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UVODNIK 

Leto 2020 zaključujemo s 
številko 122 našega glasila. 
Še vedno smo sredi epidemije 
koronavirusa, ki je temeljito 
zamajal naš planet in spreme-
nil marsikaj v naših življenjih 
in odnosih. Upamo in želimo 
si, da bi tudi to preizkušnjo 
kot človeštvo in tudi kot naš 
slovenski narod s skoraj tri-
desetletno zgodovino samos-
tojne države dobro prestali. In 
iz teh časov izšli močnejši ter 
bolj povezani in odgovorni 
zase, za svoje bližnje, za vse 
človeštvo ter stvarstvo, ki ni naše, ampak nam je bilo od pred-
nikov zaupano, da ga predamo čimbolj neokrnjenega našim 
zanamcem.

Kar precej vsebine je tako ali drugače, od naslovnice naprej, 
povezane s časi, v katerih se trenutno nahajamo. Letos sta zaradi 
razmer izšli le dve številki Prometnika. Res pa je v začetku leta 
zagledal luč sveta prvi zbornik v zgodovini našega sindikata. Ta 
je zaradi sedanje situacije bil več ali manj edino, kar smo lahko 
naredili oziroma pripravili članstvu ob 30. obletnici ustanovitve 
našega sindikata v januarju leta 1990.

Pa poglejmo malo v notranjost zopet obsežne številke.
Pišemo o obnovi več kot 100 let starega Karavanškega pre-

dora. Bili smo na Kočevski progi in si ogledali, kako poteka 
zelo (pre)dolga obnova proge, za katero res upamo, da je tik 
pred otvoritvijo potniškega prometa. Raziskovali smo, kako 
skrbimo za naše muzejske lokomotive po postajah in prihod 
novih potniških garnitur. Naš član nam zaupa, kako je njegova 
družina doživela družinsko tragedijo, ki se je čudežno, hvala 
Bogu, srečno končala.

Nadaljujemo s predstavitvijo obmejnih postaj, tokrat z 
državo Italijo (Nova Gorica in Sežana), predstavi se nam OO 
PO Maribor. Intervju je namenjen predsedniku sindikata SŽDS.

Lahko pa z zanesljivostjo trdim, da sta dva članka, ki nimata 
primerjave v zgodovini našega glasila. V enem se pogovarja-
mo z upokojenim železničarjem, ki je začel delo na železnici 
davnega leta 1942. V drugem pa nam spregovori naš član, ki 
je oče devetih otrok. Še kar nekaj člankov je, ki vam jih ne 
bomo zaupali v tem uvodniku, a jih boste našli, če boste listanje 
nadaljevali.

Tako drugačno, tako turbolentno in tako zahtevno leto 2020 
se bliža koncu. Pravijo, da upanje umre zadnje in da upati 
pomeni živeti, obupati pa umreti.

Želim vam, da vas v letu 2021 upanje ne zapusti, da vam 
daje poguma in moči. Naj dobro premaguje zlo, resnica preglasi 
laž, ljubezen naj bo močnejša od strahu, življenje in odnosi naj 
nas povezujejo, ne delijo, različnost naj nas bogati in ne dela 
nestrpne, stiske naj nas povezujejo, ne odtujujejo. Želim vam, 
da vas spoštujejo in da vi spoštujete druge, da drugim ne sto-
rite tega, česar ne želite, da bi drugi storili vam. In zdravje naj 
premaguje bolezen, veselje žalost, pogum strah in upanje obup.

Skratka, vam in vsem vašim želim vse dobro v letu 2021!

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

Začetek leta 2020 je izpolnil veliko pričakovanj, a marca 
je prišel koronavirus in vse spremenil. Življenje se je obr-
nilo na glavo, saj so nas doleteli ukrepi, na katere nismo 
bili pripravljeni. Verjetno smo prvič v zgodovini železnice 
morali ustaviti potniški promet. Zaposleni so morali na ča-
kanje na delo ali pa so delali od doma oz. s skrajšanim de-
lovnim časom.

Prvi val koronavirusa smo uspešno premagali in lepo pre-
živeli poletje, ampak ob koncu poletja se je koronavirus vrnil 
brez usmiljenja in pristali smo pod enakimi ukrepi kot prvič.

Vse to je pustilo posledice na poslovanju SŽ in na zapos-
lenih.
Če hočemo obstati in nadaljevati z delom, ki nas veseli 

in ki nam bo zagotovilo preživetje v gospodarski krizi, ki 
zagotovo sledi epidemiji, se moramo zavedati, da so se časi 
spremenili.

Od samega začetka in tudi v prihodnje bomo v SŽPS dali 
vse od sebe, da zaščitimo zaposlene, ohranimo pridobljene 
pravice in da zagotovimo delo vsem.

Na tej poti pa brez Vas in Vaše podpore ne bo šlo. Brez 
enotnosti ni prihodnosti.

Ker se leto 2020 izteka, želim Vam in Vašim družinam, 
prijateljem, znancem srečno novo leto ter veliko zdravja in 
sreče v prihajajočem letu 2021.

Naj bo zdravje darilo, ki ga boste deležni vsak dan.
Srečno.

Milorad Šljivić, predsednik SŽPS 
Foto: Robert L. Horvat

BESEDA SEKRETARJA SINDIKATA

V besedi sekretarja za 121. številko Prometnika sem večji 
del članka posvetil epidemiji oz. Covidu-19, v času pisanja 
za novo številko smo v popolnoma enakih razmerah, morda 
celo težjih, saj smo spomladi le nekako prišli do mask, res-
piratorjev in ostalih nujno potrebnih zadev, sedaj nam dras-
tično primanjkuje spočitega medicinskega osebja, rešitev te 
težave pa bo mnogo težja.

Ne glede na vse, je najverjetneje želja večine nas držav-
ljanov, da ostanemo zdravi, da se ne okužimo, saj ne moreš 
biti prepričan, da boš to prebolel brez večjih težav, sploh če 
si že malo v letih. Žal pa se posledice epidemije kažejo tudi 
drugje, tako v gospodarstvu, šolstvu, kulturi, športu, skratka 
povsod in tudi na te posledice ni nihče imun, saj tako ali 
drugače vplivajo na naše življenje. Sedaj živimo drugačno 

življenje, sicer je res, da smo ga pred meseci že vadili, ampak 
takrat je bila pomlad in imeli smo še srečo z zelo lepim vre-
menom, zato smo kar nekako preživeli vse skupaj. Zdaj pa je 
tukaj zima, sonca je bolj malo, večji del dneva nas spremlja 
megla, pa še kakšen deževen dan se najde, mraz, skratka, 
tako vreme kot naše razpoloženje sta turobna in to zna trajati 
še kar nekaj časa. Spet so sledile spremembe v službi, eni so 
doma na čakanju, drugi delajo od doma, tretji imajo varstvo 
otroka, četrti delo od doma pa še varstvo otroka, pa skrajšan 
delovni čas …

In kaj se dogaja v SŽPS? Najprej smo želeli praznovati 30. 
obletnico, a nam žal to ni uspelo. Tudi v območnih organiza-
cijah so predsedniki želeli organizirati piknik ali kakšno dru-
gačno druženje svojih članov, nekaterim je uspelo, drugim 
ne, upanje smo polagali vsaj na prednovoletno zabavo, pa 
še to je »splavalo po vodi«. Ampak ne gre obupati, saj se že 
napovedujejo uspešna cepiva, ki bodo premagala ta virus in 
spet bo vse tako, kot je bilo.

Naj bo ob koncu tega prelomnega leta moja iskrena želja, 
da ta življenjski preizkus čim prej pustimo za sabo, da v pri-
hajajočem letu zopet živimo življenje, kot smo ga vajeni, ne 
bo pa nič narobe, če bo vse skupaj vseeno malo bolj skrom-
no, ker roko na srce, v tem svetu je šlo marsikaj že precej 
čez rob normalnega in sprejemljivega.

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

Foto: Miran Prnaver
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Železniški predor Karavanke zaradi prenove 
popolnoma zaprt
Na Jesenicah smo se s samostojnim strokovnim sodelav-
cem Zoranom Račičem pogovarjali o zapori oz. obnovi 
Gorenjske proge, imam prav?

Pravzaprav poteka remont predora Karavanke in Proge 1 
in 2, ki ju v tem trenutku ni več, ker sta že izgrajeni.

Kaj pa proga Ljubljana–Jesenice? Je normalno odprta?

Na današnji dan je proga do Jesenic še normalno odprta, 
ni pa več odrta proga do državne meje. Se pa je s 14. 10. 
začela zapora za sanacijo kretnic in tirov na postajah Škofja 
Loka in Medvode, potekala bodo tudi dela na nekaterih ni-
vojskih prehodih na tem odseku. Obenem bodo začela teči 
pripravljalna dela za popolno zaporo odseka proge od Kranja 
do Jesenic. Večja, obsežnejša dela bodo potekala predvsem 
na odsekih Kranj–Podnart in Podnart–Lesce Bled. Ravno 
v teh dneh je kar nekaj dela pri pripravi razporeda dela za 
prometnike.  

Glede na vse ustrezne pravilnike, je potrebno večkrat 
dodatno zasesti sicer nezasedene postaje, kar je, glede na 
trend odhodov v pokoj na postaji Jesenice (konec leta se 
upokojijo štirje prometniki, ki že koristijo dopust), kar velik 

zalogaj. Svoje pa je dodal še Covid-19, saj tudi na Jesenicah 
nismo imuni nanj.

Se pravi, da je trenutno zaprta proga med Jesenicami in 
Podrožco?

Ja, tako. Naj se vrnem malo nazaj, za lažje razumevan-
je in zakaj je prišlo do obnove. S 7. 9. se je začela delna 
zapora predora Karavanke, ko se je začelo čiščenje notranjih 
obokov in demontaža vozne mreže. Načrt za sanacijo tega 
predora ima že kar nekaj brade. V letu 2017 si je avstrij-
ski varnostni organ ogledal predor Karavanke na avstrijski 
strani in ugotovil, da stanje predora ne omogoča več varnega 
prometa, zato je izdelal varnostno oceno, s katero je obema 
stranema naložil sanacijo predora, sicer bi grozilo zaprtje 
predora. Tako so avstrijske železnice, direkcija za železniški 
promet in ministrstvo za promet stopili skupaj in začeli s 
pripravami za obnovo Karavanškega predora. Predor je tako 
zaradi obnove zaprt od 5. 10. naprej. Pred tem datumom 
je bil zaprt le delno, Proga 1 je v nočnem času še bila v 
nekakšni funkciji, Proga 2 pa je popolnoma zaprta od 7. 9. Po 
Progi 1 so se v nočnem času opravljale vožnje z diesel vleko.

Kaj pomeni Proga 1, Proga 2?

Do 7. 9. je promet vlakov med postajama Jesenice in Ro-
senbach potekal po dveh vzporednih progah z medpostajno 
odvisnostjo.

Med postajama Ljubljana Šiška in Jesenice je enotirna 
proga, od Jesenic do državne meje je bila do 5. 10. dvotirna 
proga oz. sta bili dve vzporedni enotirni progi. Prav tako je 
bil tunel z dvotirno progo.

Kaj pa avstrijski potek?

Na avstrijski strani poteka promet od Rosenbacha do Bel-
jaka po enotirni progi.

Skoraj osem kilometrov dolg predor

Zgodovinska fotografija (Karavanški predor)

AKTUALNO

4 DECEMBER 2020



Se pravi, da je dvotirni v bistvu samo vmesni odsek s 
tunelom?

Tako je.

Torej poteka remont obeh tirov v tunelu?

Remont poteka tako, da se popolnoma izgradita obe progi 
v tunelu, po končani sanaciji, ki naj bi bila končana nekje 
julija prihodnjega leta, pa bo v tunelu ostal samo en tir.

Na postaji Jesenice bomo pridobili t. i. izvlečni tir v dol-
žini malo manj kot 500 metrov za potrebe prestavljanja elek-
tričnih in avstrijskih lokomotiv. Tako se bo vse skupaj malo 
prestavilo proti severu oz. proti južnemu portalu.

Kaj bo prinesla obnova Karavanškega predora, poleg 
večje varnosti?

Projekt predor Karavanke in projekt nadgradnje Gorenj-
ske proge sta dva ločena projekta. Po obnovi predora se bo 
povečala hitrost v predoru. Do sedaj je bila hitrost na sloven-
ski strani 50 km/h, na avstrijski strani pa 80 km/h.

V zadnjih treh ali štirih letih sem predor prehodil naj-
manj petindvajsetkrat, gor in dol. Po moji laični oceni je 
bila odločitev za sanacijo tunela vsekakor pravilna. Predor 
poteka skozi Karavanke, ki so precej bogate z vodo, in na 
obeh straneh predora so bile že precej vidne sledi delovanja 
vode.

Torej bo, dolgoročno gledano, v tunelu ostal le en tir?

Zaenkrat je v načrtu tako, ja. Je pa izražena želja in tudi 
za prihodnost so neki okvirni projekti že narejeni, da bi se 
morda nekje leta 2040 začela graditi še ena cev, ločena od 
te obstoječe.

Koliko je tunel oddaljen od postaje Jesenice?

Karavanški predor je od postaje Jesenice oddaljen približ-
no 2500 metrov. To je odprta proga, merjeno od južnega 
portala predora do uvoznega signala postaje Jesenice.

Kaj pa dolžina samega predora?

Karavanški predor je dolg nekaj manj kot osem kilomet-
rov.

Se deli približno na polovico med obe državi?

Tako nekje se deli, 45 % je na slovenski strani in 55 % 
na avstrijski strani. Postaja Rosenbach je malo bliže tunelu, 
od severnega portala tunela do uvoznega signala v Podrožci 
je dobrih 500 metrov. Morda še kot zanimivost, predsignal 
postaje Podrožca je v samem predoru.

Ali državi vodita obnovo vsaka zase, z različnima izva-
jalcema in gre samo za časovno usklajenost projekta?

V tem primeru gre samo za enega, skupnega izvajalca. 
Obnovo izvaja avstrijsko podjetje Strabag. Na razpis so se 
sicer prijavili številni izvajalci, vendar sta se obe strani od-
ločili za podjetje Strabag.

Seveda pri pogovorih o izbiri izvajalca nisem sodelo-
val. Moja naloga je koordinacija med izvajalcem in uprav-
ljalcem, v veliko primerih gre še za pomoč pri prevodu iz 
nemščine v slovenščino in obratno. Pa sodelovanje, recimo, 
ko se je izvajala demontaža vozne mreže, ko se je začelo 
izgrajevanje starih pragov in tirnic in dovoz novih pragov 
in tirnic in podobno.

Torej se je obnova Karavanškega predora začela 5. ok-
tobra in se bo končala julija 2021? Bodo s tem datumom 
končani tudi ostali načrtovani remonti na progi proti 
Kranju?

Včasih malo v šali in malo zares pravim, da smo 5. ok-
tobra predali ključe izvajalcu, ker smo takrat uradno predali 
obe progi in prometa skozi predor od takrat ni več. Do konca 
meseca oktobra bodo izvajalci iz tunela vozili tirnice, prago-
ve, opravili vse potrebne demontaže. Nato se prične obnova 
spodnjega ustroja, zgornjega ustroja, namestitev nove vozne 
mreže. Vse nekako v skladu z evropskimi smernicami, ki so 
v veljavi za obnovo tako starih predorov, kot je Karavanški. 
Ta je namreč star 114 let.

Tunel brez tirov

Pred tunelom
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Naslednjega leta 10. julija naj bi bila obnova predora kon-
čana, vendar ne popolnoma, saj naj bi se promet po tem 
datumu še vedno izvajal z diesel vleko.

Glede na to, da so se končno nekako »sestavili skupaj« 
financerji in izvajalci, upam, da bo v tem času opravljena 
večina del tudi na progi proti Kranju. Na tem delu gre pred-
vsem za posodobitev, in ne za kompletno sanacijo proge. 
Prednostno gre za obnovo odseka proge med Podnartom in 
Lescami Bled ter obnovo vseh treh postajališč med obema 
postajama, se pravi Otoče, Globoko in pa Radovljica. Župan 
občine Radovljica je izrazil željo oz. potrebo po izgradnji 
podvoza.

Želje po podvozu so tudi na Slovenskem Javorniku. 
Ta želja je zrasla na občini Jesenice, ker se želijo izogniti 
ozkemu grlu na Slovenskem Javorniku, kar so podprli tudi 
v podjetju SIJ Acroni, od tega podvoza pa bi pridobila tudi 
železnica, saj bi se postaja Slovenski Javornik podaljšala za 
približno 250 metrov.

Kaj pa obnova obokov oz. portalov?

Obok ostane takšen, kot je, in bo restavriran. Portala 
tunela sta namreč pod spomeniškim varstvom in projektanti 
so morali vložiti kar nekaj truda v to, da so preučili vso do-
kumentacijo v zvezi s tem.

Kako pa poteka organizacija prometa v tem času? Proga 
do Jesenic je odprta, lokalni potniški vlaki vozijo, kar 
zadeva tovorni promet, pa tranzita ni.

Trenutno imamo samo loko vlake do Jesenic. Podjetje 
Acroni je močno podjetje in dogovorjena dostava tovora za 
to podjetje je štirikrat v dvanajstih urah. Sploh je Acroni v 
zadnjem času močno povečal dostavo. Drugo močno pod-
jetje je Kovinar, ki izdeluje mreže za gradbeništvo, material 
za izdelavo teh mrež pa dobiva iz Italije. Obe podjetji imata 
tudi svoj industrijski tir. Na Jesenicah se naklada tudi veliko 
lesa, kar pa se je v času obnove predora sicer zmanjšalo.

Zagotovo se bo logistika ob zaprtju gorenjske proge spre-
menila in bo potrebno aktivirati Soški koridor oz. Goriško–
Bohinjsko progo. Tranzit tovornih vlakov gre večinoma čez 
Šentilj, nekaj pa tudi iz Kopra v Trst in po Pontabbani.

Kako bo organiziran mednarodni in lokalni potniški 
promet?

Od dveh nočnih vlakov je vlak Lisinski ukinjen, vlak 414 
pa vozi po obvozni poti iz Dobove preko Zidanega Mosta in 
Šentilja naprej za Švico.

Od 2. novembra naprej bodo lokalni potniški vlaki vozili 
na relaciji Ljubljana–Kranj, od Kranja do Jesenic pa bo orga-
niziran nadomestni avtobusni prevoz. Kranj je večja postaja 
in je laže garirati potniške garniture kot na manjši postaji. 
Po mojem mnenju je takšna odločitev, glede relacije nado-
mestnega prevoza, ki smo jo sprejeli, boljša rešitev. Seveda 
bodo nastajale zamude, ampak to je pač nekaj, na kar se je 
treba pripraviti, ko se opravljajo večji remonti.

Spomin na mojo osebno izkušnjo sega v leto 1997, se 
pravi 23 let nazaj, ko se je izvajala zapora proge med Pod-
nartom in Lescami. Tistega leta sem ravno prevzel delo na 
delovnem mestu tehnologa. Pri zaključku zapore smo imeli 
kar nekaj težav, da bi končali pravočasno, in konec zapore 
je zamujal za pet ali šest ur. Ne bi si želel, da se takšna si-
tuacija še ponovi. Takrat je eden od nočnih vlakov prispel 
v Lesce opolnoči, naprej pa smo ga peljali šele zjutraj ob 
šestih naslednjega dne. Potniki so ponoči seveda spali, zjut-
raj pa ugotovili, da niso bili v Nemčiji, kjer bi morali biti. 
Bilo je seveda kar nekaj jeze zaradi tega, poslušal jih je pa 
prometnik.

Pogled na gradbiščeGradbišče pred vhodom

Deponirani odstranjeni tiri
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Za konec moram pohvaliti vse moje prometnike in pro-
metnico postaje Jesenice za njihovo dobro delo in odlično 
komunikacijo z avstrijskimi kolegi. Kot prometniki na mejni 
postaji morajo poznati tudi avstrijske predpise. Sam kot po-
učevalec in poznavalec teh predpisov sem veliko sodeloval 
s kolegi iz sosednje Avstrije in vsem nam, tako meni kot 
prometnikom in prometnici, zelo zaupajo. Vsi si zaslužijo 
vso pohvalo za svoje delo, tudi z izvajalci del pri obnovi 
predora je njihovo sodelovanje odlično in sem zaradi vsega 
naštetega zelo ponosen nanje.

Najlepša hvala za pogovor, Zoran.

Na spletnih straneh smo pridobili podatke še o višini 
stroškov obnove. Prenovo predora Karavanke bosta fi-
nancirali tako Slovenija kot Avstrija. Strabag bo predor 

Karavanke obnovil za 68,4 milijona evrov brez DDV, pri 
čemer je vrednost gradbenih del na slovenski strani ocenjena 
na 33,7 milijona evrov.

Celoten projekt nadgradnje obstoječega železniškega 
predora Karavanke na slovenski strani medtem znaša 78,66 
milijona evrov z DDV, predvideno je tudi sofinanciranje z 
evropskimi sredstvi v okviru kohezijskih sredstev v višini 
47,57 milijona evrov. Za izdelavo investicijske in projektne 
dokumentacije sta Slovenija in Avstrija že pridobili sredstva 
iz Instrumenta za povezovanje Evrope v višini 2,97 milijona 
evrov, od tega je bila Slovenija upravičena do 1,36 milijona 
evrov.

Pogovarjal se je in foto: Miran Prnaver
Po tonskem zapisu članek zapisala Tatjana Petek.

Kočevska proga
S predsednikom OO Novo mesto Juretom Buzarjem sva 

se 20. oktobra najprej ustavila na postaji Grosuplje, kjer je 
služboval Marjan Obreza. Nato sva se odpravila na postajo 
Dobrepolje, kjer naju je sprejel Zlato Kristan. Na postaji je 
bilo še veliko drugih delavcev, predvsem vzdrževalcev, ki 
so opravljali dela z vključevanjem postaje v CVP (Center 
vodenja prometa), saj se bo s postaje Dobrepolje upravljala 
vsa Kočevska proga.

Prvotno je bilo mišljeno, da bo to na postaji Grosuplje, 
vendar bo promet voden iz Dobrepolja, dokler ne bo v 
Grosupljem pogojev. Kot zaenkrat kaže, bo pa to kar nekaj 
časa, nekaj let verjetno. Kristana vprašamo, zakaj ni stekel 
potniški promet v začetku oktobra, kot je bilo predvideno. 
Pove, da so glavni problem nivojski prehodi, ker deli, ki so 
bili sedaj vgrajeni, ne ustrezajo originalnim standardom, ki 
se sedaj vgrajujejo. Je pa med Kočevjem in Grosupljem kar 
28 potnih prehodov. Dolžina proge je 48,6 km. Prav na dan 
najinega obiska se je postaja spremenila v CVP.

Od tu se bodo vodile štiri postaje: Kočevje, Ribnica, 
Ortnek in Dobrepolje. S krajevno vodeno postajo Grosuplje 
pa imajo sistem dogovarjanja. Način varovanja bo najsodob-
nejši, najmodernejši pri nas. Računalniško daljinsko vodenje 
sistema Iltis. To delo bo opravljal progovni prometnik. 20. 
oktobra sta se v daljinsko vodenje prometa vključili postaji 

Kočevje in Ribnica. Postaja Ortnek bo pa še vključena v 
CVP. Progovni prometnik bo eno delovno mesto, trenutno 
je zasedenih 8 ur, ko bo stekel potniški promet, pa naj bi bilo 
drugače. Predvidoma 16 ur, upamo, da bo to steklo z novim 
voznim redom sredi decembra.

Tovorni promet se opravlja že do sedaj. Prvi tovorni vlak 
je po obnovljeni progi do Kočevja sicer pripeljal 12. aprila 
2019. Trenutno vozi en par tovornih vlakov. Potniških vlakov 
je v osnutku predvidenih 8 parov. Glede na plan voznega 

Prometnik Marjan Obreza na postaji Grosuplje

Varnostna naprava na postaji Grosuplje Najsodobnejša tehnologija (Dobrepolje) Kdaj bo dodan vozni red?
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reda, je med ljudmi precej nezadovoljstva, saj prvi jutranji 
vlak pride v Ljubljano prepozno (predvidoma ob sedmi uri). 
Vozili naj bi nove Stadlerjeve garniture. Sogovornik pove, 
da je dobro in res sodobno, kar je že narejenega, gredo po 
stvari počasi, prepočasi naprej. O tem govori tudi dejstvo, 
da je zopet prišlo do prestavitve začetka vožnje potniških 
vlakov. Zlato pove, da mu je postaja Dobrepolje dobro 
poznana, saj je v preteklosti tam že delal kot kretnik. Želi si 
res, da bi bila končno obnova dokončana, saj se vleče vse od 
leta 2008. Prav tako upa, da bo vozni red po meri potnikov, 
in ne samo, kot je interes železnice.

Križanja vlakov bodo možna na vseh štirih postajah. Pot-
niški vlak se bo lahko srečal z drugim potniškim vlakom na 
postajah Dobrepolje, Kočevje in Ribnica. V Ortneku pa je 
le en tir predviden za potniške vlake in bo možno srečanje 

potniškega vlaka le s tovornim, s potniškim pa ne. Sogovor-
nik pove, da je problem postaj dolžina tirov, ker bo križanje 
na postajah problem, če bodo tovorni vlaki daljši.

Nato sva si Juretom ogledala še postaji Kočevje in Rib-
nica. Lepo sta obnovljeni, je pa res, da postajni zgradbi ne 
bosta služili vodenju prometa. Poslovni prostori se bodo 
oddajali v najem. So pa tudi železniška stanovanja v teh 
zgradbah. Lahko sva opazovala tudi delo in vožnjo tovorne-
ga vlaka, ki je bil prav ta dan prvič daljinsko voden s postaje 
oziroma CVP Dobrepolje.

O Kočevski progi smo že nekajkrat pisali v našem glasilu. 
Res lahko končno upamo, da bo naslednji članek narejen, ko 
bodo po 50-ih letih zopet začeli voziti potniški vlaki. To si 
zaslužijo predvsem prebivalci teh relativno odročnih krajev, 
zaslužijo si tudi vsi davkoplačevalci, saj je 12-letna obnova 

Postaja DobrepoljeSodobno prenovljena postaja Dobrepolje

Dobrepolje – center vodenja prometa
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proge stala kar precej denarja. Kot je podatek na direkciji, 
naj bi celoten projekt prenove Kočevske proge stal 99,6 mi-
lijona evrov, celotna naložba pa je državni strošek. Prvih 26 
kilometrov proge odseka Grosuplje–Ortnek so prenovili do 
leta 2011, leta 2013 je sledila nadgradnja devetkilometrske-
ga odseka Ortnek–Ribnica.

Pa tudi čas obnove je res predolg, če vemo, da so traso 
železniške proge Ljubljana–Kočevje, ki je pospešila pred-
vsem izvoz rjavega premoga, lesa in lesnih izdelkov iz ko-
čevsko-ribniške doline ter tamkajšnji gospodarski razvoj, 
zgradili v dobrem letu.

Prvotne ideje za progo do Kočevja so obsegale načrte tras 
iz Vrčic nad Semičem čez Kočevski Rog ter iz Rakeka. Do-
končna trasa, ki je bila sprejeta zaradi pomembnejših krajev 
ob njej (Velike Lašče, Ribnica), je bila določena 15. julija 

1887. Progo so pričeli graditi 22. maja 1892 v Velikih 
Laščah. Slavnostno odprtje je bilo 27. septembra 1893, prvi 
vlak pa je po progi peljal že 24. julija 1893. Gradnjo je ovi-
rala zelo huda zima 1891/1892. Slavnostno so jo odprli 27. 
septembra 1893. Težko razumemo, kako jim je takrat uspelo 
v tako kratkem času zgraditi progo, kako pa lahko danes 
obnova poteka tako nerazumno dolgo.

Po progi so v njenih najboljših letih prepeljali do 170000 
ton premoga in nekaj več kot 130000 ton lesa.

Hkrati s tovornim je na progi Ljubljana–Kočevje tekel 
potniški promet. Potniški promet na progi je pričel naglo 
upadati po prenovi ceste Škofljica–Kočevje. Med letoma 
1958 in 1966 je upadel za 66 %. Zato so potniški vlaki od 
1. julija 1968 dalje vozili le do Velikih Lašč (pozneje le še do 
Dobrepolja), po letu 1970 pa so na vsej trasi ukinili potniške 

Odhod tovornega vlaka s postaje KočevjeDostop na postajo, prijazen tudi do invalidov (Kočevje)

Podhod RibnicaPostaja Ribnica

Prometnik – progovni prometnik Zlato KristanPostaja Kočevje
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vlake. V času naftne krize leta 1983 se je razmišljalo o po-
novni uvedbi potniškega prometa, vendar do uresničitve za-
misli ni prišlo.

Začetna železniška postaja Kočevske proge je Grosuplje, 
medtem ko je končna Kočevje.

Nadmorska višina najvišje točke (med Velikimi Laš-
čami in Ortnekom) znaša 581 m, kar je le nekaj metrov 
nižje od nadmorske višine postojnske postaje, ki velja za 
najvišje ležečo postajo na slovenskem železniškem omrež-
ju. Najvišja točka na omrežju slovenske železniške infra-
strukture, izvzemši Karavanški predor in odsek tik pred 
njim, je na nadmorski višini 602 m, nekaj kilometrov pred 
Postojno.

Minister za infrastrukturo RS Jernej Vrtovec, državni se-
kretar Aleš Mihelič in generalni direktor Slovenskih želez-
nic Dušan Mes so si 15. julija letos ogledali potek zadnje 
faze del nadgradnje železniške proge Grosuplje–Kočevje.

Minister Vrtovec je poudaril, da gre pri obnovi kočev-
ske proge za veliko pridobitev, ki bo razbremenila ceste in 
povečala prometno varnost v tem delu Slovenije. »Želez-
niški promet mora biti konkurenčnejši cestnemu prome-
tu,« je bil jasen minister Vrtovec in pri tem dodal, da bo 

projekt pomembno pripomogel k čistejšemu okolju in za-
gotavljanju ciljev evropskega zelenega dogovora. Prav mo-
dernizacija železniške infrastrukture, razvit javni potniški 
promet in spodbujanje trajnostne mobilnosti so po zago-
tovilih Vrtovca visoko na lestvici prioritet ministrstva za 
infrastrukturo.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Minister Jernej Vrtovec na ogledu proge

Muzejske lokomotive na postajah
Železnice imajo na naših slovenskih tleh bogato tradicijo. 

V začetku junija je minilo 174 let, odkar je prvi vlak pripeljal 
na današnje ozemlje Slovenije.

Pravijo, da si ne zasluži prihodnosti, kdor ne spoštuje 
svoje preteklosti.

Na SŽ imamo zelo bogato dediščino. In kako skrbimo 
zanjo? Imamo svoj železniški muzej v Ljubljani, v katerem je 
zbranih zelo veliko eksponatov in so neprecenljive vrednos-
ti. Imamo muzej Južne železnice v Šentjurju, ki je nastal na 
pobudo in ob veliki ljubezni železničarja g. Mihaela Bučarja. 
Imamo še nekaj manjših zbirk, imamo številne ljubitelje in 
zbiratelje železniške zgodovine. Med njimi lahko omenimo 
našega dopisnika v glasilu Prometnik Mitja Vaupotiča, pa 
žal letos mnogo prezgodaj pokojnega velikega zbiratelja in 
ljubitelja zgodovine železnic Zmaga Kotnika.

Pred desetletji smo pa začeli postavljati – razstavljati pred-
vsem parne lokomotive na naših postajah. Zelo domiselna 
in pohvalna ideja. Tako imajo številne postaje na svojem 
območju razstavljene sto in več let stare lokomotive. Ker pa 
so te lokomotive zunaj pod vremenskimi vplivi, sta zaščita 
in vzdrževanje teh lokomotiv zelo pomembna.

Lanskega leta me je sorodnik opozoril na zelo slabo 
stanje take lokomotive na postaji Maribor. Na ta problem 
sem poskušal s pobudo, vprašanjem preko sveta delavcev 
opozoriti tako poslovodstvo SŽ- Infrastruktura, d. o. o., kot 
poslovodstvo SŽ, d. o. o. Naslovil sem naslednje vprašan-
je: »Na številnih železniških postajah na SŽ so postavljene 
muzejske lokomotive. Nekatere (npr. na postaji Maribor, 
postaji Zidani Most ) so zelo slabo vzdrževane in posledič-
no v slabem stanju. Gre za muzejske eksponate in za ugled 

Muzejska lokomotiva na postaji Dravograd Muzejska lokomotiva na postaji Grosuplje
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Muzejska lokomotiva na postaji Šentjur Muzejska lokomotiva na postaji Zidani Most

Muzejska lokomotiva na postaji Postojna

Muzejska lokomotiva na postaji Koper Muzejska lokomotiva na postaji Nova Gorica

Muzejska lokomotiva v Slovenskih Konjicah

AKTUALNO

11DECEMBER 2020



podjetja. Sprašujem, kdo je odgovoren za vzdrževanje teh 
lokomotiv? Kakšni ukrepi so predvideni, da bi bilo to vzdr-
ževanje boljše in kvalitetnejše? V kolikšnem času lahko pri-
čakujemo spremembe na tem področju?« Žal odgovora ni 
bilo. V tem času sem si po Sloveniji ogledal kar nekaj teh 
lokomotiv in ugotovil, da je stanje na terenu zelo različno. 
Ponekod so lokomotive v zelo dobrem stanju. So primerno 
zaščitene, imajo nadstrešek in podobno (Grosuplje, Šentjur, 
Slovenske Konjice, Dravograd ...), nekatere lokomotive so 
v solidnem stanju, potrebne pa bi bile delne obnove, zaščite 
(Koper, Nova Gorica, Postojna …). So pa lokomotive (Ma-
ribor, Zidani Most …), ki nam nikakor niso v ponos.

Marsikje je na pomoč priskočila tudi lokalna skupnost in 
so skupaj z železnico zaščitili lokomotive. Prepričan sem, 
da smo na SŽ sposobni pristopiti k rešitvi tega problema, 
kjer je potrebno. Lepo je, da imamo naše stare lokomotive 
razstavljene in so nam v ponos. Potrudimo se, da tam, kjer 
to ni tako, čim prej naredimo nekaj in jih ustrezno zaščitimo. 
To si zaslužijo zaradi svojih let, zaradi vsega, kar so nekoč 
železnice dajale železničarjem in naši deželi.

Pa bom ponovil začetno misel: Pravijo, da si ne zasluži 
prihodnosti, kdor ne spoštuje svoje preteklosti. Naredimo 
nekaj za svojo prihodnost. To ni samo naša pravica, ampak 
predvsem dolžnost.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Muzejska lokomotiva na postaji Maribor

Nove potniške garniture Stadler
Slovenske železnice so pri podjetju Stadler naročile 52 

novih potniških vlakov. Skupna vrednost naročenih vlakov 
je 320 milijonov evrov brez DDV. Podjetje Stadler ima svoje 
visokotehnološke tovarne na različnih lokacijah v Evropi. 
Tako bodo dizelske vlake sestavljali na Poljskem, električne 
pa v njihovi tovarni v Belorusiji v Minsku. Do konca leta 
2022 pričakujemo, da bo po naših tirih zapeljalo vseh 52 na-
ročenih vlakov – od tega bo 21 enopodnih in 10 dvopodnih 
električnih ter 21 enopodnih dizelskih vlakov. S prihodom 
novih vlakov je bil storjen pomemben korak k modernizaciji 
potniškega prometa, kar je eden od najpomembnejših strateš-
kih ciljev Slovenskih železnic.

Kronologija

April 2018: SŽ s podjetjem Stadler podpiše pogodbo za 
26 novih potniških vlakov v vrednosti 169 milijonov evrov 
brez DDV.

Maj 2019: SŽ podpiše pogodbo za nakup dodatnih 26 
novih potniških vlakov v vrednosti 151 milijonov evrov 
brez DDV.

Marec 2020: SŽ sprejme prvi novi dizelski vlak.
11. marca je na železniško postajo Hodoš prispe prvi 

novi dizelski vlak. Od Hodoša do Ljubljane ga vleče elek-
trična lokomotiva serije 363. Naslednjega dne, 12. marca, 
ga prevzamejo v vzdrževalnem centru podjetja SŽ-VIT v 
Ljubljani.

Julij 2020: Začnejo se testiranja na javni železniški infra-
strukturi v Sloveniji.

Julija se začnejo testiranja novega potniškega vlaka na 
javni železniški infrastrukturi v Sloveniji. Gre za testiranje 

kompatibilnosti z železniško infrastrukturo v Sloveniji, kot 
to določa nacionalna zakonodaja. Novi vlaki so prva tes-
tiranja po določilih Evropske železniške Agencije (ERA) 
opravili v tujini, za uskladitev z nacionalno zakonodajo pa 
morajo določena specifična testiranja opraviti tudi na javni 
železniški infrastrukturi v Sloveniji. Po uspešno opravlje-
nih testiranjih bo lahko Javna agencija za železniški promet, 
AŽP, za železniško vozilo izdala obratovalno dovoljenje in 
bo mogoče z njim prevažati tudi potnike.

November 2020: V težkih časih spopadanja z epidemijo 
in nedelovanja JPP v notranjem prometu v uporabo prevza-
memo prvih 5 novih dizelmotornih vlakov Stadler (DMG 
– SŽ 610/615). Vozili bodo na Kočevski, Dolenjski in Kam-
niški progi.

V kratkem pričakujemo postopno vključevanje garnitur 
za elektrificirane proge.

Srečanje s Siemensom
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Novi vlaki bodo sodobnejši, udobnejši in seveda tudi hit-
rejši. Na dizelskem vlaku Flirt je 171 sedežev, od tega 12 v 
1. razredu, 137 v 2. razredu ter 22 preklopnih sedežev. Dve 
mesti sta rezervirani za invalidske vozičke, vlak pa ima tudi 
143 stojišč.

Vlak bo tudi bolj prostoren, vsa vrata bodo imela izvlečno 
stopnico za lažji vstop, prostore za osebe z omejeno mo-
bilnostjo ter posebne toaletne prostore zanje, najmanj 10 
mest za kolesa in vtičnice za polnjenje različnih mobilnih 
naprav. Vsi novi vlaki bodo omogočali sodoben informa-
cijski sistem, vtičnice za polnjenje telefonov, prenosnih 
računalnikov, avtomatsko klimo itd. Vsi novi vlaki bodo 
opremljeni tudi z wi-fi signalom, ki bo omogočal dostopanje 
do interneta oziroma do različnih internetnih vsebin. Novi 
vlaki (garniture) bodo skrajšali potovalni čas do 10 odstot-
kov (novi elektromotorni vlaki imajo hitrejše pospeševanje 
in potovalne hitrosti do 160 kilometrov na uro, dizelmotorni 

vlaki pa do 140 km/h). V prihodnjih letih se bo tako povečala 
pogostost regionalnih povezav z manj postanki in lokalnih 
vlakov z večjo zmogljivostjo, večja pa bo tudi udobnost in 
zanesljivost samega prevoza. Novi dizelski in večnapetostni 
električni vlaki bodo omogočali tudi čezmejno regijsko po-
vezovanje v smeri Avstrije in Hrvaške: udobno, hitro in brez 
prestopanja.

Prihode in celoten postopek je, kot vse, nekoliko zavrl 
koronavirus. Upamo in želimo si, da bi postopki in nabava 
bili uspešno izvedeni in bi lahko kmalu tudi sami preizkusili 
in uživali v novi veliki pridobitvi na SŽ.

Članek pripravil: Miran Prnaver 
(del besedila in podatkov povzet po spletnih straneh)

Foto: Miran Prnaver

Testiranje novih garnitur

Pogled v obraz vlaka

Jasno viden napis, da je naš – Slovenske železnice
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Družina Lipovšek v veliki preizkušnji s srečnim 
koncem
Lovro, nam lahko predstaviš sebe in svojo družino?

Sem Lovro Lipovšek, izhajam iz Radeč, sedaj pa z dru-
žino živimo na Igu. Na Slovenskih železnicah delam kot 
prometnik v Ljubljani. Poročen sem z Ano, v štirinajstih 
letih se nama je pridružilo pet otrok. Najstarejši je Vid (13 
let), Elizabeta (11 let), Blaž (7 let), Krištof (5 let) in najmlajši 
Metod (2 leti).

Kaj se je dejansko zgodilo tistega sobotnega majskega 
popoldneva pri vas doma?

Bila je lepa sobota popoldne in pripravljali smo se na pra-
znovanje rojstnega dne enega izmed otrok. Kot običajno, so 
bili nekateri otroci zunaj, drugi pa v hiši. Kar naenkrat mi 
je šinila misel »Kje je pa Metod?« in začeli smo ga iskati, 
in sicer na krajih, kjer se ponavadi zadržuje, tudi pri sose-
dovih, kamor rad zahaja … Toda ni ga bilo nikjer. Ker je 
bil pokrov rezervoarja za deževnico, ki je vkopan v zemljo, 
priprt, sem pomislil na najhujšo možno situacijo. Najprej 
ga nisem videl. Toda nekaj mi ni dalo miru, zato sem po-
gledal še z lučko ter ga opazil. Lebdel je že na vrhu vodne 
gladine.

Na kaj si pomislil, ko si ga končno zagledal?

V tistem trenutku nisem razmišljal, samo skočil sem 
k njemu in ga podal najstarejšemu sinu, ki je slišal moj 

»zverinski glas« in pritekel pogledat, kaj se je zgodi-
lo. Metod je bil negiben in poln vode. Sam sem pa ostal 
še nekaj časa ujet v rezervoarju, dokler mi niso prinesli 
lestve.

Metod V bolnišnici

Na Brezjah pred Sveto družino
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Kako je bilo z njim, se je odzival?

Metod ni kazal nobenih znakov življenja: ni dihal, bil je 
brez pulza, bil je že modro-vijolične barve … Ko sva ga z 
ženo oživljala, nama je postalo jasno, da je Metodovo stanje 
kritično.

So bili reševalci kmalu pri vas doma?

Reševalci in policisti so bili zelo hitro pri nas, vendar ko 
čakaš na njihov prihod, se zdijo minute kot ure … Ekipa 

reševalcev je bila res strokovna in usklajena. Po kakšnih pet-
najstih minutah njihovega oživljanja je Metodov srček spet 
samostojno bil. Vse skupaj je torej preteklo skoraj pol ure, 
odkar smo ga potegnili iz vode, pa do njegovega ponovnega 
znaka življenja.

Kakšne so bile diagnoze zdravnikov?

Diagnoze zdravnikov so bile zelo negotove, nihče si ni 
upal ničesar napovedati. Po prvih pregledih so nama samo 
rekli, da je bilo Metodovo stanje zelo slabo, da je CT-pre-
izkava pokazala obsežne poškodbe možganov, meja med 
sivim in belim možganskim jedrom je bila zabrisana in 
edem, možganska oteklina, se je povečeval. Nevrološko 
se je slabo odzival, zaradi dolgega oživljanja pa je imel 
poškodovana srce in pljuča. Povedali so nama tudi, da je 
bilo vprašljivo, ali bo Metod noč preživel, a če bo ostal pri 
življenju in bomo dočakali, da se bo zbudil, prav nihče ni mogel 
reči, ali bo moral ostati privezan na aparate in kakšno bo njegovo 
stanje. Pripravljeni naj bi bili na vse. Lahko, da bi utrpel zelo 
hude poškodbe.

Po kolikem času se je stanje Metodu čudežno popravilo?

Metodovo stanje se je začelo izboljševati v ponedeljek 
po nesreči, se pravi tretjega dne je edem v možganih izgi-
nil. V torek so ga začeli zbujati, v sredo zjutraj, ko je Ana 
prišla na obisk, pa jo je zdravnica pričakala in ji povedala, 
da je Metod zbujen, vendar se žal še ne odziva na okolico. 
To, da se je Metod zbudil, je bilo Ani dovolj, da je veselo 
zakorakala k njemu ga pobožala, poklicala in v tistem tre-
nutku je Metod začel jokati, odpirati oči in se stegovati k 
njej. Ob tem dogodku je tudi osebje, ki je bilo okoli njiju, 
dobilo solzne oči veselja, saj tudi sami niso pričakovali 
takega odziva. Tako sta bila Ana in Metod še istega dne 
prestavljena na nevrološki oddelek, kjer sta »zdržala« samo 
šest dni, saj je Metod že v soboto jedel, hodil in plezal po 
bolnišniški sobi.

Dobro razpoložen Vesela in srečna družina

Družina Lipovšek

AKTUALNO
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Kaj pa ste vi, družina, počeli v teh najtežjih dnevih za 
vas?

Ostali otroci so bili tisti čas po nesreči v Radečah pri mojih 
starših, kjer so jih poskušali zamotiti z delom v naravi in z 
živino. Z ženo sva bila osredotočena izključno na Metoda 
in potek njegovega zdravljenja ter se skušala pripraviti na 
najhujši izid.

V veliko oporo so vam v tistih časih bili prijatelji, sorod-
niki, sosedje, župljani in še mnogi drugi, ali ne?

Da, mnogi so naju presenetili s sočutjem in nama veli-
kodušno ponujali kakršnokoli pomoč. Zdaj razumem, kako 
ključnega pomena je podpora širše okolice v času stiske. 
Dvigala naju je moč molitve, ki se je v tistih dneh preko 
domače župnije začela prepletati čez vso Slovenijo.

Kaj se zgodilo pa vajinem mnenju, da je Metod tako ne-
nadoma okreval?

Kaj se je zgodilo, točno ne vem. Zdravniki so se veselili 
z nami, obenem so se čudili, kako je do tega ozdravljenja 
prišlo. Nekateri so rekli, da je to pravi čudež, drugi, da ima 
izrednega angela varuha. Eden od zdravnikov je dejal, da 
ni medicinske razlage in da je edina razlaga ta, da je bila 
voda, v katero je padel, hladna. Policista, ki sta ob nesreči 
prišla z reševalno ekipo, sta obiskala Metoda, mu prinesla 
medvedka in se želela na lastne oči prepričati, da sta bila 
priči čudežni rešitvi. Tako kot mnogi, ki so spremljali našo 
zgodbo, lahko rečem, da je to velik čudež, saj je danes Metod 
brez kakršnihkoli posledic.

Lahko govorimo o čudežu?

Ko držiš svojega mrtvega otroka na rokah, po desetih 
dneh se pa doma spet veseliš z njim – temu jaz zagotovo 
rečem čudež.

Kako pa je bilo s tvojo službo v tistih časih, z odnosom 
sodelavcev do tebe?

Oba z Ano sva bila deležna podpore tudi v službi. Sode-
lavci in nadrejeni so bili razumevajoči in sočutni. Sam sem 
se večkrat oglasil na postaji, ko sem čakal Ano, ki je bila 
tisti čas pri Metodu, saj je bil to čas »korone« in omejitev 
obiskov v bolnišnicah. Ni mi bilo težko deliti mojih najtežjih 
trenutkov s sodelavci, saj smo zelo povezani.

Kaj je za vaju z ženo in vajino družino pomenila ta ne-
sreča in ozdravitev sina?

Zame so ti dogodki spremenili gledanje na vero, lahko 
sem izkusil usmiljenje živega Boga ter bil priča moči mo-
litve občestva Cerkve.

Kaj je v življenju pri Vaši hiši sedaj drugače, odkar imate 
za sabo to preizkušnjo?

Naša družina je z dogodkom izkusila vrednost daru živ-
ljenja ter obenem ves čas zaznava krhkost naših življenj, ki 
niso naša last.

Kakšno je vajino sporočilo vsem, ki bodo brali ta članek?

Kaj je pomembno v življenju? V trenutku, ko se ti vse 
sesuje, ugotoviš, kaj v življenju zares šteje. Vidiš, da imamo 
v življenju ogromno balasta. Ko pogledaš nazaj, vidiš, da te 
Bog nikoli ne zapusti, čeprav bi takrat s človeškim pogledom 
rekel, da se tak dogodek ne more zgoditi v Božji previdnos-
ti. Ob tem, kar se je zgodilo, vidiva, koliko nepomembnih 
stvari imamo za pomembne. S seboj bomo odnesli samo 
odnose, v katerih živimo z Bogom in ljudmi. To odhaja v 
večnost, ostalo pa razpade, propade in se pozabi.« Hvaležna 
sva za moč živega Cerkvenega občestva, ki se je izkazalo 
v nesreči.

Pogovor pripravil Miran Prnaver.
Foto: Arhiv družine Lipovšek

V akciji Za družinski album
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Upokojili so se . . .
Ernest Ivič

12. avgusta 2020 je svojo poklicno pot zaključil Ernest 
Ivič, prometnik na postaji Šentjur.

Njegova železničarska pot se je začela1982, ko je opravil 
šolanje za prometnika. Prva zaposlitev je bila kot prometnik 
na postaji Grobelno v letu 1984, kjer je služboval le krajše 
obdobje. Nato je že istega leta moral na postajo Šentjur, kjer 
je delal vse do svoje upokojitve.

Sodelavci se bodo Ernesta spominjali kot vestnega in mir-
nega delavca. Kadar se je on razburil, je bila situacija že 
zelo resna.

V novem življenjskem obdobju bo zagotovo več časa 
za pohajkovanje s kolesom po Šmarju pri Jelšah in bližnji 
okolici za daljše ture, pa seveda z motorjem. Vse skupaj bo 
lahko ovekovečil s fotoaparatom, saj mu je fotografija tudi 
ljub hobi.

Še veliko mirnih dni z družino in svojimi konjički na novi 
življenjski poti!

Zapisal: Edvard Kostić
Foto: Aleš Ivič

Rosa Markovič

Rosa se je upokojila zadnjega septembra letošnjega leta, 
prav na svoj 60. rojstni dan. 23. oktobra leta 1979 se je za-
poslila na železnici, in sicer v takratnem TTG-ju (transport, 
turizem, gostinstvo). Ves čas je delala v okviru tega podjetja. 
Imena so se spreminjala (SŽ-TTG, Slovenijaturist …). Leta 
1996 se je ta del podjetja privatiziral in izločil iz sistema SŽ. 
Leta 2001 je šlo podjetje v stečaj in Rosa je kot brezposelna 
pristala na zavodu za zaposlovanje. A je k sreči zopet takoj 
dobila službo na železnici, in sicer je delala kot snažilka 
v Ljubljani. Med drugim je čistila tudi naše sindikalne pi-
sarne na Trgu OF. Leta 2010 pa je v okviru SŽ-ŽIP začela 
delati kot potniška blagajničarka – prodajalka vozovnic 
in ostalega materiala v trafiki na železniškem postajališču 

Ernest, prometnik postaje Šentjur

Ernest Ivič s sodelavci

Z darilom sindikata

Slovo v času epidemije
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Radeče. Pred to zaposlitvijo je naredila tečaj za potniške 
blagajnike. To delo je opravljala vse do upokojitve. Oziro-
ma nekaj mesecev prej, saj se je s koronavirusom spomladi 
trafika v Radečah zaprla. Te mesece je Rosa preživela na 
čakanju na delo. Vsega skupaj je bila neuradno več kot šti-
rideset let zaposlena na železnici, uradno pa skoraj pet let 
manj, saj je bilo njeno podjetje v obdobju 1996–2001 v pri-
vatni lasti in zato tudi ni dobila nagrade za 40-letno delo na 
železnici.

Ves čas, odkar je prišla v Slovenijo, z družino živi v Zi-
danem Mostu. Tudi delala je vse do leta 2001 doma, nato pa 
je sledilo obdobje v Ljubljani in Radečah.

Rose se bomo spominjali kot prijazne, prijetne natakarice 
in čistilke ter prodajalke v trafiki v Radečah. Želimo ti, da 
ti zdravje še naprej služi in da bi lepo uživala zaslužena 
upokojenska leta v krogu svoje družine. Ker pa si doma v 
bližini postaje, bomo veseli, če se še večkrat srečamo in obu-
jamo spomine na prijetna leta, ki smo jih skupaj preživeli na 
železnici.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Jure Aškerc

Jure se je rodil konec leta 1964 v vasi Senožete pri Rim-
skih Toplicah. Rojen je bil v isti hiši, v kateri je živel slo-
venski pesnik Anton Aškerc. Jure je njegov pranečak (pesnik 
je bil brat Juretovega starega očeta). Kar nekaj tega kultur-
no-umetniškega duha ima tudi Jure v sebi.

Po končani osnovni šoli v domačih Rimskih Toplicah je 
nadaljeval šolanje na Srednji gradbeni šoli v Celju. Nikoli ni 
delal v gradbeništvu, svoje znanje pa je s pridom uporabil v 
privatnem življenju. Dom in družino si je ustvaril na ženini 
manjši kmetiji na levem bregu Savinje v okolici Rimskih 
Toplic. Tudi v svojem kraju je zelo aktiven, rad pomaga in se 
družbeno ter kulturno udejstvuje. Po naključju se je za nekaj 
mesecev najprej zaposlil v rudniku, jami Ojstro v Hrastniku. 
Nato pa se je leta 1985 pojavila priložnost, da je lahko šel 
v prometno šolo v Ljubljano. Leta 1986 je prišel vežbat na 
postajo Sevnica. Tu je naredil izpit in opravljal delo takrat 
še vlakovnega odpravnika. Njegovo sposobnost in delavnost 
so kmalu opazili nadrejeni in že v začetku leta 1989 je prišel 
na postajo Zidani Most in tu ostal vse do letošnjega oktobra, 
to je dobrih 30 let. V času delovne dobe je nadomeščal na 
postajah Blanca, Breg in Litija, za seboj pa ima tudi nekaj-
mesečno delo brzojavca v Zidanem Mostu.

Jure je bil prijeten in prijazen sodelavec, vedno priprav-
ljen kolege spraviti v smeh s kakšnim dobrim vicem. Vsi 
naši sindikalni izleti, srečanja in pohodi, katerih se je redno 
udeleževal, bi bili precej bolj duhamorni in nezanimivi, če 
ne bi bilo zraven Jureta z njegovo dobro voljo. Ko je prihajal 
v službo (vedno 10, 15 minut prej, kot je bilo potrebno), je 
bila v njegovi torbi vedno hrana z domače kmetije. Vedno 
je prinesel tudi za sodelavce ali pa se je na poti ustavil in 
kupil sočne krofe.

Jure se je takoj včlanil v naš sindikat in bil vseh 30 let 
dejaven in po potrebi tudi kritičen član sindikata. Bil je eden 
redkih, ki se je upal izpostaviti in tudi nadrejenim povedati, 
kaj bi bilo potrebno spremeniti, po drugi strani pa je znal 
stvari tudi pohvaliti. Ostal nam bo v spominu po zvestobi 
sindikatu tudi v najtežjih časih, ko so številni zaradi strahu 
ali koristi zapuščali SŽPS.Slovo na seji OO

Zadnji šiht
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Jure je bil dolgoletni postajni zaupnik na postaji Zidani 
Most. Od leta 2013 pa tudi podpredsednik OO SŽPS Zidani 
Most. Osebno sem mu zelo hvaležen za njegovo delo, za 
zanesljivost in natančnost.

V soboto, 10. oktobra, je Jure imel zadnjo nočno. Poslo-
vili smo se od njega, se poveselili ter obudili spomine na 
številne več ali manj lepe skupne dogodke. Žal nam je čas 
koronavirusa to omogočal v zelo omejenih možnostih.

Jure je bil znan še po nečem. Ko so sodelavci odhajali v 
pokoj, je bil tisti glavni scenarist in režiser, ki je odhajajo-
čemu delavcu pripravil res dober program. Smo se lahko 
nasmejali in obujali spomine na delo s sodelavcem, ki je 
odhajal. Ti programi in nastopi so bili res na profesionalni 
ravni in vprašanje je, ali se lahko še katera postaja na SŽ 
primerja s takim načinom slovesa.

Upamo, da se bodo razmere glede virusa umirile in se 
bomo v doglednem času še čisto zares poslovili od Jureta in 
mu tudi mi povedali kako sočno in zanimivo iz dolgoletne 
skupne preteklosti. Jure, ne bo tako profesionalno, kot bi ti 
pripravil, bo pa, iskreno verjamem. Morda se spomnimo še 
kakšne zadeve, ki si jo ti že pozabil. Hote ali nehote.

To malo za hec, čisto zares pa ti, Jure, iskrena hvala za 
delo in zapuščino, ki ostaja za tabo. Kot radi pravimo, si 
bil ena zadnjih tako imenovanih »legend« na postaji Zidani 
Most. V pokoju naj ti služi zdravje, dobre volje in pozitiviz-
ma pa imaš dovolj. Toliko, da ga z veseljem deliš z okolico. 
Naj tudi v prihodnje vsega tega ostane tudi še za nas, saj 
upam, da se še srečamo in kako rečemo. Jure, srečno, na 
svidenje in hvala.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Metka Vaš

Zadnje dni oktobra 2020 je Metka Vaš končala s službe-
no potjo kot transportna komercialistka na postaji Velenje. 

Tradicija veleva, da se s so-
delavcem ob njegovi zadnji 
izmeni srečamo in nekoliko 
poveselimo ter mu izrazimo 
lepe želje na novi življenj-
ski poti. Žal oktobra 2020 to 
ni bilo mogoče. Epidemija 
COVID-19 je spremenila 
marsikaj v našem vsakdan-
jem življenju. Druženje smo 
postavili v drugi plan, saj 
je trenutno zdravje vseh nas v prvem. Upam, da v bližnji 
prihodnosti to nadoknadimo.

Metka se je na železnici zaposlila v letu 1981, po opravlje-
nem tečaju transportnega komercialista je bila naslednjega 
leta njena prva zaposlitev na postaji Celje. Nato postaja 
Šmartno ob Paki, v letu 1984 pa je začela delati na Postaji 
Žalec, kjer je službovala vse do leta 2004, od koder je morala 
na postajo Velenje. Ker je službena dolžnost tako velevala, je 
nadomeščala tudi na postajah v Slovenski Bistrici, Poljčanah 
in Šoštanju.

Metka bo sodelavcem ostala v prijetnem spominu kot pri-
jazna delavka, ki ji nikoli ni bilo ničesar težko narediti. Zelo 
rada je poskrbela, da je bilo ljudem okoli nje prijetno, veli-
kokrat tudi na njen račun. Oseba, s katero se je bilo prijetno 
družiti tudi izven službenega časa.

Na njeni novi življenjski poti ji želimo veliko sreče in 
zadovoljstva, da bi sedaj našla več časa zase, da se ne bi 
razdajala samo za druge. Veliko prijetnih uric z vnukinjami 
in da bi se še velikokrat srečali na kakšnem pohodu, izletu, 
pikniku ali kolesarjenju.

Zapisal in foto: Edvard Kostić

Leopold Tofolini

Zahvala naši članici

Metka Vaš

Vesel darila
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Leopold je pustil globok pečat na Prometni operativi 
Ljubljana s svojimi dolgoletnimi izkušnjami, bil je namreč 
odličen mentor in v pomoč mnogim mlajšim sodelavcem. 
Leopold je opravljal vsa dela na PO Ljubljana (vlakov-
ni dispečer, progovni prometnik, dispečer PO in na koncu 
glavni dispečer) in ravno te izkušnje in znanje so bile nam 
vsem skupaj v veliko pomoč pri tekočem delu in reševanju 
vsakodnevnih problematik na Prometni operativi Ljubljana. 
Polde je znan tudi po svoji umirjenosti, premišljenosti in 
kooperativnosti, ravno zaradi tega nam je bilo vsem skupaj 
v veliko veselje delati z njim.

Leopold, v imenu kolektiva Prometne operative Ljubljana 
ter OO PO Ljubljana ti v prihodnosti želimo čim več zdravja 
in osebnega veselja.

Zapisal in foto: Davor Lučić

Ljubo Jovičić

Ljubo je na prometno operativo Ljubljana prišel s Pro-
metne operative Postojna, kjer je nabral ogromno izku-
šenj kot vlakovni dispečer, progovni prometnik in starejši 
dispečer. Pred tem je delal na delovnem mestu prometnik. 
Ljubo je eden izmed tistih, ki »izumirajo« oz. odhajajo, 
govorim namreč o stari šoli dispečerjev prometnikov, ki 
imajo integriteto ter visoko dozo načelnosti. Ljubo je bil 
s svojimi izkušnjami v pomoč mlajšim generacijam in, 
glede na njegove izkušnje, smo se tudi od njega marsiče-
sa naučili. Na prometni operativi Ljubljana se ga bomo 

spominjali po njegovih šalah ter gurmanskih specialitetah, 
katere je nemalokrat prinesel, govorim predvsem o odojku, 
katerega Ljubo najbolje pripravi, to z gotovostjo lahko 
trdim.

Ljubo, v imenu kolektiva Prometna operativa Ljubljana 
ter OO PO Ljubljana ti želim čim več sreče in zdravja v 
prihodnosti.

Zapisal in foto: Davor Lučić

Z zahvalnim priznanjem
Ljubo prejema darilo od predsednika OO PO Ljubljana 
Ivana Poharja.

Darila ob upokojitvi
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Albin Dobnik, predsednik Sindikata železniških 
delavcev Slovenije (SŽDS)
Albin, se lahko našim bral-
cem na kratko predstaviš?

Z veseljem. Najprej vsem 
bralkam, bralcem, železni-
čarkam, železničarjem en 
lep prisrčen pozdrav z moje 
strani. Na kratko: sem Albin 
Dobnik, stanujoč v Gerečji 
vasi, to je vas v občini Haj-
dina blizu mesta Ptuj. Star 
sem 40 let in sem oče štirih 
otrok – štirih sinov. Po izo-
brazbi sem gimnazijski ma-
turant.

Kdaj si prišel na železnico in katera dela si do sedaj 
opravljal?

Na SŽ sem zaposlen od meseca novembra leta 2007 
naprej, v družbi SŽ PP, d. o. o., lokacija Maribor, kot spre-
vodnik. Drugih del do sedaj na SŽ nisem opravljal.

Kdaj pa si zavil v sindikalne vode?

V sindikalne vode sem zaplaval leta 2011, najprej kot član 
UO SŽS SE Vlakospremna služba Maribor. V UO sem bil 
član en mandat. Leta 2015 sem kandidiral za predsednika 
prej omenjene SE, na volitvah pa nisem dobil potrebnega 
števila glasov za izvolitev na mesto predsednika SE. Leta 
2017, ko je takratni predsednik SŽS SE Vlakospremna 
služba Maribor odstopil zaradi prehoda v drugo službo na 
SŽ, sem po nagovarjanju določenih sodelavk in sodelavcev 
ponovno kandidiral na nadomestnih volitvah in takrat bil 
izbran za predsednika SE.

Aprila 2018 se je zgodil prestop v novoustanovljeni 
SŽDS. Izbran sem bil za predsednika SŽDS SE Potniški 
promet Maribor, katero vodim še danes. Meseca marca 
letošnjega leta sem bil izvoljen še za predsednika centrale 
SŽDS.

Vaš sindikat je nastal z delitvijo nekdanjega velikega 
SŽS? Kako in zakaj je po tvojem prišlo do razkola?

Od meseca januarja leta 2018 naprej je bilo na SŽ zelo 
burno. Vsi dobro poznamo, eni bolj, spet drugi nekoliko 
manj, dogajanje okoli sindikatov. V medijih se je na veliko 
pisalo o »SINDIKALNI VOJNI NA SŽ«.

Moje mišljenje je, da je prišlo najprej do nesoglasij, 
šele nato do razkola v SŽS. Sam osebno sem si želel spre-
memb pri vodenju, občutek sem imel, da so nam takrat 
»naš« SŽS privatizirali oz. ugrabili. Spremembe so se pred 

dobrima dvema letoma res zgodile, vendar je čas poka-
zal, da žal ne na bolje. Vendar poudarjam, to ne sme biti 
več moj problem, to je problem članov SŽS. Močno si 
želim, hkrati pa srčno upam, da bo SŽS z novim vodstvom 
sedaj prešel na nov način delovanja, predvsem v smislu 
sodelovanja z ostalimi sindikati na SŽ, med njimi tudi z 
našim SŽDS.

Na koliko delov se je delil SŽS?

En del je zagotovo SŽDS. Nekaj članstva je prestopilo v 
že druge obstoječe sindikate, kot so SSSLO, SŽPS, SŽTS, 
nekaj pa jih je enostavno samo izstopilo in še dandanes niso 
nikjer. In to ni dobro. SŽDS smo se priključili člani, ki smo 
upali in želeli spremembe v sindikatu in sindikalizmu na 
SŽ. Žal pa je bilo med njimi tudi nekaj takšnih, ki so se 
nam pridružili zgolj zaradi lastnih ambicij in osebnega pre-
računavanja, za pravice delavcev, kar naj bi bilo osnovno 
poslanstvo sindikata in sindikalizma nasploh, pa jim je bilo 
malo mar. Bili so trenutki, ko sem bil resnično razočaran nad 
nekaterimi člani, med njimi so bili tudi določeni pobudni-
ki ustanovitve SŽDS, ki so zapustili naš SŽDS iz takšnega 
ali drugačnega razloga. Zahvala, da nisem takrat obupal in 
»vrgel puške v koruzo«, gre predvsem sekretarju gospodu 
Borisu Oblaku, s katerim resnično korektno in dobro sode-
lujeva in mi je pri vodenju SŽDS v veliko pomoč. Ne bi pa 
bilo pošteno, če ne bi omenil še ostalih članov predsedstva 
SŽDS, to so gospod Primož Bavdek, gospod Milan Topič, 
gospod Erik Smrdelj, gospod Milenko Prcač, gospod Miros-
lav Nunič, gospa Tanja Poznajelšek, o njih lahko govorim 
samo v presežkih. Skratka, po mojem mišljenju smo zelo 
dober »team«.

Katere poklice zajema ali od kod je predvsem prišlo novo 
članstvo v vaš sindikat?

Naš sindikat ima članstvo skoraj iz vseh družb na SŽ. 
Tako iz Infrastrukture, TP, PP, ŽIP-a ... Zajema večino pok-
licev na SŽ: prometnike, voznike progovnih vozil, vozovne 
preglednike, progovne delavce, vlakovodje, vodje premi-
ka, premikače, blagajnike, vodje vlakov, sprevodnike, sna-
žilce …, če sem koga izpustil, se že vnaprej opravičujem. 
Članstvo je razkropljeno po vsem območju SŽ.

Kako je prišlo do ideje, da si bil predlagan za predsed-
nika SŽDS?

Decembra leta 2019 nas je takratni predsednik gospod 
Drago Savič obvestil, da odhaja v »penzion« ter da odstopa 
kot predsednik SŽDS.

Na tisti seji je kot v. d. predsednika funkcijo do kongre-
sa prevzel gospod Primož Bavdek. Nato so potekali razni 

Albin Dobnik
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pogovori in prišlo je do pobude in ideje, da bi za predsednika 
SŽDS kandidiral jaz. Ideja in pobuda je dala besedo in iz 
besede se je razvilo, da sem danes predsednik SŽDS.

Kako je organiziran Vaš sindikat?

V večini primerov je tako, da bi naj bil predsednik »glavni« 
za vse. Pri nas ni tako. Naš SŽDS vodi predsedstvo sindika-
ta. Jaz samo vodim tisto osnovno nit na predsedstvu in iz-
vršujem sprejete sklepe. Moje beseda ni nič bolj pomembna 
oz. velja enako kot beseda ostalih članov predsedstva SŽDS. 
Ali je to prav ali ne, lahko vsak sam presodi. Mi smo si 
vodenje SŽDS zamislili tako in ga na tak način peljemo od 
prvega dne.

Zraven tega imamo NO SŽDS. SŽDS ima sedem SE in 
nekaj članov, ki niso vpisani v nobeno SE, ampak so vodeni 
v centrali.

Katere so vaše prednostne naloge?

Naše prednostne naloge? Mi si SŽDS predstavljamo kot 
interesno organizacijo, ki mora združevati delavce na pod-
lagi prostovoljnega včlanjevanja, in ne pod »prisilo« ali z 
»obljubo o napredovanju«. Prednostna in temeljna naloga 
(primarna naloga) sindikata je zagotovo zaščita in varovan-
je pravic zaposlenih, katere nam pripadajo po ZDR in pa 
predvsem po KPDŽP. Ena od pomembnejših nalog je tudi, 
da se skrbi za varne in zdrave delovne razmere zaposlenih. 
Vse ostalo je sekundarnega pomena.

Zakaj ste se odločili za sodelovanje s SŽPS?

Idejo o sodelovanju s SŽPS nam je predstavil naš prvi 
predsednik in sedaj častni član SŽDS gospod Drago Savič. 
On je začel prve pogovore z gospodom Miloradom Šlji-
vićem. Veliko je bilo pogovarjanja na to temo. Bile so tudi 
druge možnosti. V tistem času so se vrstili različni »napadi« 
na naš SŽDS s strani SŽS. Naenkrat smo se znašli kot za-
puščena gazela sredi savane, obkrožena s samimi lačnimi 
levi. Ker smo poskušali poiskati ustreznega zaveznika, smo 
se takrat z namenom, da zaščitimo in omogočimo nadaljnji 
razvoj SŽDS, na 1. rednem kongresu večinsko odločili, da 
podpišemo pogodbo o sodelovanju s SŽPS.

Ste zadovoljni s sodelovanjem, katere so prednosti za 
vas?

Ne tako star pregovor pravi: »Vse življenje se učimo, na 
koncu pa še nori umremo.« Vsak začetek prinaša določene 
dvome, bojazni ... Tako na naši (SŽDS) kot verjetno tudi na 
drugi (SŽPS) strani. Vedno se sprašuješ, ali si oziroma ali 
smo sprejeli pravilno odločitev ali napačno odločitev. Vsaka 
zgodba ima uvod, jedro in zaključek. Če predpostavljam, da 
smo trenutno še v fazi uvoda, lahko rečem, da je naše sodelo-
vanje dobro. Zelo pomembno je, da lahko vsaka stran pove 
svoje mnenje. Če je le-to različno, se poskušamo uskladiti, 
če pa to ne gre, pa tudi ne prihaja do zamer. Vsaj vidno ni. 

Zaenkrat. Vsekakor pa bo čas tisti pravi pokazatelj, ki bo dal 
končno oceno o sodelovanju.

Kako pa ocenjuješ trenutno situacijo na sindikalni sceni 
SŽ?

SŽDS je bil v letu 2020 deležen sistematičnega in koor-
diniranega napada s strani SŽS z enim in edinim ciljem. To 
je uničenje SŽDS. »Lokalni šerifi« so ob obljubljeni nagradi 
stopili v stik z vsakim članom posebej in ga prepričevali k 
včlanitvi v SŽS. Tako pridobivanje članov se mi zdi skrajno 
nehigienično, nekorektno in obsojanja vredno. Veliko članov 
je nasedlo obljubam o napredovanjih, osebnih uslugah ... itd. 
In so prestopili. Ni mi žal tistih članov, ki so nas zapustili, 
ker se niso strinjali z vodenjem oz. delovanjem SŽDS, to 
je demokratična odločitev in jo spoštujem. Žalostijo me pa 
odhodi, ki so bili plod lažnih obljub predstavnikov SŽS. Ti 
»bivši« člani SŽDS (ne vsi) bodo na koncu razočarani in 
bodo čez čas z jezo zapustili sindikat, ki jim je dajal lažne 
obljube, kar pa ni dobro za nikogar. Predvsem pa ne za sin-
dikalizem na SŽ.

Na to dejstvo smo večkrat opozorili določene ljudi iz vrst 
drugih sindikatov na SŽ, vendar žal ni bilo nekega pravega 
odziva na naše prošnje po pomoči. V prihodnje upam, kot 
sem že omenil, da ima sedaj SŽS izvoljeno novo vodstvo in 
da bodo sedaj delovali drugače kot so njihovi predhodniki.

Pred nami so težki časi. Kapitalizem vedno bolj kaže svoj 
»pravi« obraz. Na splošno, predstavniki delodajalcev vedno 
bolj gledajo in stremijo k enemu in edinemu cilju. In to je, 
kako z manj stroški (predvsem manj delovne sile) ustvariti 
večji dobiček. Vsi sindikati bi tako morali v prihodnje nasto-
pati enotno, povezovalno in solidarnostno, v kolikor želimo 
obvarovati delavske pravice, ki so nam bile dane po ZDR 
in po KPDŽP. Predvsem pa pozabiti na stare zamere. Za 
skupno dobro vseh zaposlenih.

Kje vidiš sebe in SŽDS v prihodnje?

O svoji prihodnosti zelo nerad govorim. Vsak med nami 
ima ambicije. Enim se uresničijo, spet drugim ne. Če bi 
dejal, da nimam ambicij, bi se enostavno zlagal. Pustimo 

Na letošnji skupščini SŽPS
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času čas, morda se nam katera od želja po napredovanju kdaj 
uresniči. Morda tudi meni.

Glede SŽDS: SŽDS je pripravljen kadarkoli sodelovati s 
preostalimi delujočimi sindikati na SŽ. Naš namen in cilj ni 
bil nikdar, ni in ne bo, da bi nekomu »kradli« članstvo. Če 
bodo ljudje prepoznali naš pošten način in namen delovanja, 
bodo prostovoljno pristopili v naš SŽDS in bomo rastli, v 
nasprotnem primeru bo ravno obratno.
Če bodo znali vsi sindikati nastopiti enotno, povezovalno 

in solidarnostno, potem se nimamo česa bati za prihodnost 
sindikalizma na SŽ. Tudi za naš SŽDS ne.

V kolikor pa se bo gledalo na članstvo le z vidika članari-
ne, bo sindikalizem zgubil svoj osnovni pomen in takrat se 
nam ne piše dobro. Tudi SŽDS ne.

Morda ob tem še ena misel znanega BUDE:

»Kdor ne ve, pa ne ve, da ne ve, je otrok – poučite ga. 
Kdor ne ve, pa ve, da ne ve, je nevaren – ogibajte se ga. 
Kdor ve, pa ve, da ve, je moder – sledite mu … 
Prestopite k modremu …«

Kaj bi morda rad zaupal ob koncu najinega pogovora 
našim bralcem?

Trenutno se nahajamo na vrhu drugega vala epidemije 
Covid-19, zaradi katere so sprejeti strogi, predvsem pa ne-
prijetni ukrepi. Pred nami so božično-novoletni prazniki. Ti 
prazniki so namenjeni predvsem družinam. Sistem je nastav-
ljen tako, da nas vsako leto bolj sili, da smo vedno manj s 
svojimi družinami. Morda je letos čas, da ob vseh teh res 
strogih ukrepih preživimo praznike v krogu svojih družin. 
Družina je naše največje bogastvo.

Zato vsem bralkam, bralcem, vsem železničarkam in že-
lezničarjem želim, da prihajajoče praznike preživijo v krogu 
družin, hkrati pa jim želim »VESELE, BLAGOSLOVLJE-
NE BOŽIČNE PRAZNIKE«, v letu 2021 pa mnogo sreče, 
mnogo uspehov na poklicni poti, predvsem pa obilo zdravja.

Lep sindikalni pozdrav in OSTANITE ZDRAVI.

Pogovor pripravil Miran Prnaver.
Foto: Arhiv Albina Dobnika in Robert L. Horvat

Postaje so naše ogledalo: 
Nova Gorica in Sežana, mejni postaji z Italijo
NOVA GORICA

V tej številki Prometnika predstavljamo mejne postaje 
z Italijo. V pogovoru s samostojnim strokovnim sode-
lavcem (ali po starem šefom postaje) Bojanom Droletom 
bomo predstavili postajo Nova Gorica. Bojan je tudi 
predsednik OO SŽPS Nova Gorica.

Bojan, lep pozdrav. Nova Gorica je najbrž največja pos-
taja na t. i. Bohinjski progi, hkrati pa največje mesto, 
ki leži ob tej progi. Koliko prometnikov dela v eni 
izmeni?

Drži. Nova Gorica je ranžirna in obmejna postaja z naj-
večjo postajno zgradbo na tej progi in z največ postajni-
mi tiri na progi od Jesenic do Sežane. V izmeni delata dva 
prometnika, notranji in zunanji. Delo notranjega prometnika 
je zasedeno 24 ur, delo zunanjega pa od ponedeljka do petka 
osem ur, in sicer od 7. do 15. ure.

Meje, ob katerih leži posamezni kraj, močno vplivajo na 
potek in način življenja ljudi, ki živijo ob meji, z mejo. 
Verjetno je tako tudi z mestom Nova Gorica in seveda 
tudi z železnico, ki teče skozi mesto. Se je po tvojem 

mnenju s samostojnostjo Slovenije železniški promet s 
sosednjo Italijo povečal ali je upadel?

Promet z leti pada, se je pa nekako v zadnjih šestih ali 
sedmih letih število vlakov med Gorico in Novo Gorico 
ustalilo na tri pare vlakov dnevno. V Novi Gorici se dela po 
italijanskih predpisih, tudi zaradi načina vodenja prometa, ki 
ga uporabljajo Italijani, in sicer gre za vožnjo vlakov v parih, 
za t. i. parne vlake. Zelo redko, pri vožnji izrednega vlaka, 

Bojan Drole v svoji pisarni
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gre za vožnjo posameznega vlaka oz. vlak ne vozi v paru. Z 
italijanskim prometnikom se dogovarja notranji prometnik 
v Novi Gorici.

Kaj pomeni izraz »parni vlak«? Kakšen je način urav-
navanja prometa vlakov s sosednjo železniško upravo? 
Katere so te posebnosti?

Tak način dela je zares zelo specifičen in je v veljavi samo 
še med obema Goricama, pa tudi tukaj želi italijanska agen-
cija ukiniti tak način dela. Je pa na postaji Vrtojba v poskus-
nem obratovanju medpostajna odvisnost, tako da se obetajo 
spremembe glede takšnega načina dela.

V praksi to poteka takole: Vlak je prejšnjega dne prispel 
v Italijo, vendar zanj ni bila dana odjava. Naslednjega dne 
prometnik iz Gorice sporoči, da je prvi vlak tistega dne pri-
pravljen na odhod. Prvo, kar mora prometnik v Novi Gorici 
narediti, je, da ugotovi, ali je medpostajni odsek

Prvačina–Nova Gorica prost. Nato pokliče postajo Vrtoj-
ba in vpraša za dovoljenje, ali sme sprejeti nek vlak.

Mogočna postaja z zunanje strani

Začetno-končna postaja tudi za avtovlake Postaja Nova Gorica
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(»Ali smem sprejeti vlak št. … iz Italije?«) Prometnik 
v Vrtojbi izklopi APR, ki je na cepišču, obrne kretnico v 
odklon. Ko vse to naredi, pod zaporedno številko javi pro-
metniku v Novo Gorico, da sme sprejeti vlak. Prometnik 
potem pokliče v Gorico in vlak sprejme. Ob sprejemu prav-
zaprav dobi tudi odjavo za vlak prejšnjega dne.

V primeru, da je napovedan izredni vlak, poteka urejanje 
prometa vlakov na običajen način s sprejemom in dajanjem 
odjave, ko vlak dejansko prispe. Promet vlakov uravnavata 
postaji Gorica in Nova Gorica. Med postajama je približno 
8 km razdalje in meja poteka nekje na polovici te razdalje. 
Vmes je sicer še Vrtojba, ki pa je FS železnice ne upoštevajo 
kot postajo.

Med Novo Gorico in Prvačino je cepna kretnica na ce-
pišču Šempeter, kjer se odcepi proga za Italijo, s to kretni-
co upravlja postaja Vrtojba. Postaja Vrtojba je zasedena s 

prometnikom in opremljena z ERSVN, s katero poslužuje 
vse naprave na postaji Vrtojba, vključuje in izključuje APR 
na progi Nova Gorica–Prvačina in obrača kretnico za vožnje 
vlakov iz smeri Italije. Delata dva prometnika, vsak drugi 
dan eden po 12 ur. Zasedba s prometnikom je narejena na 
podlagi voženj vlakov med Goricama, in sicer od ponedeljka 
do sobote od 9.30 do 21. ure, razen ob nedeljah in praznikih 
v Republiki Italiji. Promet vlakov med Vrtojbo in Novo 
Gorico se uravnava z dogovarjanjem. O prometu vlakov se 
je potrebno, v skladu z italijanskimi predpisi, dogovarjati 
tudi s prometnikom v stari Gorici. Iz Gorice gre nato proga 
naprej v Udine in nato naprej proti Trstu.

Se pravi, prva postaja, ki sledi iz Nove Gorice proti 
Sežani, je Prvačina?

Prvačina je cepna postaja, kjer se cepi proga za Štanjel in 
Sežano in proti Ajdovščini, kjer se konča proga Prvačina–
Ajdovščina.

So ti trije pari vlakov, ki vozijo med Italijo in Slovenijo, 
potniški ali tovorni vlaki?

Gre za tovorne vlake, ki imajo traso Nova Gorica–Gorica 
in obratno. Potniških vlakov v času samostojne Slovenije ni 
bilo. So bile dane pobude s strani različnih iniciativ na SŽ, 
občine Nova Gorica in Gorica, s strani Zavoda za turizem 
Bohinj in Društva ljubiteljev bohinjske železnice, da bi po-
novno stekel tudi potniški promet in da bi ponovno uvedli 
vlake med postajama Nova Gorica in Gorica.

Zemljevid progIzvozna stran postaje v smeri Sežane

Postaja Vrtojba

Nekoč meja z bodečo žico, danes Trg Evrope
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Kakšen tovor vozijo ti tovorni vlaki?

Tovor za Italijo je večinoma staro železo in gnojilo, iz 
Italije pa so vagoni največkrat naloženi z žico za Jesenice in 
pa gre za vračanje praznih vagonov.

Kako je pa z menjavo lokomotiv?

V bistvu ne gre za menjavo lokomotive, ampak se lo-
komotiva odklopi in se vrne nazaj v Italijo oz. v Gorico. 
Vagone, ki jih je pripeljala, se ponovno ranžira ali se jih 
uvrsti v kakšen drug vlak.

Pri delu mora prometnik v Novi Gorici poznati tudi 
italijanske predpise in znati italijanski jezik. Kako in 
kje poteka preverjanje tega znanja in kdo je v tej ko-
misiji?

Periodični izpiti potekajo vsaka tri leta, tako kot potekajo 
naši izpiti. Potekajo na postaji Nova Gorica, izpitna komisija 
je slovenska.

Kakšno pa je sporazumevanje z osebjem pri vlakih?

Vlake vozita dva prevoznika, in sicer MIR in InRail. Lo-
komotive so opremljene z RDZ in naše sodelovanje poteka 
brez težav, tudi kar zadeva obveščanje o okvari signalov in 
podobnem.

Kaj pa predstavniki italijanskih železnic (FS), je morda 
njihov predstavnik prisoten na postaji?

Danes ne več, včasih pa so imeli svojo pisarno. Če, recimo, 
pridejo italijanski pregledniki, se javijo pri prometniku.

Kdo pa opravlja zavorne preizkuse pri vlakih?

Te opravlja strojevodja italijanskega prevoznika, pregled 
vlaka pa opravi slovenski preglednik.

Večina prometa skozi Novo Gorico poteka po progi 
Sežana–Jesenice. Koliko je pa tukaj prometa vlakov?

Proti Jesenicam redno vozi nabiralni vlak ob torkih in 
četrtkih, proti Ajdovščini vozi tovorni vlak samo po napo-
vedi. Predvsem v sezoni se več vozi za Fructal in Mlino-
test, nekaj pa se naklada lesa. Proti Sežani vozijo štirje pari 
rednih tovornih vlakov, en par od teh ima traso do Zaloga via 
Sežana.

Torej je na postaji kar nekaj rednega premika. Je na 
postaji stalna premikalna lokomotiva?

Ja, je stalna premikalka na postaji. Premik se v letnem 
času vrši od 6. do 23. ure, v zimskem času pa od 6. do 21. ure.

Postaja Nova Gorica je tudi začetna in končna postaja 
vožnje avtovlaka, ki vozi do Bohinjske Bistrice. Avtovlaki 
vozijo vse leto, le v zimski sezoni je zadnji par vlakov manj. 
V poletni sezoni so vsi avtovlaki več kot polno zasedeni in 
se ne da prepeljati vseh avtomobilov, izven te sezone pa je 
mogoče cena tista, ki vpliva na slabšo zasedenost.

Morda za zaključek, kakšne so tvoje želje in kje vidiš 
prihodnost povezave z Italijo, ne samo kot vodja postaje 
Nova Gorica?

Promet tovornih vlakov narašča. Eden izmed načinov, 
kako bi lahko bolj izkoristili progo med Gorico in Novo 
Gorico, je ta, da bi vlaki, ki vozijo iz Červinjana via Sežana 
in Nova Gorica do Jesenic, vozili iz Červinjana preko Gorice 
in Nove Gorice, ker je ta pot dosti krajša. Proga med Gori-
cama pa je v dobrem stanju. Želimo si tudi modernizacije 
postaje. Še vedno imamo namreč dve kretniški postojanki. 
Na eni postojanki je ključevna, na drugi pa bločna odvisnost. 
Zaradi neustreznosti perona je že vrsto let zaprt tir dva, pa 
tudi sicer bi bila potrebna ureditev podhodov, nadhodov. Pos-
tajno poslopje je namreč postavljeno tako, da je čelna stran 
postavljena proti Sloveniji, hrbtna pa proti Italiji in potniki 
bližnjico uberejo kar čez tire in si tako skrajšajo pot, da se 
izognejo temu, da bi postajo morali obiti. Takšno ravnanje 
je seveda zelo nevarno. Te prehode smo skušali preprečiti z 
inšpektorji, redarji, kar je problem rešilo le za nekaj časa, 
nato pa je bilo spet vse po starem.

Skratka, izzivov je še kar nekaj.

Bojan, hvala za pogovor.

Varnostna naprava na postaji Vrtojba

»Šef« Bojan in prometnica v Vrtojbi Ksenija Jakopič
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SEŽANA

Postaja Sežana je mejna postaja s sosednjo Italijo. Na 
kratko jo bomo predstavili v pogovoru z dolgoletnim 
prometnikom na tej postaji, Maksom Škabarjem. Maks, 
najprej lepo pozdravljen. Povej nam, kako se je spreme-
nilo delo na postaji Sežana v zadnjih letih, sploh če vemo, 
da je bilo kar nekaj velikih sprememb, ki so vplivale na 
pomen meje med državama. Razpad Jugoslavije, vstop 
v Evropsko unijo.

Spremenilo se je seveda ogromno. Ni več špedicij, vlaki 
večinoma postajo prevozijo in le redkokateri ima postanek, 
kar je bilo včasih nepredstavljivo. V preteklosti so vlaki imeli 

postanek za obvezen carinski pregled in pregled s strani po-
licije. Skoraj vsak vlak je bil preranžiran. Danes večinoma 
vozijo maršrutni vlaki in večina vlakov postajo prevozi. Le 
še posamezni vlaki imajo postanek, pa tudi s carino imamo 
zelo malo dela. Danes je carinski postopek opravljen hitro, 
včasih pa je to trajalo ure in ure. Veliko vagonov se je včasih 
tudi odstavljalo od vlaka, recimo zaradi zahteve fitopatolo-
gov ali zaradi preteže, pa zaradi popravila naklada, ali pa so 
bili olistkani kot modri in napoteni na popravilo v Divačo. 
Pravzaprav je delo na postaji danes neprimerljivo z delom 
izpred tridesetih let, ko sem začel delati v Sežani.

Kaj je bolj vplivalo na način dela na postaji Sežana – 
razpad Jugoslavije ali vstop v EU?

Zagotovo je večje spremembe prinesel vstop v EU, ker po 
vstopu ni bilo več potrebe po prisotnosti policije in carine.

Frekvenca vlakov je pa še vedno precej velika.
Vlakov je precej, njihovo število pa se je v zadnjem času 

še povečalo zaradi obvoza čez Jesenice. Se bo pa število 
obvoznih vlakov še povečalo, ker bodo vlaki za Jesenice iz 
Kopra vozili preko Nove Gorice.

Nekih državnih organov na postaji torej ni več. Kaj pa 
predstavniki italijanskih železnic (FS)? So prisotni na 
postaji Sežana?

Mejna postaja

Prometni urad
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Ne. Včasih so bili na postaji italijanski pregledniki vago-
nov, ki so pregledali vlak in na njihovo zahtevo smo včasih 
tudi odstavili kakšen vagon od vlaka. Po odstavitvi so vlak 
pregledali še enkrat, ali je bil odstavljen pravi vagon. Zdaj 
pridejo le še v primeru, če je v vlaku pošiljka železa za do-
ločeno postajo, da izmerijo radioaktivnost pošiljke, to je 
pa tudi vse, kar se pregleduje na postaji Sežana s strani FS 
železnic.

Kako je pa urejeno s pregledom vlakov, ki prihajajo z 
italijanske strani?

Nekatere vlake pregledujejo pred prevzemom naši pre-
gledniki na italijanski strani, na Opčinah, nekateri pa se 
prevzemajo na zaupanje.

Se pravi, da FS prevzema vlake več ali manj na zaupanje?

Večinoma, ja. Njihovi pregledniki še pregledujejo določe-
ne vlake in včasih se zgodi, da zavrnejo cel vlak.

Kako pa poteka menjava lokomotiv?

Danes poteka menjava lokomotiv večinoma na Opči-
nah, razen če gre za kakšne potrebe vlečne službe. Včasih 
smo menjavali lokomotive na postaji Sežana. Danes vlaki 
večinoma prevozijo postajo, le nekateri se tukaj ranži-
rajo in se opravi menjava lokomotive. Lokomotivo se 
menja v Sežani tudi v primeru, da vlak iz Opčin pripelje 

premikalna lokomotiva, in to predvsem iz razloga, da se pos-
taja malo razbremeni, ker se zna zgoditi, da je včasih precej 
zatrpana.

Je na postaji Sežana prisotna stalna premikalna skupi-
na?

Premikalna skupina je prisotna čez dan, do 23. ure. Ponoči 
in ob nedeljah je ni.

In kaj je delo te premikalne skupine?

Največ dela je z dostavo na kontejnerski terminal in s 
tehtanjem vagonov. Predvsem se tehtajo vlaki iz Pivke, kjer 

Potniški vlak

Maks Škabar in službujoči prometnici Ana Šivec (levo) ter 
Danijela Zonta (desno)
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se naklada staro železo. Nekaj dela je tudi z dostavo vagonov 
v delavnico v Divačo in po potrebi z odstavljanjem vagonov 
od vlaka.

Kateri predpisi veljajo pri delu z FS železnicami? Kateri 
jezik velja kot jezik sporazumevanja? Ali morate oprav-
ljati kakšne posebne izpite?

Pri delu veljajo predpisi SŽ. Jezik sporazumevanja je slo-
venski, tako dodatni izpiti niso potrebni.

Kakšno pa je znanje slovenskega jezika pri sodelavcih 
sosednje uprave?

Moram reči, da kar znajo jezik in da ni nekih posebnih 
težav pri sporazumevanju. Morda je bil pred leti tu pa tam 
kdo, s katerim smo se včasih kar namučili.

Potekajo morda kakšna srečanja z italijanskimi železni-
čarji?

Danes ne več. Moram pa reči, da so enkrat ali dvakrat 
letno v času Jugoslavije ta srečanja bila.

Delovni mesti prometnika na postaji Sežana sta dve. Zu-
nanji in notranji prometnik, ki delata v ruskem turnusu. 
Danes sta službujoči dve prometnici, in sicer Danijela 
Zonta in Ana Šivec. Drugih delovnih mest Infrastrukture 
na postaji ni?

Ne. Razen tehnologa, Infrastruktura na postaji nima 
drugih zaposlenih, ki bi pisali odredbe in podobno. Turnus 
nam piše razporedni v Kopru.

Delo prometnika na mejni postaji Sežana se je pravzaprav 
zelo poenostavilo.

Tako je. Če je prometnik včasih imel pod kontrolo vse 
službe, ki so bile na postaji, je danes praktično bolj postav-
ljalec in opazovalec dogajanja na postaji. Včasih je promet-
nik komandiral vse v zvezi s tovornim prometom, danes 
seveda ni več tako. Se je pa seveda dobro informirati glede 

njihovega dela, ker je tako laže organizirati tudi svoje delo 
kot prometnik.

Kako je pa s potniškim prometom?

Potniška blagajna je med tednom odprta dopoldne. Ob 
vikendih je blagajna zaprta. Vozi tudi okoli deset parov 
potniških vlakov, ki povezujejo Ljubljano in Opčine. Vlaki 
imajo v sestavi Siemens garniture, dva para vlakov pa vozijo 
italijanske garniture. Nekaj časa potniški vlaki med drža-
vama niso vozili. V časih, ko je bil aktualen Trst, je vozilo 
kar nekaj potniških brzih vlakov, ki so jih kasneje ukinili. 
Vsi ti vlaki so se prav tako pregledovali s strani policije in 
carine. Danes je v tem rangu samo še vlak Casanova, ki vozi 
do Trsta. Potnikov, ki bi potovali čez mejo, pa seveda niti 
približno ni toliko kot nekdaj.

Prva postaja čez mejo so torej Opčine. Je morda vmes 
kakšno postajališče? Kolikšna je razdalja med postaja-
ma? Je večji del te razdalje na slovenski ali na italijanski 
strani?

Ne, postajališč ni. Razdalja je približno osem kilometrov, 
meja pa poteka približno nekje na polovici te razdalje med 
postajama.

V prometnem uradu imate tudi zanimivo italijansko na-
pravo. Čemu je služila? Do kdaj je bila v uporabi?

To je stara elektromehanska varnostna naprava, s katero 
smo urejali promet do leta 2009, ko je bil vklopljen ILTIS. 
Zdaj je tu le še kot muzejska vrednost.

Maks, hvala za pogovor.

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

Pred staro elektromehansko varnostno napravo

Živahen promet
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OO PO Maribor
(Pogovor s predsednikom OO Damjanom Dretarjem)

Kakšna je sestava članov vašega odbora?

Člani OO PO Maribor so predvsem starejši dispečerji, 
vlakovni dispečerji, progovni prometniki PO Maribor. Prav 
tako pa vključujemo vodstvene delavce in prometnike.

Člani delajo v večini na eni lokaciji. Je to prednost ali 
mogoče slabost?

Zaradi organizacije dela (center vodenja prometa) člani 
delamo na isti lokaciji, čeprav krožimo po različnih delovnih 
mestih na lokaciji sami. Ta način dela bi opisal kot prednost, 
saj so člani v neprestanem kontaktu med sabo in informacije 
o problemih in rešitvah zelo hitro zaokrožijo med člani.

Kako ste organizirani v OO?

OO PO Maribor je po obsegu članstva eden od najmanj-
ših in po sestavi članstva tudi najstarejših OO-jev. Iz tega 
razloga se samo vodenje OO-ja vrši samo s predsednikom 
in blagajnikom. Precejšnji problem pa predstavlja padanje 
števila članov zaradi upokojitev. Samo v zadnjih dveh letih 
se je članstvo zaradi upokojitev zmanjšalo za 6 članov, v 
naslednjem letu pa odhajajo še naslednji trije.

Na reševanju katerih težav članstva je bil v preteklosti 
poudarek?

Zaradi obsežnega remonta vseh prog na območju PO 
Maribor (remont Zidani Most–Šentilj in Pragersko–Hodoš) 
in posledičnega prenosa dela prometnikov v CVP Maribor 
je bilo največje vprašanje obremenitev progovnih promet-
nikov in s tem posledično število progovnih prometnikov 
na daljinsko vodenih progah. Prav tako so se zaradi obsega 
remonta na progi Zidani Most–Šentilj pojavljale potrebe 
po treh, včasih tudi štirih zaporah na tem odseku ob istem 
času. To smo rešili z dodatnim delovnim mestom vla-
kovnega dispečerja ob nastali potrebi. Trenutno nam kar 
nekaj težav povzroča epidemija koronavirusa, saj je bilo v 

mesecu novembru približno 30 odstotkov delavcev v CVP 
Maribor okuženih s COVID-19. Potreben je bil velik rez 
v organizacijo dela, da je lahko promet na štajerskem delu 
potekal.

Skrbite tudi za druženje članstva izven delovnega časa?

Za naše člane organiziramo srečanja, kot so pikniki za 
sproščeno druženje, organiziramo vsaj en izlet letno, na 
vsakem poskušamo izvedeti kaj novega o naši lepi deželi. 
Obiskali smo tudi center vodenja prometa v sosednji 
Avstriji, kjer smo spoznali način organizacije centrov vo-
denja prometa pri sosedih. Se pa je med člani našega OO-ja 
razvila močna tekmovalnost glede tega, kdo je najboljši 
voznik v gokardu. Zato se dobimo vsaj trikrat na leto na 
tekmi v GP PO Maribor.

Nam lahko predstaviš svojo poklicno in sindikalno kari-
ero do sedaj?

Sem tipičen predstavnik generacije, ki je začela s svojim 
delom daljnega leta 1986. Po končani Srednji prometni šoli 
v Mariboru sem začel svojo poklicno pot kot prometnik 
postaje Šentilj, kjer sem ostal do vpoklica v JNA leta 1987. 
Po končanem služenju v JNA sem se vrnil na postajo Šentilj, 
kjer pa nisem ostal dolgo. V naslednjih dveh in pol letih sem 

Predsednik Dretar na skupščini SŽPS

Na gokartu

Na delovnem mestu
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spoznal delo na skoraj vseh postajah mariborskega območja, 
saj sem opravljal redno delo ali nadomeščanja še na posta-
jah Pesnica, Hoče, Rače, Maribor Studenci, Maribor Tezno, 
Ruše in Ruta, dokler se nisem ustalil na postaji Maribor, 
kjer sem ostal 20 let, vse do 2007, ko sem začel delati kot 
progovni prometnik in vlakovni dispečer.

Moja sindikalna pot se je začela pred dvajsetimi leti in se 
nadaljuje vse do danes. Do pred tremi leti sem bil aktiven 

član v lastnem OO-ju, ko pa se je moj predhodnik Karel 
Muster odločil, da konča predsednikovanje OO PO Mari-
bor, sem se odločil za kandidaturo za predsednika OO PO 
Maribor.

Kateri so največji izzivi, ki se nakazujejo pred OO PO 
Maribor v bližnji prihodnosti?

Pred nami je še ogromno izzivov, saj se prenos vodenja 
in izvajanja prometa na glavni progi Zidani Most–Šentilj 
v CVP Maribor neizbežno bliža. Dogovoriti se bo treba še 
ogromno stvari, saj preprost prenos vseh del in nalog, ki jih 
opravljajo prometniki na postajah, na progovnega promet-
nika zaradi samega obsega del in drugih del, ki jih progovni 
prometnik opravlja, enostavno ni mogoč.

Samo upam lahko, da bodo naši sogovorniki prisluhnili 
tudi našim argumentom, kot smo to lahko videli pri naših 
sosedih na nedavnem obisku v centru vodenja v avstrijskem 
Celovcu.

Pogovarjal se je Edvard Kostić.
Foto: Robert L. Horvat, Damjan Dretar, 

Borut Jug in Matjaž Skutnik

Predstavitev delovnega mesta: prometnik III
V tej številki predstavljamo poklic prometnika. Predstavili 

smo že kar nekaj poklicev na železnici, prometnika pa še ne, 
čeprav je to pravzaprav eden osnovnih poklicev na železnici, 
pa tudi naše glasilo je poimenovano po njem. Odpravili smo 
se na postajo Sava, ki je postaja na najbolj frekventni progi 
slovenskih železnic. Z nami je bil prometnik Roman Lebar.

Lep pozdrav, Roman. Kako bi v nekaj stavkih predstavil 
delo prometnika na postaji, kot je Sava, kjer je eno samo 
delovno mesto? Kako bi, recimo, svoje delo predstavil 
nekomu, ki ne pozna toliko železnice? Kaj delaš? Si delal 
še na kakšni drugi postaji?

Najprej lepo pozdravljeni. Tako kot na vsaki drugi postaji, 
se tudi tu ureja promet vlakov, in sicer med postajama Zagor-
je in Litija. Postaja je precej frekventna. Preden sem prišel 
na postajo Sava, sem delal kot prometnik še na postajah 
Ljubljana Vižmarje in Jarše Mengeš. Na postaji Sava delam 
zadnjih 12 let. Svojo kariero na železnici pa sem začel kot 
premikač v Zalogu.

Ste v stalnem kontaktu z vlakovnim dispečerjem, ki pos-
redno ureja promet. V izmeni je en prometnik, ki je do 
pred kratkim ob vsem prometu prodajal še vozovnice. 
Pravzaprav je na postaji prometnik sam.

V primerjavi s prejšnjimi postajami, kjer sem delal, je 
tukaj veliko več prometa, obremenitev je večja in seveda je 
tudi odgovornost temu primerno večja. Čisto sam pa pro-
metnik ni, ker so na postaji stanovalci, ki so bili vsi po vrsti 
železničarji.

Je pa verjetno veliko olajšanje pri delu, da vam promet-
nikom ni potrebno več prodajati vozovnic?

Seveda, to je kar veliko olajšanje. Ne samo zaradi vozov-
nic, tudi potniki znajo včasih vzeti precej časa.

Pred časom je bila aktivna tudi napajalna postaja in je 
bil ves čas prisoten stikalničar.

Tako je. Pred nekaj leti je bilo vse skupaj prestavljeno v 
Ljubljano.

Posebnost postaje Sava je, da na nobeno stran ni zapor-
nic.

Nadzora nad varovanjem NPr ni, je samo obveščanje proti 
Litiji. Proti Zagorju imamo javljalnike plazov, ki so zelo 
problematični.

CVP Maribor
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Koliko odsekov javljalnikov imate?

Med postajama Sava in Zagorje je šest javljalnikov plazov. 
V zadnjem času dodajajo lovilne mreže, zaradi česar je jav-
ljanj manj in situacija glede javljalnikov je boljša.

Kljub temu pa ob vsaki sprožitvi javljalnika vsi postopki, 
povezani s tem, pomenijo dodatno delo ob že tako veliki 
obremenitvi in veliki frekvenci vlakov.

Tako je. Pri potniških vlakih pa nastanejo tudi večje 
zamude.

Najbrž ob vseh teh opravilih in ob dejstvu, da si na pos-
taji sam, težko najdeš čas za odmor med delom.

Zelo težko, ja. Sploh pa v zadnjem času, ko je na to progo 
preusmerjen še tovorni promet z Jesenic. Še za osnovne fi-
ziološke potrebe je potrebno včasih kar pogledati, kdaj je 
pavza med vlaki.

Postaja Sava spada v tretji rang. Kaj meniš o tem, glede 
na količino dela, ki ga je treba opraviti?

Po mojem mnenju bi bilo potrebno razmisliti o ponov-
ni kategorizaciji postaj. Tudi če je postaja manjša, število 
vlakov je takšno, kot je, in z vsakim vlakom imaš delo.

Kako si pa zadovoljen z delovnimi pogoji na postaji 
Sava?

So kar v redu, osnovne stvari so zagotovljene. Je pa tako, 
kot skoraj na vsaki postaji, vedno se še lahko kakšne stvari 
izboljšajo.

Postaja Sava ima podhod za potnike za dostop do pero-
nov, kar je z vidika varnosti zagotovo velika prednost.

Da, to je velika prednost. Po drugi strani pa je kar pro-
blem oddaljenost SV in TK služb. V primeru napake traja kar 
nekaj časa, da pridejo iz Ljubljane ali pa Zidanega Mosta, 
tudi če se odpravijo takoj, ko je napaka javljena. Sava je 
namreč mejna postaja, kar zadeva SV in TK službi. Tukaj bi 
poudaril, da je zelo pomembno vzdrževanje naprav. Dobro 
vzdrževane naprave potem delujejo, kot je treba. Na postaji, 
kot je Sava, kjer je prometnik sam, vlaki iz obeh smeri sto-
jijo, če mora le-ta oditi na teren.

Tovorni vlaki imajo v Savi večinoma prevoz, postanke 
imajo le lokalni potniški vlaki.

Kar zadeva tovorne vlake, imamo kar veliko dela, ker ima 
postaja kar dolge tire, velikokrat se opravljajo prehitenja, 
umikanja. Sploh v smeri Zagorja, kjer je dolg medpostajni 
odsek.

Včasih so rekli, da je Sava tramvaj postaja. To najbrž 
ne drži.

Ne drži. V vseh letih, kar delam v Savi, se je promet zelo 
spremenil.

Kaj bi pa rekel o odnosih z vsemi, s katerimi sodeluješ 
v službi?

Glede tega pa nimam nobenih pripomb. Nobenih težav ni 
in sodelovanje je dobro. Mislim, da tudi v delovnem okolju 
velja pravilo, da imajo drugi do tebe takšen odnos kot ti do 
njih.

Pa naj bo ta misel zaključek najinega pogovora. Hvala, 
Roman.

Pogovarjal se je in foto: Miran Prnaver
Po tonskem zapisu članek zapisala Tatjana Petek.

Prometnik Roman Lebar Postaja s podhodom

Tir tik ob postaji Postavljalna miza

Javljalniki plazov
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Zgodba neke generacije prometnikov – 4. del
Generacija na služenju vojaškega roka

Jeseni leta 1969 je dobila naša generacija poziv za slu-
ženje vojaškega roka. Na naboru so te vprašali, kateri rod 
vojske si želiš in kje bi rad služil vojaški rok. Bilo mi je 
vseeno, le v pešadijo ne bi rad šel, takšnega mnenja je bil 
tudi Edi Kolar, le Ivan Sitar iz okolice Oplotnice si je želel 
rod avtoedinice, kar je pomenilo vožnjo avtomobila in pri-
dobitev vozniškega dovoljenja za tovornjak. Kot mnogi, je 
tudi Ivan izkoristil to priložnost, zapustil železnico in postal 
avtoprevoznik.

Pehota ali v vojaškem besednjaku pešadija je bila na 
slabem glasu, ker je bil zelo zahteven dril s polno vojaško 
opremo. Za kraj služenja sem si želel Makedonijo, ker sem 
bil kot mlad planinec željan spoznati tuje kraje. Kakšno 
leto pred tem sem s prijateljema, ki sta imela po očetu prav 
tako brezplačno režijsko karto, po potresu obiskal Skopje. 
Ta mladostniška pustolovščina me je navdušila za te takrat 
zelo zaostale kraje, da bi jih bolje spoznal. Predstavnik na-
borne komisije, s katerim sem pozneje kot prometnik dobro 
sodeloval pri odpravi nabornikov, za katere sem pripravljal 
vozne karte za po vsej Jugoslaviji, pa je menil, da si pod 
pretvezo oddaljenega kraja želim služiti vojaški rok doma. 
Medtem ko je večina odšla daleč od doma, sem bil poslan v 
domačo Vipavo k tankistom. Edi prav tako v Postojno v rod 
telefonistov. Ivan je bil poslan na izobraževanje na Hrvaško 
in se je potem vrnil v Slovenijo, po naključju v našo tankov-
sko enoto v Vipavi.

Morda se bo kdo vprašal, kaj ima služenje vojaškega roka 
skupnega z železnico? Pa ima. Za našo generacijo je bil vo-
jaški rok na nek način življenjska preobrazba. Današnja mla-
dina si sploh ne zna predstavljati, da je nek naiven mladenič 
odšel k vojakom in se potem vrnil moški s povsem drugim 
pogledom na svet. Če si poprej vse jemal od danes do jutri, si 
potem trezno razmišljal o svojem nadaljnjem življenju. Prav 
v vojski so nas naučili reda, discipline in mnogi smo prišli 
do spoznanj o človeškem dvoličju.

Pred odhodom na služenje vojaškega roka sem poleti iz-
koristil dopust za večdnevno potepanje z domačimi planinci 
po Triglavskem pogorju. Bil sem utrjen v nogah in sem str-
mine zlahka premagoval. Čeprav sem bil vse prej kot šport-
no razvit mladenič, mi je celjski premik še kako koristil. 
Pri ugotavljanju telesne sposobnosti smo imeli v vojski tek 
okoli igrišča. Nikoli se nisem ukvarjal s tem športom, le 
služba v Celju me je prisilila, da sem bil vseh dvanajst ur 
nenehno v pogonu. Ko so nas pognali v tek, sem bil nekje 
v sredini. Nekaj jih je kmalu pobegnilo daleč naprej, a smo 
jih kmalu dohiteli. V drugem krogu sem se znašel v skupini, 
ki se je oddvojila od ostalih. Ker nisem bil športnik, niti slu-
čajno nisem razmišljal o tem, da bi bil med prvimi. Morda je 
bilo manj kot sto metrov pred ciljem, ko smo bili le še štirje, 
sicer zadihani, pa še vedno pri močeh. Malo pred ciljem sta 
dva zaostala za menoj, le nekaj korakov pred mano je bil 
nek Dalmatinec, ki pa ni kazal pretirane utrujenosti. Bil je 

prvi. Čestital mi je in me vprašal, v katerem klubu treniram. 
Začuden mu nisem odgovoril, on pa si je mislil, da ga kot 
Slovenec nisem razumel. Pozneje, ko sva bila že prijatelja, 
mi je povedal, da je bil aktiven športni tekač.

V naši spalnici nas je bilo deset. Bil sem edini Slovenec, 
razen sobne starešine, ki je bil vojak prejšnje generacije, po 
činu razvodnik. Pisal se je Hren, doma je bil iz Zasavja in 
zelo strogega videza za mlade neizkušene novince – remce, 
kot smo rekli v vojaškem žargonu. Čeprav je bil na začet-
ku strahospoštovan, se je z menoj pogovarjal po slovensko, 
česar pa nisem doživel pri vodniku, doma iz Kranja. Pisal 
se je Kranjc, bil je moj letnik, in v času služenja vojaškega 
roka, tudi potem, ko sem bil sam vodja mlade generacije, ni 
spregovoril niti ene same slovenske besede.

Začetek, ko nisem dobro razumel jezika in se je bilo treba 
naučiti podrobnosti o delovanju tanka, orožja in še marsiče-
sa, je bil vse prej kot lahek. Slovence so nas imeli za »smo-
tane« – nerodneže. Morda smo se prav zato še toliko bolj 
potrudili in bili na skušnji med najboljšimi. Pri nadrejenih 
smo dobili zaupanje, med nevoščljivo vojsko pa smo postali 
»grebatorji« – povzpetneži.  Pozneje so nas razporedili v 
posadko tanka. Postali smo »nišandžije« – merilci na meril-
nih napravah, ki v bojnem stanju prožijo izstrelke, njihovi 
pomočniki polnijo top z granatami, ostali, manj uspešni, so 
bili mitraljezci poleg šoferja.

Po končanem vojaškem izobraževanju so drugod odšli v 
'prekomando', kar pomeni v drug kraj, tankiste pa so obdr-
žali v bojni pripravljenosti, ker je bila blizu italijanska meja. 
Trije smo bili dodeljeni k mladi vojski. Pristal sem kot »čato 
v kancelariji komandirja čete«. Danes bi temu rekli pisar ali 
tajnik poročnika – četnega vodje. Za to se imam zahvaliti 
svojemu komandirju Zarifu Ređiću, ki me je izbral. Služ-
bena pot tega Bosanca je bila podobna moji. S svojo vztraj-
nostjo je prišel do položaja. Znano je, da vsak poklicni vojak 
živi in razmišlja kot vojak, toda z Zarifom sva se veliko po-
govarjala o privatnem življenju, z menoj je spregovoril tudi 
kakšno slovensko besedo, kar žal od starešin slovenskega 
rodu nisem doživel. Častna izjema je bil komandant kasarne 
v Tolminu, doma s Koroške, ki se je z nami Slovenci, ko 
smo se predstavili s tanki v njihovi vojašnici, pogovarjal po 
domače.

Zanimiva anekdota iz vojaških dni: Vsakega jutra smo 
imeli vojaški postroj in komandant kasarne je vselej po vo-
jaško hrumel o nepravilnostih dela in moralnih vrednotah. 
Včasih je govoril o stvareh, ki bi naj bile ali bi lahko bile, se 
postavil pred kakšno četo, kot da se to tam dogaja. Kadar se 
je ustavil pri našem postroju in nas nahrulil, je ob koncu nje-
gove kanonade besed naš komandir pokazal s prstom name 
in zavpil: »Izstopi!« Potem je v istem tonu kot komandant 
tulil nad menoj. Ob koncu sem le vestno salutiral: »Razu-
mem, tovariš …!« Po končanem postroju je vojska odšla k 
pouku, midva s komandirjem pa v pisarno. Spotoma mi je 
dal denar z naročilom, da sem nama iz kantine prinesel dva 
bureka, ki sva ju prijateljsko pojedla ob kavici.  
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Na tem položaju sem bil do konca služenja vojaškega 
roka. Med podčastniki sem spoznal vse slabe strani njihove 
službe in strahovlado nekaterih njihovih nadrejenih. Ko mi 
je ob koncu služenja vojakov nadrejeni prigovarjal, da bi 
se aktiviral in bi pustil železnico, sem mu odkrito povedal, 
kaj si mislim o tej službi. Razumel me je. Pa kaj, ko sem 
pozneje na železnici doživljal podobne zgodbe, kot sem jih 
spoznal v vojski.

Tako kot na železnici, sem tudi v vojski doživel precej 
lepih dogodkov. Teh dni se pozneje vselej rad spominjaš. 

Nekega večera sem bil z družbo na plesu v Podlehniku, kjer 
je igrala skupina s Ptuja. Kitarist, moj nekdanji mladi vojak, 
me je takoj prepoznal. Povedal je, da me je nasledil v pisarni. 
Obujala sva spomine in oba sva bila mnenja, da bi se bilo 
prijetno srečati z nekdanjim komandirjem, ki je bil na zunaj 
vojak, po srcu pa človek.

Zapisal: Marjan Mally

Železniške vozovnice skozi čas
Železnica je v času svojega nastanka prvo polovico 19. 

stol. zaradi svoje kompleksnosti razvijala tudi ostala vzpo-
redna oziroma spremna področja. Prve železnice so bile 
namenjene le prevozu tovora. Prva železnica, ki je bila 
namenjena potnikom, je bila odprta 27. 9. 1825 na relaciji 
Stockton–Darlington in ravno vozovnica za povabljene na 
odprtju te proge velja za prvo železniško vozovnico, to je 
bil natisnjen listek, na enak način je bila izdana vozovnica 
ob odprtju proge Liverpool–Manchester (prva javna želez-
nica na svetu, 15. 9. 1830). Večinoma so pa v tem zgodnjem 

obdobju uporabljali kovinske vozovnice (markice), vse do 
leta 1838, ko je Thomas Edmondson izumil novo vrsto vo-
zovnic – kartonke. Sistem Edmondson vozovnic je prešel v 
generalno uporabo šele leta 1842, le-ta je skozi zgodovino 
osvojil ves železniški svet in le-te vozovnice so postale le-
gendarne.

Ena prvih oblik naprave (imenujemo jo komposter), ki jo je 
izumil Edmondson za odtis suhega žiga na vozovnice kartonke 
okoli leta 1848 – vir Bray RAILWAY TICKETS, str. 22

Brezplačna karta, izdana na podlagi legitimacijske knjižice na 
ime Majes Filip

Legitimacijska knjižica v črni barvi na ime Majes Filip, izdana 
leta 1935
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Vozovnice se delijo na 
več tipov, kot so redne ali 
posebne oziroma specifične 
(otvoritvene, redne linijske, 
mesečne, glede na razred, 
režijske, FIP itd.). Poznamo 
tudi specifične železniške 
vozovnice za zaposlene, 
kot so režijske vozovnice z 
določenimi ugodnostmi. Ta 
tip vozovnic se na območju 
Slovenije pojavi že v času 
Južne železnice (SB/DV). 
Pravzaprav gre za legiti-
macijsko knjižico z vsemi 
podatki, na podlagi katerih 
se lahko nato izda določe-
no število vozovnic z določenim popustom zaposlenim in 
njihovim družinskim članom. Lep primer razvrščanja vo-
zovnic in legitimacijskih knjižic je legitimacijska knjižica 
iz časov Južne železnice (SB/DV), kjer se legitimacija že v 
naslovu neposredno nanaša na aktivno zaposlene (platnice 

so v črni barvi) ali na žene 
in otroke železniških usluž-
bencev (platnice so v rdeči 
barvi). To barvno razvrsti-
tev legitimacijskih knjižic 
poznamo še kasneje v času 
med obema vojnama (JDŽ), 
kjer se prav tako razlikujejo 
glede na to, ali gre za zapos-
leno osebo (črna knjižica) 
ali za družinske člane (rdeča 
knjižica).

Seveda so bile najbolj poznane vozovnice kartonke (Ed-
mondson vozovnice). Te vozovnice so se delile na več tipov, 
na primer povratne vozovnice ali vozovnice, izdane na pod-
lagi legitimacijske knjižice (režijske vozovnice), enosmerne 
vozovnice, vojne vozovnice ... V zadnjem obdobju JŽ in še 
kasneje SŽ lahko v navodilu 161 preberemo, da so kartonke 
vozovnice tipa “Edmonson” (širina 31 mm, dolžina 57 mm, 
debelina 0,82 – 0,88 mm). Za te vozovnice je osnova karton, 
ki je po površini obarvan z osnovno barvo vozovnice, in to za 
prvi razred z zeleno barvo in drugi razred z rjavo barvo (NA-
VODILO 161, Beograd 1989, 41). Ob izdaji kartonk na pot-
niški blagajni blagajnik le-te žigosa, in to s kom posterjem, 
nedeljivo kartonsko vozovnico na prednji strani na gornjem 
robu, deljivo kartonsko vozovnico pa še na hrbtni strani na 
spodnjem robu. Če izdamo polovico deljive kartonske vo-
zovnice, jo žigosamo samo na hrbtni strani na gornjem robu 
(NAVODILO 161, Beograd 1989, 128).

Danes se uporabljajo sodobne tiskane vozovnice in ele-
ktronske brezstične vozovnice, omogočena je tudi spletna 
prodaja.

Avtor besedila in fotografije pripravil: Mitja Vaupotič

Viri in literatura:
https://teesvalleymuseums.org/theme/the-stockton-darlington-railway/view-

-object/edmondson-machine
Navodilo 161, O postopkih pri prevozu potnikov in prtljage, Beograd 1989.
Bray, Maurice I.: Railway tickets – Timetables and Handbills, Derbyshire 

1986.

Legitimacijske knjižice skozi čas, od Avstro-Ogrske pa do raz-
pada Jugoslavije, Zbirka Železniškega muzeja Ljubljana, foto: 
Miran Prnaver

Povratna vozovnica Rimske 
Toplice–Celje iz časa 2. sve-
tovne vojne, izdana leta 1943

Vojna karta, namenjena 
posebnim vojaškim 
transportom

Primer kovinske vozovnice 
– markice, kakršne so 
uporabljali v Angliji

Legitimacijska knjižica za 
žene in otroke zaposlenih na 
Južni železnici iz leta 1910

Otvoritvena vozovnica na prvi javni železniški progi 
Liverpool–Manchester, vir-www.ssplprints.com
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Ciril Jurman, gospod, ki je na železnici začel 
delati leta 1942

Gospod Ciril, kje se je začela vaša življenjska pot in kako 
ste preživeli otroštvo?

Rodil sem se junija leta 1927 v vasi Šentjur v bližini že-
lezniške postaje Breg pod Lisco. Spadali pa smo pod občino 
Loka pri Zidanem Mostu. Bilo nas je 16 otrok, trije so mladi 
umrli, ostali so živeli vsaj do petdesetega leta. Danes imam 
živih še 5 sester. Bil sem četrti po vrsti, danes pa sem najsta-
rejši od nas še živečih. Leta 1933 sem šel v osnovno šolo in 
nato leta 1939 v meščansko šolo v Celje. Z začetkom druge 
svetovne vojne pa se je šolanje končalo.

Kako vas je pot pripeljala železnico?

Leta 1942 so Nemci delali meritve ob reki Savi od Zida-
nega Mosta proti Sevnici. Meritve so delali v zvezi z gradnjo 
hidroelektrarne. Inženir, ki je to delal, je imel ob sebi dva 
študenta in v to delo sem se lahko vključil tudi sam. Avgusta 
istega leta pa mi je nek vaščan povedal, da je železniško nad-
zorništvo Sevnica sprejemalo v službo fante, ki so dopolnili 
15 let starosti.

Kaj in kje ste delali na začetku delovne poti?

Prijavil sem se na ta razpis, opravil zdravniški pregled 
in 1. septembra 1942 začel delati. Dve leti smo imeli tako 
imenovano spoznavanje vseh poklicev, ki se je opravljalo 
na železnici. Po nekaj mesecev smo spoznavali posamezni 
poklic in potem šli naprej na spoznavanje drugega poklica. 
To je bilo zelo zanimivo in v redu. Seveda je bilo potrebno 
tudi znanje nemškega jezika. Nekaj nemščine sem se naučil 
že v meščanski šoli.

Po teh »ogledih« si povedal, kateri poklic bi rad oprav-
ljal. Sam sem izbral poklic brzojavca, a le za dva meseca, 
ko sem se pripravljal na izpit. Leta 1944 je precej kretni-
kov odšlo v partizane in šef mi je rekel, naj naredim izpit 
za kretnika. Tako sem bil kretnik od novembra 1944 

do konca vojne in še naprej do leta 1946, ko sem šel k 
vojakom.

Kdaj ste postali prometnik, kje vse ste delali in kakšni so 
bili pogoji dela?

Vojaščino sem odslužil leta 1948, sprejeli so me nazaj 
na železnico in poslali v prometno šolo v Podbrdo. Šola 
je trajala slabo leto, v prvih treh mesecih si moral narediti 
brzojavni izpit, sicer šolanja nisi mogel nadaljevati. V šoli 
je bilo veliko Primorcev in nekaj Štajercev. Po šoli so nas 
razposlali na postaje. Vsi, ki so bil samski, so odšli na delo 
v Bosno. Samo dva «ledig« fanta sva ostala v Sloveniji, 
ne vem, po kakšnem naključju sem bil jaz eden izmed teh 
dveh. Meni je bila dodeljena postaja Trebnje. Imeli smo tri 
mesece praktičnega usposabljanja in marca leta 1949 sem 
opravil izpit, ki je pri meni trajal do sedmih zvečer. Ves dan 
so me spraševali.

Ko sem »vežbal« za prometnika, sem moral nadomešča-
ti tudi za sklepnega zavirača na postaji Ljubljana, in sicer 
mesec dni. Tako sem pravzaprav vežbal za prometnika le 
dva meseca. Po letu dni dela v Trebnjem, nadomeščal sem 
tudi v Veliki Loki, Mokronogu …, me je moj bivši razrednik, 
ki je bil šef postaje Novo mesto, povabil na delo v Novo 
mesto. V službo sem se vozil od doma in to je v tistih časih 
trajalo štiri ure v odhodu in štiri ure v povratku. Ko sem delal 
v Novem mestu, sem nadomeščal tudi v Semiču, Rožnem 
dolu ... Dela in vlakov je bilo veliko. V nekem trenutku 
je bilo prometnikov v Novem mestu preveč in smo mladi 
prometniki morali oditi na »vožnjo« na vlake za vlakovod-
jo. A sam sem že po dveh mesecih prišel za prometnika v 
Hrastnik. Tu sem bil od leta 1952 do leta 1955. Tega leta se 
je aktivirala postaja Brestanica osebna (prej je tu le robni 
blagajnik prodajal vozovnice). In smo Zebič, Trupi in jaz 
odšli na to »novo« postajo. Šef postaje Hrastnik pa ni bil za-
dovoljen, ker me je izgubil, saj je imel na postaji prometnika, 
ki je imel dolge prste in so bile težave z denarjem v blagajni. 
In tako sem leta 1957 moral priti nazaj v Hrastnik. Naslednja 
postaja je bila Trbovlje, od leta 1958 do 1961, nadomeščal 
sem tudi v Litiji in Zagorju.

Veliko časa ste bili prometnik v Zidanem Mostu. Koliko 
časa? In kakšne spomine imate na tiste čase?

Leta 1961 mi je bila dana možnost, da pridem v Zidani 
Most. Malo sem se branil, a niso veliko upoštevali. Kot 
novi prometnik sem moral nadomeščati na vseh postajah od 
Dobove do Zidanega Mosta. Čeprav sem v Dobovi nado-
meščal, sem moral biti tudi računopolagač, ker je bil promet-
nik, ki je to delo opravljal, suspendiran. Je pa res, da je takrat 
marsikateri šef postaje rekel »Jurmana mi dajte,« ker sem bil 
vesten delavec. Po letu, dveh, ko pa nisem bil več najmlajši 

Ciril danes
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prometnik v Zidanem Mostu, se je pa to nadomeščanje več 
ali manj končalo.

V sredi šestdesetih let je bila izvršena elektrifikacija proge 
proti Ljubljani. In od takrat naprej je potekala menjava lo-
komotiv na večini tovornih vlakov v Zidanem Mostu, ko 
so prehajali z neelektrificirane proge na elektrificirano in 
obratno. Elektro lokomotive so se menjale z dieselskimi, pa 
tudi še s parnimi. Na brzovlakih so bile večinoma štiri nove 
ameriške lokomotive, imenovane Kennedy, po takratnem 
ameriškem predsedniku. Leta 1965 sem postal operativni 
pomočnik šefa postaje. To so bili časi elektrifikacije proge 
proti Dobovi. Leta 1970 sem šel za vlakovnega dispečerja, 
in to delal do penzije leta 1981. Biti dispečer je bilo veliko in 
težko delo, koordinacija glede prometa s Hrvaško pa je bila 
slaba in nesigurna. Veliko je bilo potrebno postoriti, da je po 
naši progi promet potekal nekako tekoče in ni bilo preveč 
umikanja in čakanja tovornih vlakov. Pa se spominjam, kako 
je prišla ladja s tovorom za Krško in so vlaki stali na celem 
poteku od Kopra do Krškega, ker seveda postaja Krško ni 
»požirala« toliko vlakov.

Bili pa so tudi neprijetni trenutki na vaši poklicni poti. 
Želite kaj povedati tudi o tem?

Ja, posebno mi seveda v spominu ostaja 29. 11. 1965, 
takratni največji državni praznik. Imeli smo izvoz tovornega 
vlaka proti Ljubljani, iz smeri Hrastnik pa je prihajal potniški 
vlak. Na izvoznih kretnicah je prišlo do trčenja obeh vlakov. 
Strojevodja in kurjač potniškega vlaka ter še nekaj drugih je 
bilo mrtvih. Mislim, da je bilo skupaj 5 mrtvih. Na tovornem 
vlaku pa so bile žive živali. Bil sem zunanji prometnik in me 
je kretnik obvestil o nesreči. Zunanji je v tistih časih urejal 
promet, postavljal uvoze/izvoze, kretnikom odrejal posta-
vitve kretnic. Sam nesreče nisem slišal. Dobil sem smeno. 
Nesreča se je zgodila zjutraj ob pol šestih in na zaslišanje 
sem čakal iz nočne do štirih popoldne. Po zaslišanju sem 
lahko šel domov in naslednjega dne sem prišel v službo in 

tako še dober teden. Potem pa mi šef pravi, da bom moral 
v Celje na sodišče, na zaslišanje. In ta zaslišanja so potem 
trajala tri leta. Težki časi. Sicer sem ves čas delal, ker me 
je železnica oprala krivde. Na terenu se je videlo, da je bila 
kretnica prerezana, kar je pomenilo, da je potniški vlak pre-
vozil uvozni signal v legi stoj. Oba na lokomotivi pa sta bila 
žal mrtva. Včasih sem moral na zaslišanje v Celje, včasih 
so prihajali v Zidani Most. Na enem od začetnih zaslišanj 
so me najprej vprašali, ali sem organiziran. To pomeni, ali 
sem član partije, ali sem komunist. Rekel sem, da ne. Nato 
mi reče: »Veste, vi boste ostali pri nas nekaj dni.« Dali so 
me v samico, hrano so mi dajali pred prag in mi odprli vrata, 
da bi hrano vzel s tal. Sam pa nisem hotel sprejeti takšnega 
ponižanja in nisem jedel. Po treh dneh pride okrožni sodnik 
in me vpraša, zakaj odklanjam hrano. In mu povem, da jo res 
odklanjam na tak način, kot mi jo dajejo, ker mi jo dajejo kot 
psu ali mačku. Pa pravi sodnik: »A veste, da ste lahko še pol 
leta v priporu?« In mu odgovorim, da živ ne. No, potem so 
mi pa začeli normalno dostavljati hrano. Čeprav sem trdil, da 
nisem ničesar kriv, so oni govorili da »bi bilo nerodno«, če 
bi se slučajno kaj kasneje pokazalo. A preden so me zaprli, 
jih je zanimalo le, ali sem bil v partiji.

V Zidanem Mostu se je zame postavil prometnik Franc 
Trebše in dejal, da bodo prometniki v Zidanem Mostu začeli 
stavkati, če me ne izpustijo. To pa bi bilo za tiste čase ne-
pojmljivo. Tako so me po treh tednih izpustili in mi v slovo 
rekli, da se bomo še videli. Zaslišanja so se res še nadaljeva-
la. Po treh letih pa pridejo z velikim kupom papirjev v Zidani 
Most in rečejo: »Toliko papirjev, pa nismo našli krivca.« 
Odgovoril sem jim: »Ja, res je, ker so krivci mrtvi.« To so 
bili res težki časi. Zasliševat so me hodili tudi iz Hrvaške, 
češ naj bi bili bolj nevtralni.

Kakšni pa so bili odnosi s šefi? So bili strogi, pravični?

Moram reči, da so me šefi imeli povsod radi, ker sem bil 
res zvest in odgovoren. Smo bili nekoč na nekem izletu, pa 

Ciril nekoč Kretnik leta 1945, postaja Breg

Zidani Most leta 1967, Ciril desni kot 
operativni pomočnik šefa postaje
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so mi rekli: »Saj vi pa znate biti veseli, v službi ste pa tako 
resni.«

Kdaj ste se upokojili in kako ste doživljali prehod v pen-
zijo?

Upokojil sem se leta 1981. Nadrejeni Bojan Trkaj me je 
prosil, da bi delal še naprej. Ampak toliko let dela, toliko 
nočnih je bilo dovolj. Prehod v pokoj sem lepo prenesel. 
Rad sem bil na vrtu in sem še danes, pa komu kaj pomagam 
pri delu … Veliko sem hodil pomagat tudi sestri na manjšo 
kmetijo. Ko sem nekoč sam imel nočno kot dispečer, jo je žal 
povozil vlak 600 (Beograd–Koper) na postaji Breg.

Sicer si je Ciril družino ustvaril v Radečah.

Ko sem sam prišel na železnico, ste bili že v pokoju. Spom-
nim se, da so o vas govorili z velikim »strahospoštovan-
jem«. Bili ste avtoriteta, čemu pripisujete te ocene?

Mislim, da je odgovorno, resno in strokovno delo tisto, 
kar ljudje cenijo pri sodelavcih. Po tistem, ko sem prišel iz 
pripora, se spomnim, da sem še iz Hrvaške od nekega želez-
ničarja prometnika dobil pismo podpore.

Ali v vseh teh letih še spremljate železnico?

Ja, z veseljem, še vedno me zanima železnica. Od doma 
rad čez Savo pogledam vlake, ki vozijo mimo.

Kakšne občutke imate, ko gledate vlake?

Ja, bili so naporni časi, veliko dela in odgovornosti. Vsi 
so nekako pritiskali nate, da bi vlaki vozili, da ne bi bilo 

zamud. Pa dejansko nisi mogel veliko narediti, bil si ujetnik 
med različnimi službami in podobno. Govorim o časih, ko 
sem bil dispečer.

Se še kdaj peljete z vlakom?

Sem se rad vozil. A sedaj, z leti manj in čedalje teže. Do 
sedaj sem še vedno imel režijsko izkaznico.

Kaj pa nekdanji sodelavci ? Imate kaj stikov z njimi? Jih 
je že veliko pokojnih?

Moj naslednik v dispečerski službi je bil Kožar iz Loke, 
on je še živ. Veliko jih je pa že pomrlo.

Kako Vam služi zdravje in česa si še želite v svojem živ-
ljenju?

Ja, res si želim, da bi imel toliko zdravja, da bi lahko 
poskrbel zase in za ženo, da ne bi obležal na postelji. Se 
mi zdi, da kondicijo še kar imam in voljo tudi. Na eno oko 
sicer skoraj nič več ne vidim, sicer se pa, glede na leta, še 
kar dobro držim. Na hitro izračunava, da je Ciril sedaj že več 
časa v pokoju, kot je imel delovne dobe.

Gospod Ciril, iskrena hvala, da ste bili pripravljeni na 
ta najin nadvse zanimiv pogovor.

Vse dobro in obilo zdravja Vam želim v svojem in, 
verjamem, tudi v imenu vseh bralcev.

Pogovarjal se je Miran Prnaver.
Foto: Miran Prnaver in 

arhiv Cirila Jurmana

Prometna šola Podbrdo, 1949
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Labotska proga
Verjetno marsikdo, ki bo prebral ta naslov, ne bo vedel, o 

čem naj bi pisalo. To je dokaz, da je bilo omrežje železnic na 
naših tleh zelo razvejano. Po prihodu železnice in vlakov na 
naše ozemlje leta 1846 in dokončanju celotne Južne želez-
nice od Dunaja do Trsta leta 1857 so se na to progo vezale 
številne ostale novozgrajene proge.

Tako je bila leta 1863 zgrajena proga od Maribora preko 
Prevalj do Celovca (Dravska železnica). Od Dravograda je 
bila preko Velenja do Celja zgrajena še ena proga. Prav tako 
pa je iz Dravograda potekala preko Labota (Lawamünda) 
še tako imenovana Labotska proga. Gradnja proge od Vol-
šperka (Wolfsberg) do Dravograda sega v čas Avstro-Ogr-
ske, ko se je na pobudo koroške deželne vlade 1. julija 
1878 pričela njena izgradnja. Že oktobra prihodnjega leta 
je sledila otvoritev. Celotna 166 kilometrov dolga Labotska 
železnica je bila dokončana 10. januarja 1900. Povezala je 
mesta Zeltweg ob Rudolfovi železnici na Avstrijskem Šta-
jerskem, Dravograd ob Dravski železnici in Celje ob Južni 
železnici.

Navkljub prvi svetovni vojni, razpadu AO ter novi dolo-
čitvi meja, po kateri je Dravograd (in s tem del proge) pripadel 
novonastali Kraljevini SHS, to ni imelo tragičnih posledic 
za promet po progi. Avstrija si je namreč s Saintgermainsko Aprila leta 1942 je bil obnovljen.

V času med velikima vojnama: desno spredaj naselje Brod, 
zadaj Meža, levo Dravograd, zadaj leseni brat
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mirovno pogodbo izbojevala poseben status (koridor), po 
katerem potniki na poti med Volšperkom in Pliberkom niso 
bili deležni mejnih formalnosti.

Takrat še tihi načrti pri naših severnih sosedih so po koncu 
druge svetovne vojne postajali vse glasnejši. Razmere v 
novonastali državi (Jugoslavija) česa podobnega niso več 

dovoljevale. Ker sta po prvi svetovni vojni Mežiška dolina 
in Dravograd pripadla kraljevini SHS, so med 1959 in 1964 
zgradili Podjunsko železnico, ki je po ozemlju republike 
Avstrije povezala Pliberk ob Dravski in Št. Pavel ob Labot-
ski železnici.

12,5 km dolg odsek proge med Šentpavlom (Sankt Paul 
im Lavanttal) in Labotom (Lavamünd) je tudi del t. i. Labot-
ske proge (Lavanttalbahn).

Po koncu druge svetovne vojne so vlaki med Dravogra-
dom in Volšperkom pričeli voziti šele leta 1952. Leta 1965 
je bil ukinjen odsek med Dravogradom in Labotom (Lava-
münd), 1968 pa še proga Dravograd–Velenje. Progo med 
Dravogradom in Labotom so odstranili, dvanajst in pol ki-
lometrov dolg odsek med Labotom in Št. Pavlom pa je ostal. 
Potniški promet na tem odseku je bil ukinjen 1997. Leta 
2004 je privatna družba na njem ponovno uvedla tovorni 
promet, 2007 pa še turistični muzejski vlak.

2012 je bil odsek med Labotom in Etno vasjo nevozen 
ter naprodaj.

Besedilo: Miran Prnaver 
(del besedila in podatkov povzet po spletu in Novi progi)

Foto: Arhiv bukvarne Fajči 
(o mostu čez Dravo na Labotski progi v Dravogradu)

Most je bil leta 1936 prebarvan ob »nadzoru« turistov.

Maja 1965 je zadnji vlak prepeljal po mostu.

Danes v žalostnem stanju

Aprila leta 1941 je bil razstreljen.
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Kolesarjenje 2020
Avgusta se tradicionalno odpravimo na kole-

sarski izlet. Celje je bilo naše izhodišče za pri-
bližno 70 kilometrov dolgo turo. Kot vedno, smo 
imeli spremljevalno vozilo. Prevoz nahrbtnikov 
ter hrane in pijače je bilo edino delo voznika. Res 
je, da smo bili štirje kolesarji ustrezno priprav-
ljeni za takšno turo. Pot nas je vodila iz Celja 
preko Vojnika, Frankolovega do samostana pri 
Žičah – Žičke kartuzije. Tu smo imeli prvi daljši 
postanek za okrepčilo in ogled samostana. Na-
daljevali smo v smeri Slovenskih Konjic in se 

povzpeli na znameniti Zlati grič. V osrčju vinogradov smo si privoščili 
malico iz spremljevalnega vozila. Sončen dan nas je spremljal tudi v 
nadaljevanju naše poti skozi Zreče (na železniški postaji smo si ogledali 
staro lokomotivo in vagone, ki so pokriti s streho – pohvalno) in Vi-
tanje (ogled centra vesoljskih tehnologij). Iz Vitanj smo v hladu kanjona 

Hudinje nadaljevali pot v smeri Nove Cerkve in 
Vojnika nazaj v Celje. Nabralo se je 73 km in 770 
v. m. Kosilo v stari gostilni – Piceriji Koper smo 
si pošteno zaslužili.

Na samem kolesarjenju iščem ideje za nasled-
nje leto. Dogovor je, da gremo iz Maribora na 
Špičnik – znamenita cesta v obliki srca.

Kolesarski pozdrav!

Besedilo in foto: Ivan Pohar
Pred Žičko kartuzijo

Fotografija s poti

Čudovita Slovenija

Železničarji pri muzejskem vlaku

Natančni podatki o opravljeni poti
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Jernej Kosem, oče devetih otrok
Jernej, ali prihajaš iz številne družine?

V moji matični družini smo bili štirje otroci, sestra in trije 
bratje, sem pa najstarejši.

Kako in kje si preživel svoje otroštvo?

Lahko rečem, da sem vse življenje doma, čeprav sem 
imel v najstniških letih mogoče malce drugačne ambicije, 
priznam, morda celo previsoke. Vendar pa sem sedaj ne-
izmerno hvaležen spletu naključij in seveda Bogu, da se je 
življenje odvilo, kot se je, oziroma se še kar vrti in vrti. Po 
osnovni šoli v Radečah sem končal Srednjo papirniško šolo 
v Ljubljani in pridobil poklic papirniški tehnik. Poizkusil 
sem z vpisom na kemijsko fakulteto, vendar sem hitro spoz-
nal prevelik primanjkljaj znanja, doma so starši gradili hišo, 
mlajša sestra in brata so tudi vstopali v srednjo šolo, tako da 
mi tudi s finančnega vidika ni ustrezalo neko »študentsko 
bluzenje«. Po odsluženju Slovenske vojske sem se zaposlil 
v radeški papirnici in tam delal približno šest let, to je do leta 
2000 in prihoda na Slovenske železnice.

Kje in kdaj sta se z ženo spoznala?

Mislim, da je med nama preskočila iskrica nekje leta 1996 
na farnem žegnanju. V letu 1998 sva se s Tanjo na vročo, 
ampak zelo veselo avgustovsko soboto poročila.

Je bila že v začetku vajinega poznanstva želja po veliki 
družini pri obeh ali je to nastalo sčasoma?

Priznam, da sva se o družini veliko pogovarjala. Samega 
števila otrok pa nisva imela določenega, ampak sva morda 
šele z rojstvom prve hčere in nato naslednje dobila pogum, 
da sva vse otroke, ampak zares vse sprejela z enakim ve-
seljem in srečo, kot če bi bila družina manjša.

Kako so prihajali otroci na svet (leta in imena)?

Za nekatere so prihajali na svet kar hitro, nama pa se to ni 
zdelo nič posebnega. Hvala Bogu za odlično ženino zdravje! 
Vrstni red pa je takle: Maša je rojena januarja 1999, Ana 
julija 2000, Neža novembra 2002, Janez januarja 2006, Eva 
decembra 2007, Luka decembra 2009, Miha decembra 2012, 
Lovro novembra 2015 in še Rok julija 2018.

Kam in v katere šole hodijo?

Rok in Lovro sta še predšolska in ju varujemo doma. 
Miha, Luka, Eva in Janez so osnovnošolci. Četrti letnik 
zdravstvene šole v Novem mestu obiskuje Neža. Ana je 
napredovala v drugi letnik predšolske vzgoje na Pedagoški 
fakulteti v Kopru. Maša je tudi v drugem letniku na Višji 
strokovni šoli na Grmu v Novem mestu.

V vrtcu pa verjetno noben ni bil?

Res ne, pa ne, da bi imeli kaj proti vrtcem. Pri varovanju 
nam po svojih močeh pomaga moja mama. Vožnja v vrtec 
bi nam ob vseh dejavnostih pomenila neko dodatno breme.

Živite na veliki kmetiji. Po svoje je verjetno to prednost 
za veliko družino, ali ne?

Kako velika je kmetija, je v teh časih precej relativna 
stvar. Moji starši so nas preživeli zgolj z delom na kmetiji, 
sedaj pa živimo v nekih drugačnih časih, ko veliko več sred-
stev porabimo za neke vrste luksuz, ki pa je skorajda nuja. S 
tem mislim na vsa komunikacijska sredstva, internet, število 
voženj v dolino, boljše bivalne pogoje in podobno.

Živeti na kmetiji ali pa živeti na podeželju je zame vseka-
kor prednost, ki se je ob večji družini še toliko bolj zavedam, 
ne bi se pa strinjal s tistimi, ki trdijo, da je to predpogoj. 
Velikokrat hvaležno poudarjam, da kmetijo izkoriščam pri 
vzgojnem delu z otroki. Potrebno je potrpeti, ko pride toča, 
pogin in podobno, še bolj pa se treba naučiti majhnih radosti, 
na primer pogled na lepo pokošen travnik, okopano njivo, 
valujoče žito. Vesel sem, da uspemo z družino vidik profita 
kmetovanja držati nekako ob strani, da kmetujemo najprej 
za lastno preskrbo, za urejenost okolja, v katerem živimo in 
s tem prenašamo te vzorce in navade na vse družinske člane.

Začetek prometniške »kariere«
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Zaradi obilice dela se morajo tudi otroci vključevati v 
delo in pomoč na kmetiji. Je to težko?

Po svojih zmožnostih vsi otroci sodelujejo pri delu. Upam 
si napisati, da pomoč pri delu otroci vzamejo kot odgovor-
nosti, kot pomoč pri zagotavljanju našega obstoja, našega 
boljšega standarda. Seveda pridejo kakšni slabši trenutki, 
ko komu kaj ne gre ali pa bi delo raje preložil na bratca ali 
sestrico, vendar se trudim, da vsi enakomerno sodelujejo pri 
vseh delih.

Lahko rečeš, da otroci vzgajajo drug drugega in tako 
prevzemajo del vajine naloge?

Otroci se vsekakor vzgajajo med seboj, na nama z ženo 
pa je, da to spontano dogajanje spremljava, jih usmerjava, 
velikokrat tudi okarava in jim poskušava dati smernice, ki 
se nama zdijo prave. Naj ne izpade samovšečno, a zaenkrat 
sva s svojim delom kar zadovoljna.

Verjetno jim kljub vsemu ne moreta nuditi vseh ugodnos-
ti, ki jih imajo edinčki po mestih. Je to težko dopovedati 
otrokom ali razumejo, koliko drugih prednosti dobijo, 
ko imajo veliko bratov in sester?

Zopet smo pri vprašanju, kaj je v življenju res pomembno, 
kaj te v resnici osrečuje, kakšne cilje si je vredno in smisel-
no postavljati. Z ženo se vseskozi trudiva, da bi otroci to 
najino »filozofijo« čim bolje sprejeli in predvsem razume-
li. Seveda si ne moremo privoščiti razkošnih dopustov ali 
potovanj, smo pa iskreno veseli družinskih izletov po naši 
čudoviti domovini.

Kar zadeva ostale materialne dobrine, mislim, da ni 
več toliko razlik. Če se kolikor toliko znajdeš, s hvalež-
nostjo sprejemaš podarjene obleke in podobno, nekako 
zvoziš.

Prednost, da otroci rastejo v veliki družini, se najbolj 
pokaže, ko pridejo razne preizkušnje, pa naj gre za izpit, 
maturo, zaljubljenost … Starejši ko postajajo otroci, večja 
povezanost se pokaže. Tudi sedaj, ko to pišem, v tem poseb-
nem koronačasu, ne čutim posebnega nelagodja, da so vsi 
skupaj doma. Vesel sem, da si pomagajo.

Ste kar precej oddaljeni od mestnega središča Radeč. 
Imate zaposlenega rednega taksista oziroma kako vama 
uspeva uskladiti vse obveznosti in dejavnosti otrok?

Taksista seveda nimamo. Z dobro organizacijo in sode-
lovanjem z drugimi družinami kar uspešno usklajujemo vse 
aktivnosti otrok, saj se jim trudimo omogočiti tudi obisko-
vanje glasbene šole. Mogoče smo bolj šibki pri kakšnih 
šport nih dejavnostih, za rekreativne namene pa bodo imeli 
sami otroci še dovolj možnosti, ko odrastejo.

Kako pa gleda okolica na vas? Vas cenijo in spoštujejo 
ob vajini veliki družini? Ali sta morda kdaj slišala tudi 
kakšno opazko v smislu, pa kaj jim je …?

Verjetno je bilo raznih opazk kar precej, pa jih k sreči 
vseh ne slišiš. Priznam pa, da so naju z ženo najbolj zbodli 
razni pomisleki in »nasveti« koga od bližnjih. To pa je znalo 
včasih tudi zaboleti. K sreči sem po naravi kar precej trmast 
in ne dam preveč na mnenje okolice.

Ne rečem pa, da nimajo pravice presojati. K sreči vedno 
pretehtajo dobra mnenja, odobravanje, pohvale ali pa pre-
prost stavek: »Kaj se jim mara!«

Kljub veliki družini in kmetiji si zaposlen. Kaj vse si 
počel na službeni poti do sedaj?

Zaposlen sem vso delovno dobo, saj so spremembe v 
družbi in tudi v kmetijstvu prinesle spremenjeno delitev 

Obisk družine v CP Ljubljana

43DECEMBER 2020

ZANIMIVOSTI



dohodkov. Če so moji starši ob izredni iznajdljivosti in 
skrom nosti uspeli preživeti našo družino na tej kmetiji, bi 
bila to danes čista iluzija. Pred približno štiridesetimi leti 
bi bil kmet s sto litri dnevno oddanega mleka velik gospod, 
danes pa to pomeni izkupiček borih trideset evrov dnevno. 
Zgolj za predstavo.

Po srednji šoli in kratki vojaščini sem se leta 1994 zapos-
lil v papirnici v Radečah. Prišlo je do sprememb na trgu 
papirja, zastarelo proizvodnjo je prehiteval čas in prišla so 
odpuščanja. K sreči me je v maju 2000 sorodnik Jure povabil 
na premik v Zalog, saj so ravno takrat zaposlili novo gene-
racijo premikačev. Po uspešni »intervenciji« pri nadrejenih 
sem bil sprejet in delal premik do leta 2005. Takrat je sledil 
uspešen izbor na tečaj za prometnika, praktični izpit v letu 
2006 v Kresnicah in v letu 2007 premestitev v Ljubljano. 
Kakšno je delo v Ljubljani, ne bi posebej opisoval, imam pa 
verjetno doživljenjsko vcepljeno neko posebno spoštovanje 
do dela prometnikov v Ljubljani. Nihče ne sme biti užaljen 
ob tej moji opazki, saj vem, da je dela dovolj povsod, če 
ga hočeš vestno in odgovorno opraviti. Kolegi v Ljubljani 
morajo pač vse preveč stvari nositi na svojem hrbtu, kljub 
vsem pravilnikom in navodilom.

V letu 2015 pa se je pokazala priložnost, da bi »napredo-
val« v bližnji in skoraj domači Zidani Most. Seveda je bila 
to prilika, ki je ne bi hotel zamuditi.

Verjetno je sedaj, ko si v Zidanem Mostu, le nekoliko 
laže, ker si blizu doma, čeprav je plača nekoliko nižja 
kot v Ljubljani?

Glede plače nisem posebej obremenjen, saj tudi ta v Zi-
danem Mostu zadošča za preživljanje.

Veliko bolj pomembne so vse ostale prednosti, ki jih bliži-
na službe domu prinaša. Ni več vožnje z vlakom, zgodnjega 
vstajanja, predvsem pa ne tako stresnih situacij, ki jih tudi 
višja plača ne more nadomestiti.

Ali so sodelavci in nadrejeni razumevajoči, če kdaj pri-
dejo kakšne nepredvidene stvari v družini in moraš biti 
prost, menjati službo?

Mislim, da zaradi večje družine in kmetije za sodelavce 
in nadrejene nisem preveč zahteven član kolektiva. Ob de-
lovnih konicah si včasih zamenjam izmeno, kar je običaj 
vsepovsod. V veliko olajšanje je vseskozi tudi dejstvo, da 
so vsi otroci zdravi in nisem nikoli potreboval bolniškega 
staleža za otroke.

Kljub res številnim obveznostim doma, si aktiven tudi v 
krajevni skupnosti, v župniji. Kako ti to uspeva in zakaj 
si aktiven?

Biti aktiven v domačem okolju danes pravzaprav ni težko, 
saj ni več nobene gneče pri prostovoljnem delu v kraju ali 
župniji. Kolikor dopuščajo možnosti, rad pomagam pri 
raznih delih, saj se moramo zavedati, da v prvi vrsti sami 
sebi ustvarjamo okolje, v katerem živimo.

Zelo težko poslušam razna modrovanja, kaj vse nam 
mora urediti občina, komunala, kaj vse nam pripa-
da. Ali je težko očistiti odvodni jašek na tvoji dovozni 
poti?

Biti in ostati družbeno aktiven bi moral biti cilj vsakogar 
od nas, saj le tako premagamo naš lastni egoizem, zavero-
vanost vase in brezbrižnost za svet okoli sebe.

Prav neverjetno je, da se številni, ki nimajo veliko ob-
veznosti, niso pripravljeni vključiti v delo in aktivnosti v 
družbi. Češ da nimajo časa. Kako bi takšnim odgovoril?

Izgovor na čas in pogovor le o vremenu pa komunikacija 
preko elektronike sta kuga tega časa. Ni recepta upreti se tem 
tokovom, treba je le najti vir navdiha za družbeno delo, da 
se ne počutiš kot nek zaostal osamelec. Velik vir motivacije 
je lahko tudi družina.

Ti/vama je bilo kdaj žal, da sta se odločila za tako živ-
ljenjsko pot?

Za oba z ženo si upam trditi, da nama ni žal izbire takšne 
življenjske poti. Seveda so prišli težji trenutki, ko zacepetaš 
na mestu in ne veš, kako naprej. Z veliko sreče, optimizma, 
zagnanosti in tudi Božje pomoči pa vedno preženeš temo in 
prikličeš sonce.

Kaj bi pa svetoval tistim parom, ki se težko odločajo še 
za kakšnega otroka?

Ne upam si dovoliti, da bi smel komu svetovati. Odločitev 
za otroke je v prvi vrsti velik dar in če otroka jemlješ kot 
dar, tudi odločitev za večjo družino ni pretežka. Na žalost 
so pa otroci le prehodni gostje v življenju staršev. Pa naj 
tako ostane!

Vprašanja pripravil Miran Prnaver.
Foto: Družinski arhiv Jerneja Kosma

Družina z maturantko Ano
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(Ne)sreča: Strojevodjo in vagone pred padcem v 
morje rešil kitov rep

V začetku novembra se je na Nizozemskem zgodila nena-
vadna železniška nesreča. Vlak podzemne železnice je pred 
najhujšim – padcem 10 metrov v globino – rešila skulptura 
kitovega repa.

Vlak je namreč iztiril in prebil betonsko pregrado na 
končni postaji železniške proge v Spijkenisseju blizu Rot-
terdama. Pred padcem deset metrov globoko v morje ga je 
rešil kip kitovega repa, na katerem je obvisel.

Velikanski kitov rep, ki se dviga nad vhodom v postajo 
podzemne železnice, je namreč prav ob koncu tračnic.

Na vlaku v času nesreče ni bilo potnikov, le voznik, ki pa 
ni bil poškodovan in je uspel sam splezati iz nasedlega vlaka, 
poročajo tuje tiskovne agencije.

Nesreča, ki se je zgodila nekaj po polnoči, je prebudila 
tamkajšnje prebivalce. »Kar naenkrat sem nekaj opazil na 
repu,« je za radio NOS dejal eden izmed njih.

Strokovnjaki ugotavljajo, kako kar najbolj varno in nad-
zorovano odstraniti vlak s kitovega repa. Vlak je sicer precej 
poškodovan.

Skulpturo na postaji podzemne železnice De Akkers 
sestavljata dva velika kitova repa, ki se dvigata iz vode ob 
koncu proge tako, da je videti, kot da je ostali del kitov pod 
vodo.

Avtor kipa, arhitekt Maarten Struijs, je po poročanju fran-
coske tiskovne agencije dejal, da je osupel, ker je njegov kip 
zdržal težo vlaka. Dodal je, da je voznik imel srečo, da je 
priletel na rep, ki je nižji, in se ni zaletel v višjega.

Članek pripravil: Miran Prnaver 
(povzeto po www.rtvslo.so)

Foto: EPA

Sreča v nesreči

Skoraj neverjetno Atrakcija za mimoidoče

Na kitovem repu
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Sledite svojemu srcu

ZGODBE ZA DUŠO

Če boste sledili svojemu srcu, vas bo to osvobodilo in vas 
usmerilo v srečno in izpolnjeno življenje.
Prisluhnite svojemu srcu in naredite odločilni korak.
V trenutku, ko boste začeli poslušati svoje srce, bo vaša prist-
na vizija prišla na dan sama od sebe, ker bo upoštevala vaš 
pravi jaz.
V srcu boste začutili mir, saj vaše srce razume, kaj je najboljše 
za vas.

Tukaj je devet navdihujočih citatov, ki vas bodo spodbudili, da 
začnete slediti svojemu srcu in uresničevati svoje življenjske 
sanje.

»Ne dovolite, da hrup mnenj drugih ljudi zaduši vaš notranji 
glas. In kar je najpomembnejše, pogumno sledite svojemu 
srcu in intuiciji. Ta dva nekako že vesta, kaj v resnici želite 
postati. Vse ostalo je drugotnega pomena.«

Steve Jobs

Ne osredotočajte se na negativna mnenja drugih. Zaupajte 
vase in sledite hrepenenju srca.
»Če ne prisluhnete svojemu srcu, nikoli ne boste mirni.«

George Michael

Ta citat jasno kaže, da boste izpolnjeno in srečno zaživeli 
samo, če prisluhnete tihemu notranjemu glasu.
»Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem ne-
vidno.«

Antoine de Saint-Exupéry, Mali princ

Najpomembnejše odločitve v vašem življenju boste sprejeli, če 
boste upoštevali svoj notranji glas, svoje sanje. Te so nevidne 
in drugi v njih morda ne bodo videli smisla.
»V središču svojega bitja poznate odgovor; veste, kdo ste, in 
veste, kaj si želite.«

Lao Ce

Ko boste tiho premišljevali o sebi, boste v srcu našli jasne 
odgovore glede tega, kaj je najboljše za vas. Sledite jim.
»Ni pravil. Samo sledite svojemu srcu.«

Robin Williams

Kot je zapisano v tem citatu, se vam bo morda zdelo malo 
verjetno, da bi se vaše odločitve uresničile, vendar jim vseeno 
sledite. Na koncu boste srečni in bolj izpolnjeni.
»Vaše srce nikoli ne laže. Vprašajte se: katero je pravo dejanje 
v tem trenutku?«

Brandon Bays

Sledite svoji najgloblji resnici. Vaše srce globlje razume vaše 
močne in šibke točke, zato vas bo vedno vodilo k tisti stvari, ki 
je prava za vas. Prisluhnite mu v vsakem trenutku.
»Ko boste sledili sanjam, ki jih imate v svojem srcu, boste polni 
energije, navdiha in motivacije.«

dr. John F. Demartini

Vaše hrepenenje po tem, da bi blesteli v življenju, se bo poja-
vilo, ko boste začeli slediti viziji v svojem srcu, naredili korak v 
veri in uresničili svoje sanje.
»Sledite svojemu srcu. Smisel se vam bo razodel samo, če 
boste hodili po lastni poti.«

Brendon Burchard

Vaš smisel v življenju se bo jasno izoblikoval, ko boste rekli 
»da« svojemu notranjemu glasu.
»Vedno sledite svojemu srcu in notranjemu občutku ter bodite 
tisto, kar želite biti in kar veste, da ste. Nikomur ne dovolite, da 
bi ukradel vaše veselje.«

Jonathan Groff

Nek guru je poskušal razložiti množici, kako ljudje reagi-
rajo na besede, kako se z besedami hranijo, kako od njih 
živijo raje kot od res ničnosti. Izstopil je nekdo iz množi-
ce in ugo varjal: »Ne strinjam se s tem, da imajo besede 
tako močan učinek na nas.« Guru mu odgovori: »Sedi, 
pesjan!« Ves besen mu mož odvrne: »Imaš se za raz-
svetljeno osebo, za guruja, uči telja, v resnici pa naj te bo 
sram!« Nato guru: »Oprostite mi, gospod, zaneslo me je. 
Prav lepo vas prosim, da mi oprostite, storil sem napako, 
žal mi je.« Možakar se je končno pomiril, nato pa mu je 
guru rekel: »Potrebno je bilo le nekaj besed, da sem sprožil 
takšen vihar v vas; potrebno je bilo spet le nekaj besed, da 
sem ta vihar pomiril, mar ne?« 

(Anthony de Mello, Zavedanje)

Kadar hočemo koga koristno pokarati in mu pokazati, da 
se moti, moramo biti pozorni, s katere strani gleda na tisto 
stvar, saj je od tam navadno res taka, in to mu tudi priznaj-
mo. Vendar mu jo odkrijmo tudi s tiste strani, s katere je 
napačna. Tako bo zadovoljen, saj bo videl, da se ni motil, 
le vseh vidikov ni opazil. Človek namreč ne zameri, da ni 
vsega videl, ni mu pa všeč, da se je motil. Nemara je tako 
zato, ker človek že po naravi ne more vsega videti in ker 
se po naravi ne more motiti z vidika, s ka terega gleda; kajti 
zaznave čutov so vedno resnične. 

(Blaise Pascal, Misli)
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Kaj napisati o blaženem škofu Antonu Martinu Slom-
šku? Je med drugim tudi zavetnik železničarjev. Njemu 
je posvečena kapelica v Tržišču na Dolenjskem. Kako 
ga opisati? Morda bodo največ o njem povedale besede, 
ki jih je ob različnih priložnostih povedal sam. O vsem 
pomembnem se je izrekel.

Družina
»Vsaka hiša ima svojo sončno in senčno stran. Vsak 
človek ima svoje slabe in dobre lastnosti. Ni tako hudob-
nega, da bi v kakšni reči dober ne bil. Pa tudi tako dober 
ni nobeden, da bi se kaj ne pregrešil.« 
Spomnimo se tega, ko se nam zdi doma vse črno, drugje 
pa lepše in bolje, in obratno, ko domišljavi menimo, da 
smo pri nas doma pa »oh in sploh«.
»Le za trojno suknjo skrbite otrokom: za poštenost, de-
lavnost in pobožnost; vse drugo jim bo navrženo.« 
Kako z lahkoto nas zavede, da skrbimo še za mnoge 
druge nepotrebne suknje. O, da ne bi pozabili bistvenih!
»Starši, ne naveličajte se učiti in svariti svoje otroke, 
moliti zanje! Dokler je drevo še mlado, se lahko zravna, 
staro se zlomi!«
Tole je Slomškov nasvet, ki zajema vse najboljše, kar 
lahko naredite za večnostno srečo svojih otrok.
»Otrokom vse dovoliti pomeni storiti jih nezadovoljne za 
vse žive dni. Kdor želi srečno starost dočakati, se ne sme 
v mladih letih razvaditi.«
Danes v naši sredini skoraj zagotovo nikogar ni, ki ne bi 
bil razvajen. Kakšen zgled želimo dajati svojim otrokom 
in kako jih želimo pripraviti na najbolj krute stvari, ki v 
življenju nikogar ne zaobidejo?
»Očetje in matere, sreča ali nesreča prihodnjih dni v 
vaših rokah leži. Kakor boste otroke vzredili, take čase, 
slabe ali dobre, bomo imeli.«
Se zavedam tega???

Šola
»Šola, ki se edino s poučevanjem peča, je polovičarska! 
Mnogo bolj važno delo je vzgoja, ki se je nikoli ne sme 
ločiti od pouka. Pouk in vzgoja morata složno napredo-
vati.«
Pa sodelujeta?

Domovina
»Narodi so kakor veje enega drevesa in ne smejo ovirati 
drug drugega. Vsak narod naj ima svoj prostor, v kate-
rem se najlepše razvija in prinaša največ sadu prave 
omike, resničnega napredka.« 
Evropa, svet, vam lahko tole kam pošljem?
»Domovina je naša ljuba mati. Bodimo si med seboj 
kakor dobri otroci in pomagajmo iz vseh moči k sreči 
domovine in vsakega prebivalca.«
Ne politika, ne prepiri, ne prepričevanja, Ljubezen nas 
bo rešila. Nas in našo domovino.

Pošteno življenje
»Prenapeta struna poči in prenapeta beseda slabo 
opravi. Ne ženi previsoko nobene reči! Ne pikaj in ne 
lizaj, povej pa vsakemu, kar mu gre, toda po meri in pa 
spodobno!«
O, stavek za na družbena omrežja …
»V mladosti imaš začeti kaj si pritrgovati in potrpeti, da 
boš odrastel zdrav in srčen korenjak, ne pa mehkužen 
meglenjak.«
Ne veste, kaj položiti na srce svojim najstnikom, srednje-
šolcem? Seveda bodo zavili z očmi, ampak ne skrbite. 
Vse se nekje shranjuje. Tudi to se bo.
»Veselo srce podaljša naše dni. Toda naša dobra volja 
mora biti za dušo in telo zdravilo, ne ugonobilo.« 
Tole je pa primerno geslo za vsako družino. Si ga obe-
simo na steno?
»Vsi se v večnost odpravljamo. Ali pa se tudi na srečno 
smrt pripravljamo? Vse naše dejanje in nehanje, vse 
naše potovanje je hoja k našemu grobu. Daljna priprava 
na smrt mora biti vse naše življenje.«
»Žal naj ti bo za tri reči v tvojih preteklih dneh: za hudo 
storjeno, dobro zamujeno, za izgubljeni čas.« 
Kakorkoli že, enkrat bomo vsi pred odhodom v večnost. 
Ne vemo kdaj, zato nikoli ni prezgodaj začeti se priprav-
ljati. 

Šele ko začneš Slomška brati, ugotoviš, koliko modrosti 
je premogel. Morda nam bo kakšen od stavkov v pomoč. 
Vsekakor so vsakič znova aktualni.

Tonyja de Mella so prijatelji ob neki priložnosti prosili, naj 
pove nekaj besed o svojem delu. Povedal je zgodbo, ki 
jo je kasneje ponavljal na konferencah in jo najdete tudi v 
njegovi knjigi Ptičja pesem. Na moje presenečenje mi je 
rekel, da zadeva mene.
»Nekdo je našel orlovo jajce in ga položil v gnezdo domače 
kokoši. Mladi orlič se je izlegel skupaj z zarodom piščancev 
in skupaj z njimi zrastel. Vse svoje življenje je orel delal 
to, kar so delali piščanci, prepričan, da je eden izmed njih. 
Brskal je po zemlji za črvi in žuželkami. Kokodakal je, raz-
prostiral krila in letal le nekaj čevljev nad zemljo.
Leta so minila in orel se je zelo postaral. Nekega dne pa 
je nad seboj zagledal mogočno ptico na jasnem nebu. 

Graciozno je drsela med zračnimi tokovi in komaj kdaj za-
mahnila s svojimi mogočnimi zlatimi krili. Stari orel je gledal 
vanj s strahospoštovanjem: »Kdo je to?« je vprašal. »To 
je orel, kralj ptic,! mu je dejal sosed. »On pripada nebu, mi 
pripadamo zemlji – mi smo kokoši.« Tako je orel živel in 
umrl kot kokoš, ker je mislil, da to je.«
Presenečen? Najprej sem se počutil naravnost užaljenega. 
Me je javno primerjal s kokošjo? V nekem smislu da, pa 
tudi ne. Žaljivo? Nikoli. To ni njegov način. Toda, pripove-
doval je meni in tem ljudem, da sem v njegovih očeh »zlati 
orel«, ne zavedajoč se višin, do katerih bi lahko vzletel.

(Iz predgovora v knjigi Anthony de Mello, Zavedanje)
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Rop banke

ŠALE

Sosedi

Je rekla soseda Frančika sosedi Lojzki:
»Ti boš skoraj imela rojstni dan! Veš, kaj ti bom kupila?«
»Nimam pojma!!! Kaj mi boš kupila?« je radovedna Lojzka.
»Zavese!« ji pove soseda Frančika.
»Zavese? Zakaj pa zavese?« sprašuje Lojzka.
»Zato, da ne bom več gledala, kako se z možem naga 
lovita po hiši!«
Lojzka je malo pomislila in rekla: 
»Saj boš tudi ti skoraj imela rojstni dan, pa veš, kaj ti bom 
kupila?«
»Kaj?« je radovedna Frančika.
»Očala!« se zadere Lojzka.
»Očala? Zakaj pa očala?« se je razjezila Frančika.
»Zato, da boš bolje videla! Tisti, s katerim se loviva, je tvoj 
mož, ne moj!«

Dovolj hrane

Takoj po vzletu z letališča stevardesa oznani po mikrofonu: 
»Spoštovani potniki, moram se vam opravičiti, ker je prišlo 
do neljube napake. Potnikov vas je 100, na žalost pa smo 
prejeli samo 40 obrokov hrane.«
Po nekaj minutah glasnega negodovanja med potniki na-
daljuje: »Kdor se odpove obroku hrane zato, da bi lahko 
drugi jedel, bo prejel zastonj pijačo v neomejenih količinah 
za čas peturnega poleta.«
Čez dve uri novo oznanilo: »Če je kdo med potniki lačen, 
še vedno imamo na razpolago 40 obrokov hrane.«

V premislek poročenim ženskam

Če se vaš mož po dolgem času slini okoli vas zaradi seksa, 
pomeni, da ima ljubico v karanteni!

Med ropom banke v švicarskem Zürichu je ropar med 
vdorom zavpil vsem prisotnim v banki: »Vsi na tla in ti-
šina! Denar pripada državi, toda vaše življenje pripada 
izključno vam.«
Vsi v banki so ležali na tleh v največji tišini. 
Temu rečemo »koncept spremembe razmišljanja«.
Spreminja običajni način razmišljanja ljudi. 
Ko je neka gospa zelo provokativno ležala na mizi, je 
ropar tudi njej zakričal: »Prosim, bodite civilizirani. To je 
rop, ne posilstvo.«
Ta koncept se imenuje »biti profesionalec.« 
Poudarek je le na tem, za kaj ste usposobljeni. 
Ko so se roparji vrnili domov, je mladi ropar (magister 
ekonomije) starejšemu roparju (ki je končal le 6 razredov 
osnovne šole) rekel: »Veliki brat, preštejmo, koliko de-
narja imamo.« Starejši ropar je odločno zavrnil, rekoč: 
»Zelo ste neumni. Imamo toliko denarja, da bomo po-
trebovali 3 dni za štetje. Nocoj, ko bomo vklopili televi-
zijo, nam bodo po novicah sporočili, koliko denarja smo 
odnesli iz banke.«
»To se imenuje »izkušnja«.
Dandanes so izkušnje pomembnejše od diplome in pri-
dobljenega naziva. 
Medtem ko so bili roparji na begu, je direktor banke nad-
zorniku rekel, naj nemudoma pokliče policijo, vendar je 
nadzornik odgovoril: »Počakajte, najprej vzemimo 10 
milijonov evrov iz banke zase in jih prištejmo k 70 milijo-

nom, ki smo jih pravkar izgubili.« Ta koncept se imenuje 
»plavanje s plimo in oseko«.
Gre za pretvorbo neugodne situacije v lastno korist. 
Nadzornik je rekel: »Dobro bi bilo, če bi nas tako oropali 
vsak mesec.« 
To se imenuje »ubijanje dolgčasa«. Vaša lastna sreča je 
pomembnejša od dela, ki ga opravljate.
Naslednjega dne je bila novica, da so iz banke oropali 
100 milijonov evrov. Roparji štejejo in štejejo, vendar jih 
niso mogli našteti več kot 20 milijonov. Roparji so bili 
zelo jezni in razočarani. »Tvegali smo življenje in dobili 
le 20 milijonov.« 
Direktor banke je vzel 80 milijonov evrov. »Bolje bi se 
bilo izobraziti, kot da bi postali razbojniki.«
To se imenuje »znanje je vredno toliko kot zlato.« 
Upravitelj banke je nasmejan in vesel, ker je zdaj s tem 
ropom pokril izgube na trgu. 
To se imenuje »izkoriščanje priložnosti«.
Kdo so torej pravi roparji v tej zgodbi?
Zakaj ta ZGODBA – rop, korona, maske, oprema, pra-
šičja gripa, nore krave ... Ostanimo zvesti samemu sebi, 
poglejte nauke iz te zgodbe: da je IZKUŠNJA pomemb-
nejša od DIPLOME, da plavate v trenutni situaciji ... in 
da je bolj pomembna vaša lastna sreča kot delo, ki ga 
opravljate.
Če preberete celo zgodbo ... katerega od likov bi vi iz-
brali?
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Oh, ta korona!

Vse otroštvo so me vzgajali, da moram biti pozitiven.
Sedaj vidim, da so bili v zmoti.

Kot doma

Na gostilniškem vrtu sedi možak, v rokah mečka cigareto 
in pogleduje žensko, ki sedi nasproti njega. Končno zbere 
dovolj poguma in vpraša sopotnico:
»Oprostite, a dovolite, da si prižgem cigareto?«
»Počutite se kot doma!«
»Dobro,« zamomlja moški in cigareto pospravi nazaj v 
škatlo.

Različno čtivo

Prijatelja se pogovarjata in eden vpraša:
»Kako to, da je tvoja žena vedno tako elegantno oblečena, 
ti pa vedno hodiš naokoli v teh zakrpanih cunjah?«
»To je zaradi branja.«
»Kako to misliš?«
»Žena bere modne revije, jaz pa račune in izpiske tekoče-
ga računa.«

Kdo se boji svoje žene?

Pride možak v bife in reče: »Kdor se boji svoje žene, naj 
vstane!«
Vsi vstanejo, en možakar obsedi.
Ga vpraša: »Zakaj pa ti nisi vstal?«
»Čim si omenil mojo ženo, so mi noge odpovedale!«

Spoved

Pride vernik k spovedi:
»Oče, grešil sem!«
»Kakšen je tvoj greh, sin moj?«
»Nekemu dolgolasemu protestniku sem primazal klofuto.«
»Sin moj, jaz sem tu, da poslušam tvoje grehe, ne pa, da 
ocenjujem tvoja dobra dela!«

Delitev dela

Z ženo sva se zmenila, da hodiva v trgovino izmenično. En 
dan ona, naslednjega dne jaz ...
Tako en dan jemo, naslednjega dne pa samo pijemo ...

Haloška luč

Janez in njegova noseča žena sta živela na odročni kmetiji 
v Halozah, brez tekoče vode, brez elektrike, skratka, brez 
udobja sodobnega sveta. Nekega večera začne Janezova 
žena rojevati. Gospodar pohiti po domačega zdravnika, ki 
pride še pravočasno in porod se začne.
»Gospod dohtar, recite mi, kaj naj naredim?« vpraša mož 
Janez zdravnika.
»Primi luč. Glej, otrok že prihaja!«
Doktor spravi na svet otroka in ga dvigne, da ga lahko 
ponosni očka vidi.

»Janez, postal si očka močnega malega fantka. Čestitam!«
»Jezus, kako je majhen! Koliko bo moral še pojesti, da bo 
močan kot jaz?«
Preden je Janez dokončal stavek, ga je doktor prekinil:
»Trenutek, počakaj! Dvigni svetilko, Janez!«
Doktor kmalu na svet spravi drugega otroka.
»Sedaj imaš pa komplet, Janez. Čudovito malo hčerkico.«
»Hvala Bogu, se mi ne bo več treba truditi.«
Doktor ga ponovno prekine:
»Dvigni svetilko, Janez! Dvigni svetilko!«
Doktor na svet kmalu spravi še tretjega otroka in ga dvigne 
proti Janezu, da si ga ogleda.
»Gospod doktor, zdaj pa bom ugasnil. Meni se zdi, da gre-
jo na luč.«

Oh, ta pošta

Zakonca se odločita, da bosta praznike preživela na Kari-
bih, v istem hotelu, kjer sta preživela medene tedne pred 
dvajsetimi leti. 
Zaradi službenih obveznosti žena ni mogla odpotovati sku-
paj z možem. Dogovorila sta se, da bo prišla za njim nekaj 
dni kasneje. Ko je mož prišel v hotel, je ženi poslal e-mail. 
Po pomoti ga je poslal na drug naslov. 
Sporočilo je dobila vdova, ki se je ravno vrnila z moževega 
pogreba. To žensko je njen sin našel nezavestno zraven 
računalnika. Pogledal je v ekran in prebral sporočilo: 

»Draga žena!
Srečno sem prišel. Pot je bila prijetna. Verjetno se čudiš, 
da ti pošiljam mail, ampak tu imajo sedaj računalnike in se 
lahko javimo najbližjim. Takoj ko sem prišel, sem preve-
ril, ali je vse pripravljeno tudi zate naslednji petek. Komaj 
čakam, da se mi pridružiš. Upam, da bo tvoje potovanje 
prijetno, kot je bilo moje.«

P.S.: »Ne nosi preveč stvari s seboj, saj je peklensko 
vroče.« 

Ne bi verjel!

   Crknil mi je avto, ravno ko sem se peljal mimo cerkve. Ves 
besen sem začel psovati in izustil sem ves svoj repertoar 
psovk. Mimo pride župnik, stopi do mene in pravi: »Sin 
moj, če boš klel, ne bo nič pomagalo. Sedi v avto in reci: 
»Avto, vžgi z Božjo pomočjo!«
Pa sem si mislil svoje, pa vendar poslušal župnika. Izre-
čem »Vžgi z Božjo pomočjo!«, obrnem ključ in avto vžge!
Župnik pa pravi: »Marička, če ne bi videl, ne bi verjel!«

Čakal ga je

Policist ustavi voznika, ki je očitno vozil prehitro. Reče mu: 
»Čakal sem vas ves dan.«
Voznik odvrne: »Vem, gospod policist, prišel sem, kakor 
hitro sem mogel!«
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… da je tunel ali predor simbol tesnobe, nemirnega ča-
kanja, strahu pred težavami, nestrpnosti v zadovolje-
vanju želja? Mnogi verjamejo, da je predor prehod do 
boljšega življenja in ga povezujejo z novorojenčkovo 
iniciacijsko potjo.

… da je oče stenčasa, šolskega zidnega glasila, Čeljus-
kincev? Leta 1933 je sovjetski parnik obstal v ledu, 
potniki pa so se izkrcali na severu Sibirije, kjer so 
čakali v zasilnem taborišču dva meseca na pomoč. 
Čas so si krajšali tako, da so pisali vsakodnevne do-
godivščine v taborišču.

… da je dobil kraj in kamnolom Cezlak na Pohorju ime 
po kmetu Cezlaku, ki je leta 1887 na svojem zemljišču 
začel pridobival kamen, ki so ga imenovali čizlakit? 
Pozneje so začeli s pridobivanjem tega zelenkastega 
pohorskega kamna in granita, ki je dajal mnogim do-
mačinom kruh. Danes pridobivajo le še granitni kamen 
– granodiorit, čizlakit pa čaka na boljše čase.

… da je v Ljubljani začel delovati prvi vodovod šele maja 
leta 1890? Vodovodno omrežje se je začelo naglo širiti 
šele po potresu leta 1895. Do takrat pa so uporabljali 
javne vodnjake.

… da je bila zakonska zvestoba že v preteklosti vprašlji-
va? Že Biblija (stara zaveza) govori o mnogoženstvu 
in izvenzakonskih otrocih. Pri Grkih je zanimiva nez-
vestoba boga Zeusa, ki je imel številne nezakonske 
otroke, čeprav mu je bila vselej za petami žena Hera. 
Danes govorimo le še o partnerski zvestobi.

… da poznamo stopnje nekdanjega plemstva? Najvišji 
je bil knez, ki je vodil kneževino. Stopnjo nižji je bil 
grof, ki je imel grofijo. Baron je bil najnižji čin plemstva. 
Potomci plemstva so dedno prenašali naslove. Mnogi 
plemiči so se nosili primerno svojemu naslovu, čeprav 
so bili zelo obubožani.

… da je najstarejši prevod svetega pisma stare zaveze 
iz hebrejščine v grščino v celoti preveden med 3. in 1. 
stoletjem pred našim štetjem v Aleksandriji? Prevod 
se imenuje septuaginta – sedemdesetih. Prevajalo 
ga je kar 70 Judov. Dalmatinova biblija iz leta 1584 
je prevod iz latinskega prevoda – gulgate, ki jo je iz 
armenščine in hebrejščine prevedel sv. Hieronim med 
leti 390 in 405. 

… da je najkrajši zakon trajal le 7,5 ur? Zakonca sta bila 
milijonar Thomas F. Manville in šestnajstkrat ločena 
Beverly Nina Avery.

… da je človeška lobanja sestavljena iz osmih kosti, ce-
lotna glava pa iz dvaindvajsetih?

… da je kdo komu trn v peti? To pomeni, da ga moti, kot 
bi ga motil trn v peti. Ta izraz poznajo skoraj povsod 
po Evropi.

… da so železniški predor med postajama Poljčane–Slo-
venska Bistrica na Križnem Vrhu, ki je služil skoraj 120 
let, minirali 8. maja 1974? Predor je bil v tako slabem 
stanju, da se ga ni več izplačalo sanirati. Za rušenje 
so porabili eno tono eksploziva.

… da so ženitno pričo poznali že stari Slovani? Poročno 
slavje so vodili starešine ali žreci, ki so jih imenovali 
druškovi. Od tu izvira staroslovanski priimek Druško-
vič. Prvotni Slovani sploh niso poznali priimkov, ampak 
samo imena s pridevniki njihovih značilnosti ali dejav-
nosti (mlinar, kolar, kralj, mali, veliki …).

… da so v 12. stol. ustanovili meniški viteški red templar-
jev z namenom, da bi spremljali in varovali romarje, 
ki so potovali v svete kraje? Potem pa so ti posta-
li elitni oddelki v križarskih vojnah. Red je združeval 
tako meniško kot vojaško poslanstvo z rezidencami 
v nabornih središčih, ki so jih imenovali komende ali 
komture. 

… da je bil Celjan Tomaž Prelokar (1430-1496) vzgojitelj 
nemškega cesarja Maksimiljana I. in ga je naučil slo-
venskega jezika?

… da kdo ponavadi pojasni, da se klin s klinom zbija in 
da je bil prejšnjega dne nekoliko naložen, če se začu-
dimo nad njim, ki že zjutraj z vinom gasi žejo? Reklo 
pomeni, da se enako z enakim zdravi. Včasih so rekli, 
da se je kdo komu maščeval z enakim ali zob za zob. 
V resnici pa zagozdo – klin najlaže rešimo iz lesa z 
drugo zagozdo.

… da imamo tudi Slovenci svojega Karla Maya? Ta pisec 
je poleg indijanaric pisal pustolovske potopisne zgodbe 
z Balkana. Po njegovem vzoru je Balkan opisoval tudi 
naš Fran Knaflič (1879–1949). Zanimiva so njegova 
dela Ob Balkanu, Izdajalec Gogo idr.

… da imajo Španci svetega Jakoba, apostola, za svojega 
zavetnika? Leta 829 so ga začeli častiti in mu v Com-
posteli leta 899 zgradili baziliko. Danes je svetovno 
znana Jakobova romarska pot, ki so se je udeležili 
številni Slovenci. Pohod traja kar nekaj tednov.

Ali ste vedeli, . . .
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… da je bila v Sloveniji zadnja smrtna kazen izvršena 
30. januarja 1959 v gramozni jami pri Hočah? Ustrelili 
so Franca Rihtariča (1929 – 1959), ki so ga obsodili 
razbojništva.

… da je leta 1950, nekaj let po vojni, stal kilogram slad-
korja 420 dinarjev, svinjske masti 300 dinarjev, liter 
slivovke 180, vina pa 100 dinarjev? Danes bi najdraž-
je plačali domačo slivovko, katere ceno kmetje že od 
nekdaj primerjajo z vrednostjo ruma. Najcenejši pa je 
sladkor.  

… da so ZDA vpeljale dolar kot svojo valuto 2. aprila 
leta 1792? Dolar je dobil ime iz nizozemske besede 
daler – tolar.

… kako se reče župnikovemu nezakonskemu sinu? Fant 
od fare. V resnici pa je to rek, ki pomeni postavnega in 
v vseh pogledih dobrega človeka. Ta fraza je povsem 
naša in nima enakopomenske fraze v drugih jezikih. 
V osnovi naj bi pomenila, da je fant iz dobre družine.

… da podlasica lahko pogine, če ne dobi samca, ko je 
čas parjenja.

… da luksuzna potniška ladja Queen Elizabeth II prevozi 
z enim litrom goriva samo 4 cm.

…  da bo zareza, ki ste jo naredili na skorji debla drevesa, 
ostala vedno na isti razdalji od tal, čeprav drevo raste.

… da če uporabljate slušalke 1 uro, povečate število bak-
terij  v ušesu za 700-kart.

… da okrog 50 % ljudi na svetu ni niti enkrat telefoniralo.

… da imajo koze in hobotnice pravokotne zenice.

… da če bi prešteli, kolikokrat se čriček oglasi v minuti, 
in bi potem to število pomnožili z 2, nato prišteli 9 pa 
zopet delili z 2, bi dobili točno temperaturo v Celzijih.

… da 90 % holandskih najstnikov govori tekoče angleško, 
medtem ko v Ameriki tekoče govori angleško samo 
80 % najstnikov.

… da je bilo leta 1926 na svetu samo 100 televizorjev.

… da se 3 četrtine ulovljenih rib uporabi za prehrano, 
vse ostalo gre v proizvodnjo mila, lepila, margarine 
ali gnojiva.

… da se Mexico City pogreza približno 25 cm letno.

… da morajo čebele za kilogram medu obiskati 4 milijo-
ne cvetov in preleteti pot, 4-krat daljšo, kot je obseg 
Zemlje.

… da je Madrid je edino glavno mesto v Evropi, ki se ni 
razvilo ob reki.

…  da je lubenica zelenjava, paradižnik pa sadje.

…  da morski psi nikoli ne zbolijo, ker so imuni na vse 
poznane bolezni.

… da nekateri Eskimi uporabljajo hladilnike zato, da 
hrana popolnoma ne zmrzne.

…  da korenje vsebuje 0 % maščob.

… da srce pri utripanju povzroča tako visok pritisk v 
telesu, da bi curek krvi lahko dosegel 9 metrov višine.

… da netopirji vedno zavijejo levo, ko zapuščajo pečine.

… da polži lahko spijo 3 leta.

…  da jastog potrebuje 7 let, da zraste in tehta pol kilo-
grama.

… da je sedanje število živih ljudi na svetu večje kot šte-
vilo preminulih, ki so kadarkoli živeli na Zemlji.

… da je med je edina hrana, ki se nikoli ne pokvari. Ar-
heologi so poskusili med, ki so ga našli v grobnicah 
faraonov, in ugotovili, da je še užiten.
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Bilo je 
v letu 

2020 ...


