapisu članek pripravila Tatjana Petek.

Za delovno mizo

OO SŽPS Maribor
Andrej, kako bi na hitro predstavil svoj OO?

Naš OO sestavljajo članice in člani različnih poklicev: 
od prometnikov, kretnikov, potniške blagajničarke, čistilke, 
sprevodnika, premikača v TP, vlakovodje v TP Prevalje.

Kako je organizirano delo v OO Maribor?

Imam dva podpredsednika, enega s postaje Maribor in 
enega s postaje Maribor Tezno, ker sam prihajam z regi-
onalne proge, onadva pa poznata delovne procese na tem 

Postaja Maribor Predsednik OO SŽPS Maribor Andrej Karničnik
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delu glavne proge, tako da s skupnimi močmi laže rešimo 
probleme.

Sedež OO je na postaji Maribor Studenci na Valvasor-
jevi ulici 19, kjer imamo sindikalno pisarno. Tukaj imamo 
sestanke nekje dvakrat do trikrat na leto. Postajne zaupnike 
imamo iz potniškega prometa, ŽIP-a, TP Prevalje in zaupni-
ke s postaj Šentilj, Maribor, Maribor Tezno, Rače in Ruše, 
ki pokriva še postajo Maribor Studenci. Skoraj vsak postajni 
zaupnik pokriva še eno ali dve sosednji postaji, razen na 
večjih postajah – v Mariboru in Mariboru Tezno.

Ste malo specifičen OO, saj ste teritorialno precej razšir-
jeni, pokrivate del proge od avstrijske meje proti Celju 
in kompletno Koroško progo. Je to prednost za delovanje 
ali prej ovira?

Pokrivamo postaje od Rač do Šentilja na glavni progi in 
od Maribor Studenci do postaje Prevalje na regionalni Ko-
roški progi. Delo je zato bolj raznoliko, saj obsega delovna 
mesta, ki so bolj obremenjena, in tista z malo manj prome-
ta vlakov, za katera je lahko ukinitev vožnje enega vlaka 
že sprememba razporeda dela oziroma zmanjšanje zased-
be postaj. Z letošnjim voznim redom ukine TP eno vožnjo 
vlaka iz Teznega v Prevalje, ta sedaj vozi ob ponedeljkih, 
sredah in petkih, po novem pa ob torkih in četrtkih. Delavci 

se premestijo na postajo Maribor Tezno, dve blagajničarki 
sta v programu reševanja presežnih delavcev.

V zadnjem času ste okrepili svoje članstvo. Čemu to pri-
pisuješ?

Zaradi določenih dogajanj znotraj enega sindikata (SŽS) 
smo pridobili nekaj novih članov, ki so bili že v preteklosti 
naši člani, vsaj nekateri med njimi.

Kaj so glavni problemi vašega članstva?

Ukinitve voženj tovornega vlaka, letni razporedi dela, 
kjer se poskuša zagotoviti zasedba delovnih mest po kolek-
tivni pogodbi, prevzem planiranja voženj tovornih vlakov na 
postaji Maribor Tezno, v prometnem smislu dogovarjanje s 
prometnikom v Špilju, kadar transportna operativa ne pre-
vzame svojega dela.

Kaj vse ponujate svojemu članstvu?

Skupaj z OO PO Maribor in OO Pragersko enkrat letno 
organiziramo sindikalni izlet, kolesarjenje, planinski pohod 
in v mesecu decembru zaključek leta, ki je eno leto na ko-
roškem in drugo leto na mariborskem koncu. V ponudbi 

VuhredPrenovljena postaja Pesnica

Postaja Dravograd ponoči (foto: Metka Jeromel)
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imamo tudi karte za terme Zreče, ostale ugodnosti s člansko 
izkaznico, kar je urejeno s strani celotnega sindikata, Ptujske 
toplice.

Ste pretežno moški OO, koliko imate članic?

Od 67-ih članov imamo 10 članic.

Pred kratkim si postal predsednik OO Maribor. Vendar 
nisi začetnik v sindikalnih vodah. Kaj vse si počel kot 
sindikalist do danes? Že pred leti si bil predsednik OO 
Maribora, ali ne?

Pred sedanjim mandatom sem bil že dva mandata pred-
sednik OO, potem me je nasledil prometnik s postaje Ma-
ribor Robert Zorman, ki je odstopil iz osebnih razlogov. 
Zatem sem ga nasledil.

Na letošnji skupščini sindikata si postal podpredsednik 
SŽPS-ja. Kako je prišlo do tega predloga in kaj ti pomeni 
ta funkcija?

Do predloga za podpredsednika je na letošnji skupščini 
prišlo s strani delegatov zaradi tega, ker je bil moj predhod-
nik takrat podpredsednik in se mandat še ni iztekel, zato je 
bilo predlagano, da ga nadomestim do konca mandata. V 
prvotnem predlogu predsednika SŽPS je bilo predlagano, 
da bi imeli samo enega podpredsednika.

Kje vse si do sedaj delal?

Po končani srednji prometni šoli v Mariboru leta 1985 
sem bil razporejen za pripravnika na postajo Podvelka, po 
odsluženem vojaškem roku od maja 1986 do 1987 sem bil 
razporejen na postajo Prevalje, kjer sem po opravljenem 
izpitu delal kakšnih 15 let. Zaradi zmanjšanja voženj pot-
niških vlakov leta 2003 je bil od Prevalj do Vuhreda spre-
menjen delovni čas, in sicer ena izmena od 3.00 do 11.00 
in druga od 11.00 do 19.00 od ponedeljka do petka. Zato 
sem bil s 15. 12. 2003 razporejen na postajo Ruta. Z letom 
2008 smo tudi na osnovi zahtev lokalnih skupnosti dobili 
nekaj vlakov nazaj in od takrat vozijo tudi ob nedeljah. 
Sedaj nadomeščam prometnike postaj Podvelka, Vuhred, 
Vuzenica in Prevalje v času letnih dopustov in rednega po-
učevanja.

Pogovor pripravil Miran Prnaver.
Foto: Miran Prnaver in arhiv Zmaga KotnikaVuzenica

Delovanje parne lokomotive
Izum parnega stroja je privedel do tega, da so njegovo 

uporabo začeli preizkušati na prevoznih sredstvih. Prvi pre-
izkus je bil na cestnem vozilu, a se ni obnesel. Šele poizkusi 
uvedbe uporabe parnega stroja na tirnih vozilih so se izka-
zali za uporabno stvar. Razvoj do idealne parne lokomotive 
je trajal več desetletij, in ko je bila leta 1829 skonstruirana 
»Rocket«, je bila to dovršena konstrukcija vseh dotedanjih 
izumov parnih lokomotiv. Nato je razvoj šel samo še nav-
zgor, tako v razvoju lokomotiv, kakor industrijski razvoj in 
razvoj izumov na vseh strokovnih področjih.

Najpomembnejše pri parni lokomotivi je način pridobi-
vanja pare v kotlu. Posebnost sta dva tipa kotla – pokončen 
in vzdolžen. Ključnega pomena je bila uporaba večcevne-
ga kotla na »Rocket«, ki je povzročil nagel razvoj parnih 
lokomotiv in posledično železnic. Lokomotiva je torej 
sestavljena iz podvozja oziroma »frema«, obeh tipov kotla, 
dimnice, parnega stroja, pogonskega krmilja, kabine in 
tenderja. To so osnovni sestavni deli parne lokomotive. 

Najpomembnejši del na lokomotivi poleg parnega stroja 
je ravno pridobivanje pare, ki je potrebna za delovanje lo-
komotive. Kotel na parni lokomotivi je sestavljen iz po-
končnega kotla s pečjo ter vzdolžnega večcevnega kotla. 
Namen kotla je, da z visokimi temperaturami dosežemo iz-
parevanje vode. Para se nato zbira na vrhu kotla v parnem 
domu, v katerem je regulator ali ravnalo – ventil, s kate-
rim odpiramo ali zapiramo pot pari naprej proti parnemu 
stroju.

Poznamo dva tipa parnih lokomotiv: na mokro ali nasiče-
no paro ter na pregreto paro. Prve so značilne za 19. st., kjer 
gre para direktno iz regulatorja po parodovodni cevi v parni 
stroj. Konec 19. st. je prišlo do izuma, s katerim so uspeli 
pregreti paro. V dimnico so namestili pregrejevalno omaro, 
ki je preko pregrejevalnih cevi usmerila mokro paro skozi 
dimovodne cevi in se nato vrnila kot pregreta para. Para 
nato potuje proti parnemu stroju, a preden pride do bata, 
mora skozi razvodnik. Razvodnik poskrbi, da paro usmeri 
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na pravo stran bata in hkrati iz-
rabljeno paro preusmeri v pihal-
nik. V parnem stroju ekspanzija 
pare potiska bat v linearnem giba-
nju v eno in drugo smer. Nato se 
delovanje stroja preko pogonskega 
in krmilnega drogovja prenese na 
kolesa. Najpomembnejši del pri 
prenosu pogona na kolo sta križnik 
in glavni gonilni drog – ojnica. V 
celoti drogovje imenujemo krmil-
no drogovje, saj je le-ta prenos v 
soodvisnosti s krmilnim sestavom, 
kjer sta najpomembnejša ekscen-
ter ter nihalka ali kulisa. Pogon se 
tako prenese na kolesa, ki imajo 
prav posebno funkcijo, saj je od 
števila pogonskih koles in njiho-
vega premera odvisno, kaj bo lo-
komotiva sposobna vleči za seboj. 
V primeru tovorne lokomotive, ki 
mora za seboj vleči veliko težo, je 
potrebno večje število pogonskih 
koles, le tako ima lokomotiva večji 
oprijem na tirnice in manjši premer koles, kar pomeni, da 
ne dosega visokih hitrosti. Lokomotiva z manj pogonskimi 
kolesi in večjim premerom koles pa ne more vleči težkih 
vlakov, lahko pa dosega visoke hitrosti in je tako primerna 
za brzovlake. Izrabljena para iz parnega stroja nato potuje 
po paroodvodni cevi v pihalnik, ki se nahaja v dimnici. Para 
nato puha skozi dimnik in tako v dimnici ustvarja redko-
zračje (vakuum). To ustvari vlek iz peči in tako omogoči 
prihod svežega zraka, ki je potreben za gorenje, v peč. Po-
sebna nevarnost pri kotlu parne lokomotive se pojavi, kadar 

je ob polnem izgorevanju premalo vode v kotlu, takrat lahko 
kotel razžene, podobno, kot bi prišlo do eksplozije. Pri »pre-
filanju« kotla z vodo pa pride do vodnega udara. Pomembno 
vlogo igrajo tudi varnostni ventili, saj uravnavajo najviš-
ji predvideni tlak oziroma kotelni pritisk v samem kotlu. 
V kabini je nekaj najosnovnejših komandnih zadev, ki so 
predvsem ventili in vzvodi. Omenili bomo le najosnovnejše, 
kot so revizir, regulator, vodokazno steklo, parno gretje ipd. 
Vsekakor pa brez zalog pogonskih sestavin, kot sta voda 
in premog, ne gre. Temu služi poseben vagon ali zalogov-
nik. Nekatere lokomotive pa so imele zalogovnik na sebi, 
te imenujemo tendrovke. Razlika je v tem, da lokomotive s 
tenderjem lahko normalno moč in hitrost razvijejo le z dim-
nikom naprej (razen kakšne izjeme, kot je serija 33) in jih 

je potrebno obračati. Tendrovke pa tega problema nimajo. 
Vodo injiciramo v kotel, ki je pod pritiskom, s pomočjo 
injektorja, ki deluje s pomočjo pare. Seveda imajo parne 
lokomotive vgrajenih še veliko različnih naprav, vendar jih 
bomo le omenili: parno gretje, parna zračna črpalka (kom-
presor), parni generator, brzinomer …

Parne lokomotive in njihovo delovanje ter tudi razvoj so 
lep dokaz, kako so skozi čas uspeli uporabiti najosnovnejše 
sestavine iz narave, to sta voda in premog (ponekod tudi les 
ali surova nafta). Zagotovo je parna lokomotiva stroj, ki ga 
lahko le občudujemo in ima zaradi svoje specifike »dušo«, 
saj sopiha in se oglaša kot kakšno živo bitje.

Avtor in foto: Mitja VaupotičHeusinger-walschaertovo krmilje

Pokončni kotel v prerezu

Primerjava Rocket in lokomotiva 03 

Lokomotivski kotel
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Zgodba neke generacije prometnikov – 2. del
Novo razočaranje

V šestdesetih letih, ko je bil bel kruh in žemljica pravo 
razkošje, smo se v Preradovičevi 33, kjer je bila v Mariboru 
železniška prometna šola, znašli skromno oblečeni najstni-
ki iz vse Slovenije, pretežno s podeželja. Bila je to menda 
najcenejša šola, kajti železnica je nudila štipendijo, ki je po-
krivala življenje v internatu, šolski učbeniki so bili deloma 
'pravilniki', knjige s strokovnimi predpisi. Poleg nekaj skript, 
ki so bile na razpolago, smo si pri nekaterih predmetih gra-
divo pisali kar v zvezke. Pravi šolski učbeniki so bili pičli. 
Pa vendar, bili smo sila zadovoljni, kajti predavatelji so nas 
že videli kot prometnike in nam vlivali voljo do učenja. Tudi 
internat, kjer sicer ni bila disciplina po pedagoških merilih, 
saj so bili »vzgojitelji« vse prej kot profesionalci, nabrani z 
vseh vetrov, tudi upokojeni vojaški starešine, je bil za nas 
ugoden. Vsaj hrane je bilo dovolj za odraščajoče otroke. Pa 
tudi nekaj discipline nam ni škodilo. Danes bi takšen način 
vzgoje povsem drugače razumeli.

Dva razreda »bodočih prometnikov« sta končala dva let-
nika in ko je nastopil čas za tretji letnik, smo dobili sporo-
čilo, da je šola ukinjena in konec je bilo z našimi sanjami. 
Nekaj jih je zapustilo železnico, ostali pa smo čez noč odrasli 
z upanjem, da bomo morda kdaj le dosegli cilj. Pa smo ga, 
toda pot je bila vse prej kot lahka.

Kot rečeno, smo odrasli čez noč, kljub temu pa smo bili še 
vedno otroci in takšne so nas neodgovorno poslali na delo v 
skladišče do polnoletnosti. Odgovornim v pisarni je bilo pač 
malo mar, kaj bomo delali. Delavci pa so nas sprejeli kot sebi 
enake pri delu, sicer pa novince, ki se jim dodeli najslabša 
dela. Razočarani zaradi ukinjene šole smo se nekako vdali v 
usodo in sprejeli, kar so nam pač ponudili.

Zimo smo prebili v skladišču, kjer smo si nabrali nekaj 
življenjskih izkušenj, ki smo se jih zavedli šele pozneje v 
življenju. Bili smo zaposleni in dobivali smo plačo, ki pa 
je bila dokaj pičla. Spomnim se, da je bila prva plača 49 
tisočakov, medtem ko so premikači z nadurami zaslužili 96, 
prometniki pa okoli 120. Zaželel sem si nove obleke, pa 
sem bil za dvajset tisočakov preskromen in sem moral po-
čakati še kakšen mesec, da sem si jo kupil. Pa tudi kreditno 
nisem bil sposoben s to plačo. Bili pa smo ponosni, da smo 
si sami služili denar. Mnogi so celo pomagali z denarjem 
doma, kjer je bilo prav tako pomanjkanje denarja. Sošolec 
Mihael, ki je pozneje, z ustanovitvijo muzeja, postal eden 
najbolj poznanih na železnici, je svoji mami s svojim zasluž-
kom kupil kolo. Danes si ne moremo predstavljati, kaj je to 
pomenilo njegovi materi, prav tako njemu, da je razveselil 
svojo mamo.

Spomladi nas pokličejo v pisarno in nam ponudijo delo v 
garderobi ali za sovoznika šoferja pri kamionski službi. Za-
mikala me je vožnja po mestu in sem se s sošolcem Ivanom 
odločil za dostavo. Dodelili so me šoferju Ivanu Knezu, 
ki mi je bil naklonjen kot oče. Toda razvažanje pošiljk po 

podjetjih in nakladanje novih ni bilo ravno lahko delo. Po-
šiljke nekaterih podjetij in trgovin so bile lahke. Ponekod – v 
mesninah smo celo dobili kaj za malico. So pa bila podjetja, 
kot je bila plinarna, kjer je bilo potrebno naložiti štiri vrste 
v višino ležečih težkih kisikovih jeklenk in jih potem tudi 
razložiti. Sčasoma ujameš rutino dela, toda začetek je bil vse 
prej kot lahek.

Tudi šofer mi je vse bolj zaupal in mi napovedoval pri-
hodnost, ki se mi je pozneje uresničila. Včasih mi je celo 
zaupal, da sem prestavljal kamion znamke FAP. Nikoli nisva 
imela medsebojnih težav. Nekoč mi je celo zaupal, da sem 
prestavil kamion, potem ko sem razložil kosovno robo, on 
pa je odšel domov, ker mu je že potekel delovni čas. Kamion 
bi bil lahko ostal ob rampi, toda domišljal sem si že, da ob-
vladam vse veščine in sem ga prestavil na parkirno mesto. 
Pri tem sem preveč zavil in poškodoval blatnik tovornjaka. 
Šofer Knez mi naslednjega dne ni rekel niti besede, le nas-
mehnil se mi je in zmajeval z glavo. Kako pokončen človek, 
ki je razumel to, kar je v mojem poznejšem delu ponovil le 
eden od šefov postaje, v Rimskih Toplicah. Vsi ostali pa so 
bili po vojaško ustrojeni, brez trohice sočutja za sočloveka.

Ko sem se delu ravno privadil, me pokličejo v pisarno ka-
mionske službe in me nagovarjajo, da bi pomagal pri kami-
onski službi razvoza tovora. Pomagal bom samo dvigovati 
vreče, ki jih bo nosil sodelavec. V resnici sem bil sam, ker je 
bilo pomanjkanje delavcev. Nekoč sva s šoferjem peljala v 
Žalec na kmetijsko zadrugo pet ton umetnega gnojila. Šofer 
mi je na kamionu dvigoval vreče, da sem si jih naložil na 
ramena in jih nosil v skladišče. Ko sem znosil v skladiš-
če kakšno tono, je šofer opazil, kako se mi šibijo kolega. 
Usmilil se me je in sva se zamenjala. Bil sem mu nepopisno 
hvaležen, kajti moj vrat je bil že močno rdeč in srbeč od 
gnojila, pa še utrujen sem bil. Menda se je potem razjezil nad 
direktorjem (TOZD-a) kamionske službe in vrnili so me na 
razvažanje kosovnih pošiljk. Morali so se pritožiti tudi drugi 
šoferji, tako da sva bila sedaj dva – z Ivanom. To pa je bilo 
zares tisto delo, ki so nam ga obetali. Odslej so bili to moji 

Danes že vsi upokojenci v sodobni mariborski prometni šoli
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najlepši dnevi na delovnem mestu pri kamionih. Z Ivanom 
Sitarjem sva bila še precej otročja in sva med delom zganjala 
tudi norčije, da sva se zabavala. Nič boljši ni bil najin šofer, 
doma iz Lipoglava, ki je imel doma že družino. Nekoč sva na 
postaji nekemu prevozniku s konjem tega krmila s kockami 
sladkorja. Konju je to ugajalo, se je pa potem nenavadno 
penil. Ko se je vrnil lastnik, sva se umaknila v tovornjak in 
opazovala. Prevoznik je zmedeno skakal okoli konja, midva 
pa smejala – kako neresno, otročje.

Najino prijetno delo pa je trajalo le do poletja. Naši gene-
raciji se je bližala polnoletnost in prestavili so nas v promet. 
Bilo je ravno na začetku poletja, ko je že pošteno pripeka-
la vročina, nas pa so razporedili na delovna mesta čistilcev 
kretnic in svetilničarjev, takrat so bili signali in kretniški 
nastavki še na petrolejsko razsvetljavo. Potrebno je bili umiti 
vse steklene nalučnike in doliti goriva. Čiščenje kretnic pa 
je bilo v vročini vse prej kot prijetno. Pa smo tudi to sprejeli 
in se hkrati privadili nevarnosti med tiri. Takrat se je skoraj 
ves premik opravljal na celjski postaji, kjer so danes peroni.

Med sošolci je bil tudi Marjan, doma iz Skomarja na Po-
horju. Stanoval je v Celju in se kot pohorski fant hitro vživel 
med celjske najstnike, ki jih je razganjala mladost. Takrat so 
bili popularni bitli, dolgi lasje in igranje kitar. Marjana so 

radi sprejeli v svoj krog, ker je imel svoj denar. Puncam je 
lagal, da je šef na postaji. Bil je že po naravi pretirano samo-
zavesten, ko pa je videl, da ga sredina upošteva, je bil že pre-
drzno domišljav. Ena izmed deklet se je zagledala v našega 
dolgolasca in ga vsa navdušena prišla obiskat na postajo. Ko 
je vprašala po šefu, so ji premikači pokazali starejšo osebo, 
ona pa je vztrajala po svoje in opisala njegov videz. Takoj 
so jo spremili na kretnice, kjer je čistil kretniške nastavke. 
Kako se je odvila zgodba z njegovo punco, mi ni znano, le 
mi smo ga imeli potem v posmehu, še potem, ko smo bili že 
na premiku. Marjan pa se za to ni kaj prida zmenil – znal je 
improvizirati. Pa tudi pozneje je uspeval s svojim nastopom. 
Končal je kot šef postaje na gorenjski progi, se poročil. Žena 
je imela svojo obrt, pa je pustil železnico in se posvetil obrti. 
Pa se mu je baje potem tudi tam zalomilo.

Le kakšen mesec smo se potili, nakar so nas premestili na 
premik, kjer smo vežbali za premikače. Če kaj, sem tu dobil 
čut za sindikalizem, kajti sodeloval sem na prvem štrajku, 
ki se mu je takrat reklo prekinitev dela.

Nadaljevanje prihodnjič.

Marjan Mally

Naši upokojeni člani: Miran Pirš
Miran, bova pogovor začela na koncu. Kdaj si zaključil 
svojo pot na železnici?

Svojo pot na železnici sem zaključil 30. 12. 2010, in to z 
olajšanjem, ker se je končala srečno.

Kako si osebno preživljal prehod med upokojence?

Pri prehodu med upokojence nisem imel nobenih težav 
in tudi kasneje nisem imel nobene krize oz. domotožja po 
službi.

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

Moja pot na železnici se je začela leta 1969, ko sem v Ma-
riboru na Železniški prometno-transportni šoli začel šolanje, 
katerega sem uspešno končal v letu 1972. Prva zaposlitev 
je sledila takoj zatem, in sicer kot sprevodnik pri Prometni 
sekciji Ljubljana. Leta 1973 odidem na služenje vojaškega 
roka in se po odsluženju ponovno zaposlim v Prometni sek-
ciji Ljubljana kot sprevodnik. Leta 1975 spet odidem v šolo. 
Iz prometne šole v Ljubljani se vrnem z nazivom vlakovni 
odpravnik in leta 1976 pričnem delati na postaji Trbovlje. V 
letu 1981 sem se zaposlil v takratnem TOZD-u za promet 
Zidani Most, postaja Zidani Most, kjer sem najprej opravljal 
delo vlakovnega odpravnika, v vmesnem obdobju pa sem bil 
tudi operativni pomočnik šefa postaje Zidani Most. Zaradi 

službenih potreb sem leta 1995 odšel na delovno mesto vla-
kovnega dispečerja proge Zidani Most-Dobova v Prometni 
operativi Ljubljana z delovnim mestom v Zidanem Mostu. 
Na tem delovnem mestu konec leta 2010 tudi dočakam 
»penzijo«.

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

Najlepši spomini ostajajo na delo vlakovnega odpravni-
ka. Manj prijetni pa na delo operativnega pomočnika šefa 
postaje Zidani Most v času osamosvojitvene vojne (junij–
julij 1991).

Spomin na delovno mesto dispečerja v Ljubljani
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Bil si med ustanovitelji našega sindikata, kako se spomi-
njaš teh časov?

V 90-ih letih smo vlakovni odpravniki začeli ugotavljati, 
da so naše pravice vedno bolj kratene, zato se nas je zbrala 
skupina vlakovnih odpravnikov, da ustanovimo sindikat 
vlakovnih odpravnikov Slovenije. Po ustanovitvi sindika-
ta je bila naša prioriteta Kolektivna pogodba za vlakovne 

odpravnike. Do sprejema pogodbe je bilo veliko pogajanj in 
usklajevanj, da se je le-ta sprejela. Temu so sledila dodatna 
pogajanja pri uveljavljanju pravic iz pogodbe.

Precej časa si posvetil tudi delu v tvojem OO Zidani 
Most. Kaj vse si počel?

V OO Zidani Most sem bil član vse od ustanovitve, in 
to kot zaupnik postaje Zidani Most. V OO je imela vsaka 
postaja svojega zaupnika. Poleg prijetnih del (organizacija 
izleta, športnih iger ...) pa sem na glavni odbor sindikata 
v Ljubljani prenašal želje in zahteve članov sindikata OO 
Zidani Most (ukinjanje delovnih mest, uniforme, malice ...).

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

Morda bi še bolj zaostroval pogajanja, sicer pa ne bi ni-
česar naredil drugače.

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

Kot upokojenec »nimam časa«. Imam pa čas za delo na 
vrtu, namizni tenis, pohodništvo, gorništvo. Sem bolj ali 
manj aktiven član različnih društev in podpredsednik ZVVS, 
Območnega združenja Laško-Radeče.

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

Želim, da se sindikat še naprej bori za pravice delavcev. 
Predvsem pa, da se v delo sindikatov ne vpleta politika, ker 
s tem sindikat izgubi na moči.

Pogovor pripravil Miran Prnaver.
Foto: Arhiv Mirana Pirša

S člani Zveze vojnih veteranov Slovenije

Visoko v gorah

Izlet OO Celje na Portugalsko – 2. del
Tretji dan izleta smo obiskali prestolnico Portugalske. 

Prestolnica na sedmih gričih je ena od toplejših evropskih 
prestolnic, poleti temperature narastejo tudi do 40 stopinj 
Celzija, prav zaradi tega smo se odločili za izlet v mesecu 
aprilu. V mestu je mnogo zanimivosti, tako za ljubitelje 
arhitekture in kulturne dediščine, kot tiste, ki pridejo zaradi 
peščenih plaž, pestrega nočnega življenja in nakupov. 
Glavno in največje mesto Portugalske leži ob izlivu reke 
Tejo v Atlantski ocean.

Ogled Lizbone smo pričeli z obiskom mogočnega spome-
nika Kristusa kralja, ki stoji ob Mostu 25. aprila, ob reki Tejo Del ženskega strokovnega štaba (Foto: Bogdan Kobal)
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in se pne kar 82 m v višino. Z njega je čudovit razgled na 
Lizbono. Sam kip Kristusa kralja je pomanjšana kopija spo-
menika iz Rio de Janeira, pa to ni edina kopija neke svetovne 

znamenitosti. Ob reki Tejo so zgradili hotel v obliki jadra 
kot dubajski Buri Al Arab, Most 25. aprila pa spominja na 
znameniti most Golden Gate v San Franciscu.

Ogled smo nadaljevali ob stolpu Belem, ki je na UNES-
CO-vem seznamu kulturne dediščine, in spomeniku pomor-
ščakom. Ta predel je dokaj priljubljen med turisti, zato ne 
preseneča gneča ob skoraj vsaki turistični točki. Celo portu-
galska vojska je ta predel izkoristila za svojo promocijo in na 
obrežje reke pripeljala tank, helikopter, transportni oklepnik 
in še nekaj druge opreme.

Seveda smo si ogledali tudi stadion nogometnega kluba 
Benfica, moderen objekt, kjer domuje klub, ki je osvojil že 
veliko evropskih in portugalskih lovorik. V njem je svojo 
mednarodno pot začel tudi naš vratar Jan Oblak.

Nič manjša gneča ni v centru mesta ali v nakupovalnem 
središču Vasco da Gama, ki je zgrajen ob železniški postaji 
Orient. Do središča je mogoče priti z gondolo, od koder je 
čudovit pogled na 17,2 km dolg most Vasco da Gama, ki Skupinska na kipu Kristusa kralja

Most 25. aprila (Foto: Darko Kranjc)

Pogled na Grad Sao Jorge z železniške postaje Rosio 
(Foto: Zmago Kotnik) Sintra, kraljeva poletna rezidenca (Vir: svetovni splet)
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je najdaljši v Evropi. Nekateri pa so si ogledali tudi lepote 
morskega sveta v Ocenariumu.

Naslednjega dne smo si ogledali Sintro, kjer so imeli 
nekoč, predvsem v 19. stoletju, vladarji poletno rezidenco 
in je prav tako vpisana na UNESCOV seznam kulturne de-
diščine. Značilen videz ji dajeta dva bela zašiljena dimnika, 
znana pa je tudi po svoji bogati notranjosti in različno oprem-
ljenih sobanah, od katerih sta najbolj znani soba z zlatimi 
labodi ter soba s srakami.

Nato smo se odpravili na najbolj zahodno točko evropske 
celine, na rt Cabo da Roca, kjer nas je pričakalo sončno, a 
vetrovno vreme, a kaj bi drugega lahko pričakovali ob obali 
Atlantika.

Zadnjega dne smo se dopoldan odpravili na letališče, 
tokrat smo se tudi popeljali prek mostu Vasco da Gama. Nato 
nas je čakal le še let domov.

Zapisal: Edvard Kostić

Kip Kristusa kralja z razgledno ploščadjo (Foto: Darko Krajnc)

Z gondolo v center mesta (Foto: Edvard Kostić)

Železniška postaja Orient v Lizboni (Foto: Edvard Kostić)

Barkolana
Čudovitega sončnega avgustovskega dne smo se od-

pravili OO-i Koper, Postojna, Nova Gorica, Jesenice, 
Zalog, Ljubljana Moste, Jesenice, Novo mesto in PO 

Ljubljana z avtobusi do mesta Poreč na že tradicionalno 
»Barkolano«, kot poimenujemo vsakoletni ribji piknik z 
barko.

V odličnem vzdušju, dobri hrani in 
zabavi smo se peljali do Rovinja ter se 
vrnili preko Limskega kanala, s pos-
tankom v Vrsarju.

Vmes smo si pobliže z morja »ogle-
dali« zelo znani Punta križ. Hrana nam 
za trenutek ni teknila, ker so bile oči 
»na pecljih«, ampak potem smo vse 
»poplaknili« z zelo mrzlim pivom in 
dobrim vinom, vmes še nahranili lačne 
galebe ter se zabavali vse do prihoda 
v Poreč.

Naslednjega leta se spet vidimo!

Besedilo in foto: Dušan KokolVkrcavanje Na poti

31DECEMBER 2019

SREČANJA, IZLETI



Dva izleta OO PO Ljubljana

Za prvi izlet novoustanovljene OO PO Ljubljana sem 
izbral železniško tematiko. Po jutranji kavi na postaji Ljub-
ljana smo se odpeljali v Postojno. Center vodenja prometa 
nam je razkazal šef PO Postojna.

Sodobno opremljen center je za nas »Ljubljančane« še 
posebej zanimiv, saj na našem območju še ni v programu 
posodobitev naprav daljinskega vodenja prometa ali njiho-
va namestitev. Načeloma se denar zbira v Ljubljani, kar za 
železnico ne velja! Kot kaže, bo sedaj ljubljanska operativna 
zadnja na vrsti v sistemu posodabljanja SŽ. Predvideni eno-
urni postanek v Postojni je minil, kot bi trenil, in že se nam 
mudi naprej v Luko Koper, da ne zamudimo predvidenega 
časa za ogled luke! Lepo vreme izkoristimo še za skupin-
sko fotografiranje pred muzejsko lokomotivo pred postajo 
v Postojni.

Po Luki Koper nas je vodil koordinator, ki je svojo poklic-
no pot začel na železnici. Sam ogled je vseboval avtobusni 
ogled in sprehod po manjšem delu luke. Celo velika potniš-
ka ladja je bila privezana v delu, namenjenem potniškemu 
prometu. Ogled je bil zelo zanimiv. Informacij o pretovoru 
blaga in ostalih podrobnostih pa si je težko zapomniti. To 
moraš doživeti.
Če je železničar v Kopru, si mora ogledati tudi tovorno 

postajo Koper. Sodobno opremljena centralna postavljalnica 

spet pokaže razsežnost Luke Koper in njeno povezanost z 
železnico. Kot pravi železničarji smo bili navdušeni nad 
gostinskim lokalom v pritličju zgradbe. Vroč dan je klical 
po osvežitvi v senci terase lokala. Ogled mesta Koper in 
sprehod do Žusterne je naše telo povsem izčrpal. Kosilo 
v znani restavraciji je družba izkoristila za pogovor in 
druženje.

V povratku proti Ljubljani smo si ogledali še utrdbo Socerb 
na italijansko-slovenski meji. Od tam je čudovit pogled na 

Pred in na parni lokomotivi

Luka Koper

Skupinska

Pogled na Ljubljano

Na Ljubljanskem gradu
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sosednji Trst. V bližini je tudi kraška jama, ki slovi kot edina 
jamska cerkev pri nas. Vroč in naporen dan nas je zazibal v 
dremež do Ljubljane.

Kjer smo končali, smo začeli jesensko druženje. Vodeni 
ogled naše prestolnice je bil za nas pravo doživetje. Skoraj 
vsak dan v Ljubljani, o njej pa vemo zelo malo. Triurno 
potepanje po starem mestnem jedru in Ljubljanskem gradu 
nam je razkrilo marsikatero neznanko. Z vzpenjačo na grad 
smo se skoraj vsi peljali prvič. Z višine grajskega stolpa je 
pogled na Ljubljano res čudovit. Seveda nas je tudi tokrat 
spremljal sončen dan. Vodička nam je imela toliko povedati, 
da smo ogled podaljšali za trideset minut. Na terasi PAB-a 
smo se na hitro osvežili in se sprehodili čez park Tivoli do 

pivovarne UNION. Vodič nas pričaka pred pivnico in nas 
popelje na ogled muzeja pivovarstva in proizvodnje piva ter 
ostalih pijač.

Predvsem muzej pivovarstva od leta 1864 do danes je res 
zanimiv. Žal v času našega obiska polnilna linija ni delovala. 
V jesenskih dneh pade proizvodnja piva za šestdeset odstot-
kov. Manjkala ni niti degustacija piva. Naš jesenski izlet smo 
zaključili v pivnici UNION.

Uspešnost organizacije izleta je v veliki meri odvisna od 
jedače in pijače. Prav s tem smo bili v pivnici zelo zadovolj-
ni. Izlet je uspel!

Besedilo in foto: Ivan Pohar - Johan

Pohod SŽPS na Veliki vrh
V četrtek, 22. 8. 2019, se nas je 18 pohodnikov zbralo 

na železniški postaji v Ljubljani. Avtobus nas je odpeljal 
proti megleni in žal tudi mokri Gorenjski. Dežne kaplje 
na vetrobranskem steklu avtobusa so bile vzrok, da se vse 
do zadnjega trenutka nisem mogel odločiti, po kateri poti 
se bomo povzpeli na vrh. Na najbolj zahodni dvatisočak v 
grebenu Košute je namreč speljana zahtevna zavarovana 
pot čez severno steno in je vse prej kot lahka. Sploh pa v 
mokrem …

Kakorkoli, odločitev je padla. Gremo po severni steni. 
Najprej v dežnih oblačilih, ki pa so jih kmalu zamenja-
li kratki rokavi, smo po uri in pol hoje prispeli na idilično 
planino Korošico. Po krajšem postanku smo nadaljevali do 
pol ure oddaljenega Hajnževega sedla in samega vstopa v 
steno Velikega vrha. Tu smo se seveda opremili s čeladami 

V steni

Po grebenu v megli

Na vrhu

Nekaj se vidi, nekaj pa zakriva megla.
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in pričeli z vzponom. Pot je bila seveda mokra in spolzka, 
večjih težav pa na srečo nismo imeli. Pa tudi za vsak slučaj 
je bila plezalna vrv z nami. Nekako po uri plezanja smo pris-
peli na vrh, kjer se nam je prvič na turi prikazalo sonce. Ni 
kaj, lep prizor je bil to. Veseli, da smo premagali zahtevno 
pot, smo se kasneje spustili proti Domu na Kofcah, kjer smo 
imeli kosilo. Ah, štruklji …

Sledil je le še enourni sestop do parkirišča pod Matizov-
cem, kjer nas je čakal sveže servisiran avtobus.

Kaj reči za konec? Zahtevna, tudi naporna tura, ki pa smo 
jo navkljub muhastemu vremenu odlično izpeljali. Pohodni-
ki, vsi do zadnjega, super, tako da se lahko kot vodnik samo 
veselim našega naslednjega pohoda, ki bo v Kamniško-Sa-
vinjske gore … meni najljubše.

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

Dom na Kofcah Zasluženo kosilo

Kolesarjenje 2019
Konec avgusta vročina pojenja, zato je razvedrilo na kolesu 

prava izbira. Tudi letos je izhodišče sobotnega kolesarjenja 
železniška postaja Ljubljana. Pri izbiri trase vedno gledam, 
da ni preveč naporna, a vseeno primerna za kolesarje, ki ne 
sedejo na kolo samo konec avgusta. Ravninski odsek Lju-
bljana-Ig telo segreje na delovno temperaturo. Po jutranji 
kavi sledi vzpon do vasi Golo in naprej proti Kureščku. Bolj 
hudi kolesarji osvojimo Kurešček, 826 m visok vrh. Ves trud 
je poplačan, ko pogledaš v dolino. Razgled proti Ljubljani 
je čudovit. Sledi spust proti Rašici, rojstnem kraju Primoža 
Trubarja. Sledi daljši postanek za malico in ogled Trubarjeve 
domačije. Moram priznati, da sem ta kraj obiskal prvič in bil 
sem navdušen. Priporočam ogled teh krajev (Kurešček in 

Rašica). Daljši postanek nam je dal novih moči za nadaljnjo 
vožnjo. Pot nas vodi preko Vidma, Čušperka, Grosuplja na 
kosilo v Škofljico. Opravimo še krajši postanek na želez-
niški postaji Šmarje Sap pri železničarju čebelarju. Pogosti 
nas z medico in zašinkom, »neprecenljivo«. Na kosilu nas s 
svojo prisotnostjo preseneti predsednik sindikata. Ob dobri 
hrani in pijači čas teče hitreje.

Vsakega druženja je prej ali slej konec. Zato vzamemo pot 
pod kolesa in odrinemo vsak proti svojemu domu. Ob vrnitvi 
v Ljubljano se je števec ustavil pri 77 km. Vsako druženje 
ima svoj čar. Še lepše pa je, če združimo prijetno s koristnim. 
»Vse, kar delamo, delamo za svoje dobro.«

Besedilo in foto: Ivan Pohar - Johan

Na ljubljanski železniški postaji Kurešček
Da imamo dokaze, se fotografiramo 
pred tablo.
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Izlet OO Zidani Most na Kočevsko
Dne 20. 9. 2019 smo imeli izlet na Kočevsko, ki je skriv-

nosten in premalo poznan del Slovenije.
Ogledali smo si muzej Kočevje v Poljani in Bazo 20, kjer 

nas je gospod Jože Saje vodil in nam pripovedoval o de-
lovanju med NOB. Zaradi varnosti in obstoja Baze 20 so 
kmetom prepovedali vstop v Kočevski Rog. Vsem, ki so bili 
zadolženi za oskrbo, so zavezali oči, da niso mogli izdati lo-
kacije. Sode z vodo so puščali na določenih mestih in so jih 
kasneje hodili iskat. Kurišča so imeli speljana v skalo in po 
vrhu razporejene veje smrek, da so dim ohladili. Pozimi so 
imeli prehod po lestvi, da niso puščali sledi, če pa se je že kaj 
zgodilo, so sneg presejali skozi sito, da so zabrisali sledi. Vse 
to je bilo potrebno za prebivališče političnega vodstva v Ko-
čevskem rogu. Baza 20 je edini na tako skriven način zgra-
jen in do danes avtentično ohranjen sedež vodstva kakšnega 
odporniškega gibanja v Evropi in je pomemben spomenik 
slovenske zgodovine in zavarovan kot kulturni spomenik.

Po prehojeni poti smo se okrepčali z malico, ki sta jo 
pripravila prebivalca kraja Koprivnik. Zanimivost je bila, 
da je gospod iz Holandije, gospa pa iz Ukrajine, saj v kraju 
Koprivnik živijo sami tujci – domačinov ni.

Gospod Matjaž Matko je bil naš vodič v grobišču pod 
Krenom, kjer je množično grobišče po vojni izvensodno 

pobitih. Pokazal nam je tudi Roško pešpot, ki ima markacijo 
z odtisom zelene tace medveda na beli podlagi. Medvedje, 
kot pravijo domačini, živijo pri njih, a med našim obiskom 
nismo srečali nobenega. V vasici Koprivnik so nam pripra-
vili kosilo in odžejati se je bilo možno tudi z medvedjim 
pivom.

Besedilo: Tanja Žabkar
Foto: Živko Jović in Miran Prnaver

V Rogu

Baza 20

Tako lepo so nam pripravili!

Grobišče pod Krenom

Skupinska v Koprivniku
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Izlet OO Pragersko, OO Maribor in OO PO Maribor

Dne 05. 10. 2019 smo se članice in člani omenjenih ob-
močnih organizacij podali na izlet po Pomurju. Začeli smo 
z obiskom Expana, v katerem je na domiseln in inovativen 
način predstavljeno Pomurje. Vanj so zajeti Panofilm, Pa-
noskop, Neuroterme, Čarobna jasa, Panoart in Panolet, ki 
nam je z nadetjem virtualnih očal, v maketi balona, pričaral 
neverjetno doživetje v zraku, kot ga je pred več desetletji 
izkusil belgijski znanstvenik.

Ustavili smo se tudi v Lendavskih goricah pri dveh vr-
hunskih modelarjih. To sta Leo Roudi in Matjaž Matko. 

Predstavila sta nam tehnično dovršeno maketo postaje 
Ormož, modele vlakov in lokomotiv.

Na Goričkem pa nas je pričakal Krtek Oli v doživljajskem 
parku Vulkanija. Popeljal nas je na nepozabno potovanje v 
globino Goričkega vulkana skozi zgodovino Zemlje in po 
geoloških značilnostih.

Izlet smo zaključili s poznopopoldanskim kosilom v pri-
jetnem vzdušju ob dobri hrani ter pijači v gostišču pri Veseli 
Goričanki.

Besedilo in foto: Boris Kolman

Skupinska Zanimiva maketa

S pogledom navzgor Kot da so prave!

Izlet OO Jesenice
Dne 16. 11. 2019 smo se članice in člani OO SŽPS Jese-

nice ter OO SSSLO Jesenice podali na izlet po Beli krajini. 
Pot nas je vodila čez Gorjance, kjer nas je najprej sprejel 
gostilničar Badovinac, ki nam je na humoren način odprl 
pot v nov dan. Tu je carinska točka za vstop v Belo Kra-
jino, za hojo po svobodnem belokranjskem ozemlju pot-
rebuješ pasoš ter VINoJETO. Pokušali smo tudi njegovo 
zdravilo – žganje Karampampuli, ki baje pozdravi vsako 
tegobo. Oljarna Pečarič
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Nato smo se odpravili k pouku v Osnov-
no šolo Brihtna glava, kjer smo se naučili 
nekaj novega o Beli krajini, njeni kultur-
ni dediščini ter o vinu. Stroga tovarišica 
učiteljica s palico nam je na duhovit način 
predstavila Belo krajino in njene poseb-
nosti. Vrnili smo se daleč nazaj v leto 
1950, ko so se v razredih nahajale še stare 
klopi, črnilniki, stara tabla ter zemljevidi. 
Učiteljičin videz je prav tako takšen kot 
nekoč. Zapela je tudi palica in klečanje 
na koruzi ni bilo izključeno! Po končani 
šolski uri nam je pripadala malica, taka 
kot nekoč – rezina črnega kruha ter ja-
bolko.

Po učni uri o Beli krajini smo obiskali 
oljarno Pečarič. Leta 1990 so zasadili 350 
orehovih dreves in kot podkulturo čez 300 
lešnikovih sadik. Odprli so stiskalnico in 
začeli s samostojno proizvodnjo olja. Pokušali smo vsa olja, 
ki jih pridelujejo, od bučnega, konopljinega, orehovega, pis-
tacijevega, šipkovega ter ostala olja raznih drugih semen.

Po ogledu oljarne smo se odpeljali v Metliko in si ogledali 
metliško vinsko klet, med ogledom pa so nam postregli z 
belokranjskim vinom in pogačo.

Naš izlet smo zaključili v Črnomlju v gostilni Samarin, 
kjer smo imeli pravo Martinovo pojedino – večerjo s krstom 
mošta in glasbo za ples.

Besedilo in foto: Antonio Barukčić

OŠ Brihtna glava Vinska klet Metlika

Godba Slovenskih železnic na gostovanju na 
Kitajskem

Godba Slovenskih železnic se je na uradno povabilo 
organizacije World Festival Association, v sodelovanju s 
kulturnim ministrstvom Ljudske republike Kitajske, av-
gusta udeležila festivala pihalnih orkestrov v kitajskem 
Rizhau. Festivala, ki ga enkrat na leto pripravljajo v tem 
vzhodnokitajskem mestu, se udeležujejo le izbrani pihalni 
orkestri z vsega sveta, ki zanj prejmejo uradno povabilo.

Godba Slovenskih železnic iz Zidanega Mosta in Radeške 
mažorete sta bili edini skupini, ki sta na letošnjem tekmo-
vanju zastopali Slovenijo in predstavljali njeno kulturno de-
diščino. Poleg vrhunskih kitajskih pihalnih orkestrov so na 
festivalu sodelovali še pihalni orkestri iz Češke, Avstrije in 
Nemčije ter drugi orkestri, denimo iz Malezije.

Festival pihalnih orkestrov je večdnevna prireditev, ki 
združuje različne dejavnosti, koncerte, parade, figurativ-
ne nastope ter nastope manjših komornih skupin. Orkestri Parada po ulicah turističnega dela mesta Rizhao

Prva slovenska skupina, ki je igrala na slovitem Kitajskem zidu
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imajo navadno zato po več nastopov v istem dnevu, zato 
morajo pripraviti zelo raznolik program. Godba Slovenskih 
železnic se je za nastope na festivalu pripravljala od maja do 
avgusta. Pred tem so namreč večino svojega časa posvetili 
koncertnemu igranju, saj so se konec maja udeležili najvišje-
ga slovenskega tekmovanja pihalnih orkestrov in tudi tokrat 
osvojili zlato plaketo s posebno pohvalo.

Odprtje festivala 
pihalnih orkestrov v 
kitajskem Rizhau je 
predvajala tudi kitaj-
ska nacionalna tele-
vizija. Godba Sloven-
skih železnic in Ra-
deške mažorete so za 
slovesnost ob odprtju 
festivala pripravili fi-
gurativni nastop, v 
katerem so kitajskim 
gledalcem s prepletom 

glasbe, plesa ter video projekcije čudovito predstavili Slo-
venijo in Slovenske železnice.

Prvi slovenski pihalni orkester na Kitajskem zidu
Godba in mažorete so ob koncu festivala igrali tudi na zna-

menitem Kitajskem zidu. Na enem od sedmih čudes sveta so 
tako prvič v izvedbi pihalnega orkestra odmevale slovenske 
koračnice Židana marela, Na golici in številne druge.

Godba Slovenskih železnic je z nastopom na Kitajskem 
k svojim glasbenim nastopom dodala še en mejnik, in sicer 

so se mednarodni javnosti prvič predstavili še v figurativnih 
nastopih. Na koncertu, ki so ga odigrali na univerzi v Rizhau, 
so prejeli tudi prestižno priznanje za najboljši orkester na 
festivalu. Kljub številnim uspehom, ki so jih letos nanizali 
doma in po svetu, pa godbenice in godbeniki ostajajo skro-
mni ter predani ustvarjanju dobre glasbe.

Besedilo: Janez Krivec
Foto: Arhiv Godbe SŽ

Skupinska s predstavnico organizatorja CASBE

Skupinska v mestu Rizhao

Otvoritvena slovesnost v tenis centru

Skupinska pred občinsko stavbo mesta Rizhao

Parada vseh udeležencev ob obali mesta Rizhao

Priznanje organizatorja – kitajske 
asociacije CASBE ter svetovne 
festivalske asociacije WOFA za 
najboljšo skupino festivala China 
international wind music orchestra
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V mesecu septembru 2019 je v Ljubljani potekalo Evrop-
sko prvenstvo v odbojki. Slovenija je bila ena od štirih gosti-
teljic. Dogodek je bil zelo odmeven, tudi zaradi uspešne igre 
slovenskih odbojkarjev, ki so ponovili uspeh iz leta 2015 in 
osvojili srebrno medaljo. Prvenstvo nam bo ostalo v spomi-
nu tudi po fantastičnem vzdušju, ki so ga ustvarili slovenski 
navijači.

O vtisih s tega in drugih odbojkarskih dogodkov smo se 
pogovarjali s Tomažem Melavcem, prometnikom postaje 
Celje.

Kako si ti sodeloval pri tem dogodku?

Tekme EP v odbojki so se igrale v štirih državah gosti-
teljicah, od polfinala naprej pa le v Sloveniji in v Franciji. 
Na tekmah v Ljubljani smo sodelovali kot linijski sodniki. 
Na velikih tekmovanjih velja pravilo nevtralnosti sodnikov, 
kar pomeni, da na tekmah slovenske reprezentance ne smejo 
soditi slovenski sodniki kot prvi ali drugi sodnik, lahko pa 
opravljajo dela linijskih sodnikov in zapisnikarjev. Sam sem 
opravljal delo linijskega sodnika na osmih tekmah, vključno 
z osmino finala in polfinalom.

Vzdušje na prvenstvu je bilo fenomenalno že od vsega 
začetka in se je z uspešnimi igrami naše reprezentance le 
stopnjevalo. Vrhunec pa je bila vsekakor zmaga v četrtfinalu 
proti reprezentanci Rusije ter v polfinalu proti Poljski.

Ali je bil to enkraten dogodek, mogoče sodeluješ kot 
sodnik tudi na drugih tekmovanjih?

Kot odbojkarski sodnik sodelujem na tekmah v organiza-
ciji Odbojkarske zveze Slovenije. V državnem prvenstvu 
vseh kategorij sodita na tekmah dva sodnika (prvi in drugi), 
razen na tekmah moške prve lige, kjer sta v pomoč tudi li-
nijska sodnika.

Uvrščen sem na A1 listo sodnikov, kar praktično pomeni 
med najboljših 12 sodnikov v Sloveniji. Sodim večinoma 
tekme 1. DOL. Med pretekle dosežke vsekakor sodi več-
kratno sojenje tekem finala državnega prvenstva in pokala 
Slovenije. Na mednarodnem prizorišču sem poleg EP so-
deloval še na ženskem svetovnem prvenstvu do 23 let, na 

tekmah pokala Challenger, v evropski ligi, na tekmovanjih 
pod okriljem MEVZE (Middle European Volleyball Zonal 
Association) in FIVB Star v odbojki na mivki.

Od kdaj si odbojkarski sodnik?

Z odbojko sem se prvič srečal v šestem razredu osnovne 
šole leta 1980, ko so v Celju oživili klub. Aktivno sem tre-
niral in igral v takratni prvi in drugi republiški ligi, zadnja 
leta tudi kot trener. Vso kariero sem ostal zvest matičnemu 
klubu, kljub temu da sem se leta 1994 preselil v Šempeter 
v Savinjski dolini, ki je veljal za najmočnejši klub v regiji. 
Že pred zaključkom aktivne igralske kariere sem leta 1993 
opravil izpit za odbojkarskega sodnika 1. ranga.

Kako ste sodniki organizirani, ste povezani v samostojno 
organizacijo ali ste del odbojkarskih klubov?

V Sloveniji je 9 društev odbojkarskih sodnikov (DOS), 
ki pokrivajo svoja območja. Združeni smo v Zvezo odboj-
karskih sodnikov Slovenije (ZOSS). Ta je samostojna orga-
nizacija, ki deluje v okviru Odbojkarske zveze Slovenije. 

Intervju:
Tomaž Melavc, odbojkarski sodnik

Akreditacija Melavc EP Odbojka 2019

Dosojena točka (Foto: Edvard Kostić)

Finale ženskega državnega prvenstva 2019, Nova Gorica
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V Društvu odbojkarskih sodnikov Žalec sem predsednik 
že tretji mandat, dva mandata pa sem bil član predsedstva 
Zveze odbojkarskih sodnikov Slovenije.

Je potrebno za sodnika opraviti kakšen izpit, se udeležiti 
izobraževanja?

Kot pri vsakem športu, je tudi pri odbojki potrebno najprej 
opraviti teoretični in praktični del izpita (poznavanje pravil 
in praktični del – sojenje). Sodnike 1. ranga, ki lahko sodijo 
tekme 3. državne odbojkarske lige (DOL) in vse mlajše ka-
tegorije, spremljajo matična društva in predlagajo kandidate 
za napredovanje. Po prehodu v 2. rang (2. DOL) sodniki 
dobivajo kontrole sojenja s strani strokovne komisije ZOSS. 
Po končani sezoni lahko sodniki na osnovi ocen napredujejo 
v višji rang. Seveda je pred vsakim prehodom v višji rang 
potrebno opraviti izpit.

Pred vsako sezono je obvezna udeležba na licenčnem se-
minarju, kjer obravnavamo spremembe pravil in navodila za 
sojenje v prihodnji sezoni. Poleg tega dvakrat letno opravlja-
mo elektronsko preverjanje poznavanja pravil.

Kateri so največji izzivi pri sojenju?

Največji izziv pri sojenju je dosledno poznavanje in pra-
vilna uporaba pravil ter koncentracija od prvega žvižga do 
končane tekme. Posebej pomembno je, da obdržiš visok 
nivo in kriterij odboja žoge na enaki ravni, da ne oškoduješ 
ene ali druge ekipe. Gledalci morda nekaterih odločitev ne 
sprejemajo, vendar je vloga sodnika ostati miren in vztrajati 
pri svojih odločitvah. Z leti in pridobljenimi izkušnjami si 
pri trenerjih, igralcih in nenazadnje tudi pri gledalcih zgradiš 
ugled in medsebojno spoštovanje. Takrat je vse veliko laže.

Kako je na tekmah s pritožbami igralcev in trenerjev, v 
nekaterih športih se igralci in trenerji precej burno od-
zivajo na posamezne odločitve, kako je v odbojki, si imel 
sam že kakšne neprijetne izkušnje?

V odbojkarskih pravilih je jasno zapisano, da lahko za 
tolmačenje sodniške odločitve zaprosi le kapetan ekipe. Na 
tekmah večkrat doživimo kakšen protest tudi s strani trener-
ja ali igralcev, vendar se po pojasnilu vse hitro umiri in se 

igra nadaljuje. V dosedanji 
karieri večjih težav ni bilo, 
razen pred leti na polfinal-
nem turnirju za mladinke, 
kjer sem zaradi neprimer-
nega obnašanja gledalcev 
turnir predčasno končal.

Kakšno je tvoje mnenje o 
video analizi, večkrat smo 
jo videli na EP, ali je to v 
pomoč sodnikom?

Video analiza je sodni-
kom v pomoč. Obremenitev 
je večja za linijske sodni-
ke, saj se vsaka morebitna 
napaka takoj odkrije. Na 
tekmah EP v Ljubljani, ko 
žoge pri uspešnem servisu 
ali napadu letijo s hitrostjo 
do 120 km/h, je bilo s Challengem ugotovljenih le nekaj 
napak in še te se je večinoma merilo v milimetrih.

Meniš, da bo odbojkarska igra postajala še hitrejša in 
sodniško delo bolj zahtevno?

Vsekakor odbojka še vedno napreduje. Igralci so moč-
nejši, večji in igra je vse hitrejša. To zahteva od sodnikov še 
toliko več pozornosti in koncentracije.

Kako usklajuješ delo sodnika s poklicem in družino?

Družina se je že zdavnaj sprijaznila, da je odbojka del 
mojega življenja, sam pa se trudim, da imajo tudi oni kaj od 
tega. Potrebno je ogromno odrekanja in usklajevanja. Morda 
je zdaj malo laže, ker v društvu kot zapisničarka aktivno 
sodeluje tudi moja soproga, v odbojkarske vode pa se je 
podal tudi najmlajši sin Gašper. Včasih se zgodi, da smo ob 
odbojkarskih igriščih kar celoten vikend, saj se ob sobotah in 
nedeljah dopoldan igrajo turnirji mlajših kategorij, ob sobo-
tah zvečer pa tekme članskih kategorij. Tekem je vedno več, 

Sodniška ekipa pred tekmo EP Ljubljana 
(Foto: Arhiv Tomaža Melavca)

Tomaž Melavc, četrtfinale pokala Slovenije 
(Foto: Edvard Kostić)

Tomaž Melavc in srbski 
selektor Slobodan Kovać, 
EP Ljubljana (Foto: Arhiv 
Tomaža Melavca)
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saj naši najboljši klubi igrajo na evropskih tekmovanjih, zato 
tekme domačega prvenstva igrajo tudi med tednom. Vse to 
pa usklajevanje z družino in službenimi obveznostmi še 
dodatno oteži.

Kar zadeva usklajevanje z delom v turnusu, se lahko samo 
iz srca zahvalim vsem sodelavcem, ki mi gredo na roko z 
zamenjavami turnusa, in šefom, ki dogovorjene menjave 
»požegnajo«, ko le-te potrebujem zaradi sojenja. Brez nji-
hovega razumevanja in sodelovanja sojenje na tem nivoju 
ne bi bilo mogoče.

Kakšne cilje še imaš v odbojki?

V slovenski odbojki sem kot sodnik dosegel praktično 
vse. Do starostne omejitve lahko sodim še tri sezone. Ko 
postavim sodniško piščalko na polico, pa bom razmislil, ali 
bom še sodeloval kot delegat – kontrolor na odbojkarskih 
tekmah s kontrolo in pomočjo mlajšim sodniškim kolegom 
(napredovanje, mednarodni sodnik ...).

Intervju pripravil Edvard Kostić.

Sedem najlepših slovenskih gradov
Slovenija se lahko pohvali z velikim številom čudovitih gradov. Preverite, katerih je 7 najlepših.

Predjamski grad

V Sloveniji lahko najdete tudi največji jamski grad na svetu. To je Predjam-
ski grad, ki se nahaja nekaj kilometrov od Postojne, prvič pa je bil omenjen 
leta 1274. Grad je vklesan v 123 m visoko navpično steno, zaradi česar 
je pravi srednjeveški čudež.

Grad Grad

Veste, kateri je največji grad v Sloveniji? To je grad Grad, ki se nahaja 
v občini Grad v Prekmurju. Grajsko poslopje spada med najobsežnejše 
fevdalne komplekse na Slovenskem.

Grad Bogenšperk

Renesančni grad Bogenšperk, ki se nahaja nekaj kilometrov južno od 
Litije, velja za enega najlepših slovenskih gradov in enega najpomemb-
nejših kulturnih spomenikov na Slovenskem. V njem je živel znameniti 
slovenski polihistor Janez Vajkard Valvasor, ki je tam napisal tudi svoje 
najbolj znano delo Slava vojvodine Kranjske.

Celjski grad

Celjski grad je nekdanji sedež Celjskih grofov, najpomembnejše sloven-
ske plemiške rodbine. Grad na griču nad mestom Celje je v pisnih virih 
prvič omenjen leta 1323. Ocenjujejo, da Celjski grad obišče približno 60 
000 obiskovalcev letno.
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Grad Snežnik

Romantični grad Snežnik stoji pod istoimensko goro Snežnik na No-
tranjskem. Je eden redkih gradov v Sloveniji, ki se ponaša z originalno 
opremo, ki nam pričara vzdušje izpred 150 let. Grad je prav tako eden 
najlepše ohranjenih v Sloveniji, kljub temu da nastanek gradu Snežnik 
sega v čas med 10. in 11. stoletjem.

Grad Otočec

Grad Otočec je edini vodni grad v Sloveniji. Leži na otoku sredi reke Krke 
in tako spada med kulturne kot tudi naravne znamenitosti Slovenije. V 
virih je grad prvič omenjen že leta 1252.

Blejski grad

Slikoviti grad na vrhu griča nad Blejskim jezerom, le kdo ga ne pozna? 
Verjetno eden največkrat fotografiranih gradov v Sloveniji je zagotovo 
eden največjih kulturnih in turističnih znamenitosti Slovenije. Blejski grad 
je po pisnih virih najstarejši grad na Slovenskem, prvič omenjen že leta 
1011.

Ali ste vedeli,
• da je imel poljski kralj Avgust II. (16 94–1733) okoli 365 

nezakonskih otrok. Ženo Eberdine, hči nemškega grofa, 
je moževa nezvestobe tako sramotila, da v času vladanja 
njenega moža ni nikoli stopila na poljska tla. Mu je pa po-
darila zakonitega naslednika Avgusta III.

• da pomeni fraza labodji spev zadnje, najboljše delo ustvar-
jalca pred smrtjo. Rek izhaja iz verovanja, da labod zapoje 
samo enkrat v življenju, in to tik pred smrtjo – z najlepšo 
pesmijo. To se pojavi že pri starih Grkih v Ajshilovem Aga-
memnonu.

• da so razdore med muslimanskimi kneževinami na 
ozemlju Španije izkoristili krščanski vitezi in leta 1064 pod 
organizacijo papeža Aleksandra II. napadli muslimane in 
osvobodili precejšnji del ozemlja, ki je prešlo v last papeža. 
To je bila prva križarska vojna. Muslimani so bili iz Španije 
dokončno pregnani šele v 13. stoletju.

• da je polka, vrsta glasbe in plesa, povzeta iz češčine. Tam 
so jo sprva imenovali »Poljakinja«. V Pragi so vrsto plesa 
leta 1831 poimenovali v čast takrat zatiranim Poljakom.

• da fraza iti za koga po kostanj v žerjavico pomeni opraviti 
delo, od katerega imajo koristi drugi. Rek je nastal po basni 
La Fontainea, ko opica nagovori mačka, da jemlje iz žerja-
vice pečene kostanje, ki jih potem sama poje.

• da je pri zbiranju gradiva o zgodovini Južne železnice 
kustus Železniškega muzeja Šentjur Mihael Bučar izbrskal 
zanimiv podatek: »Postajno poslopje v Slovenski Bistrici 
ob Južni železnici je 10. februarja 1907 pogorelo. Ogenj 
bi se naj pojavil v kuhinji tedanjega šefa postaje Henricha 
Bernerja, po krivdi njegove kuharice v času, ko se je vsa 
družina odpeljala v Sv. Jurij ob Južni železnici (Šentjur).« 
To so bili še časi, ko so imeli šefi postaj še svojo služin-
čad. Danes pa je železnica tako obubožala, da na bistriški 
postaji nima niti šefa.

• da si je napoved točnega časa na ljubljanskem radiu z 
znamenito kukavico zamislil Marij Osana, kar je pionirsko 
delo nasploh v Evropi. Avstrijci so imeli tiktakanje ure, Ita-
lijani ptičje petje, nas pa so potem posnemali celo Danci.

• da je najvišja cerkev v Sloveniji, cerkev sv. Jožefa v Ljub-
ljani, ki po višini zaostaja le meter za ljubljanskim nebotič-
nikom, ki je visok 70 m.

• da reklo spati kot top – zelo trdno spati, prihaja iz južnih 
krajev. Kajti od tam smo dobili tudi besedo top, kar je nekoč 
med Slovenci pomenilo kanon (iz nem. die Kanone).

• da Davidova (šesterokotna) zvezda predstavlja štiri ele-
mente: ogenj, vodo, zrak, zemljo s štirimi nasprotnimi 
lastnostmi: vroče – mrzlo, suho – vlažno.

Po spletni objavi pripravil Miran Prnaver.
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Ljudje
Po nekaj mesecih študija medicine nam je profesor 
podal vprašalnik. Ker sem bil dober učenec, sem hitro 
odgovoril na vsa vprašanja, razen zadnjega: »Kako je 
ime naši čistilki?«

Oddal sem svoj test, ne da bi izpolnil zadnje vprašanje, 
a tik pred koncem ure je moj sošolec vprašal, ali bo 
zadnje vprašanje štelo za končno oceno.

»Seveda!« je odvrnil profesor. »V svojem življenju 
boste spoznali mnogo ljudi. Vsak od njih je po svoje 
pomemben.«

»Vsak si zasluži vašo pozornost, pa četudi mu name-
nite samo nasmeh ali pozdrav.«

Nikoli nisem pozabil te lekcije in spoznal sem, da se je 
naša čistilka imenovala Maria.

Sladoled
Pred časom, ko je sladoled stal dosti manj kot danes, 
je desetletni deček stopil v bar in sedel za mizo. Nata-
karica mu je prinesla kozarec vode.

»Koliko stane porcija sladoleda?« je vprašal deček.

»50 centov,« mu je odvrnila natakarica.

Deček je pričel šteti svoje kovance.

»Koliko pa stane sladoled v lončku?«

V tistem trenutku so stopili novi gostje in natakarica je 
počasi izgubljala potrpljenje.

»35 centov,« mu je grobo odvrnila.

Deček je še enkrat preštel svoje kovance in dejal: 
»Potem mi prinesite sladoled v lončku.«

Natakarica mu je prinesla sladoled in račun. Deček 
je pojedel svoj sladoled, plačal račun pri blagajni in 
odšel. Ko se je natakarica vrnila k mizi, da bi jo počis-
tila, je pričela jokati, kajti tam, na robu krožnička, je bilo 
15 centov napitnine.

Deček je izbral sladoled v lončku, in ne cele porcije 
zato, da je napitnino prihranil zanjo.

ZGODBI ZA DUŠO

Ločitev
Zakonski par se ločuje in pred sodnikom razpravljajo 
o skrbništvu nad otrokom. Žena pojasnjuje z vsemi 
možnimi argumenti, ki jih ženske ponavadi uporabljajo 
ob takih prilikah, da mora otrok ostati pri njej: »Otrok 
je zrasel v meni! Otrok je bil rojen iz mojega telesa!« 
itd. A mož vztraja, da mora on dobiti skrbništvo in 
sodnik ga prosi, da tudi on pojasni svoje argumente. 
Po trenutku mučne tišine mož končno reče: »Gospod 
sodnik, ko vtaknem denar v avtomat za pijačo... je plo-
čevinka Pepsija, ki pade ven, moja ali od avtomata?«

Dve blondinki
Srečata se dve blondinki in ena pravi:
»Pravkar sem naredila nosečniški test!«
Pa takoj druga blondinka:
»A so bila težka vprašanja?«

Nogomet
Mož pride domov in vpraša ženo:
»Ali se je že začela nogometna tekma?«
»Seveda se je, že pred pol ure.«
»Pa je padel že kakšen gol?«
»Ne, oba še stojita!«

Čudeži narave
»Ta narava je res čudežna!« reče žena možu. »Pomis-
li, tudi vrabci spadajo med ptice pevke.«
Mož popolnoma neprizadeto:
»Kaj se čudiš? Saj tudi ti spadaš med lepši spol!«

Otroška vozovnica
Ženska na železniški postaji vpraša blagajničarko:
»Ali je za otroke tudi potrebno kupiti vozovnico?«
»Pod sedem ni potrebno,« odgovori blagajničarka.
»Super, jaz jih imam pet.«

Upokojenska
Upokojenca se pogovarjata, pa reče eden:
»Kaže, da imam čebulo v denarnici.«
»Kje si pa to pobral?«
»Ker imam solzne oči vsakič, ko pogledam vanjo.«

Pretep
Smrkolin ustavi mimoidočega in ga prosi za pomoč:
»Pomagajte mojemu očetu, nekdo ga hoče premla-
titi.«
»Kateri od tistih dveh pa je tvoj oče?«
»Ne vesta, zato se pa pretepata.«

Za dobro voljo

43DECEMBER 2019

zA DOBRO VOLJO



Bilo je v letu 2019!


