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Pred vami je prva letošnja
številka Prometnika. Zopet
upam, da je polna zanimivih
člankov, prispevkov in fotografij.
Prvič v zgodovini glasila
objavljamo intervju z resornim ministrom. Za naše glasilo
spregovori aktualni minister za
infrastrukturo v vladi RS Jernej
Vrtovec, ki je zelo naklonjen
železnicam v želji, da postanemo steber javnega prevoza v
naši Sloveniji, ki letos praznuje
30. obletnico svoje državnosti.
Kar nekaj prostora namenjamo
temu pomembnemu jubileju.
Seveda se skozi vse glasilo kot rdeča nit prepletata tudi epidemija in koronavirus, ki se je močno zarezal v vse pore našega
življenja.
In prav na tem področju smo predeli sveta, ki smo najbolj razviti, bogati in od katerih se upravičeno pričakuje največ dobrega in
ustreznih rešitev, v marsičem odpovedali. Marsičesa bi se morali
učiti in naučiti od preprostejših civilizacij in narodov z bogato in
dolgo zgodovino. Tako na primer Kitajci zapisujejo krizo z dvema
pismenkama, od katerih ena pomeni nevarnost in druga priložnost.
V kriznih in nevarnih časih najti priložnost. Vsak po svoje, najbolje pa, če najdemo priložnost za skupno dobro.
Navdihujoča je južnoafriška filozofija Ubuntu. Ubuntu je
beseda, ki izvira iz južnoafriške filozofije in obsega ideje, kako
lahko skupaj živimo bolje. Je verovanje v univerzalno človeško
vez. Sem zato, ker si ti. V afriških družinah otroke vzgajajo v
razumevanju, da je oseba, ki ima ubuntu, tista, katere življenje je
vredno posnemati. Temelj te filozofije je spoštovanje – do sebe in
do drugih.
Antropolog je otrokom v nekem afriškem plemenu predlagal
tekmovanje. V senco drevesa je postavil košaro, polno dobrot,
in otrokom dejal, da jo dobi tisti, ki bo prvi pritekel do drevesa.
Otroci so se prijeli za roke in tekli … Ko so prišli do drevesa, so
posedli okoli njega in si razdelili dobrote iz košare. Antropolog ni
mogel verjeti svojim očem.
Vprašal jih je, zakaj niso tekmovali in poskusili prehiteti drug
drugega, saj bi zmagovalec sam dobil celo košaro dobrot. Otroci
so odgovorili: Ubuntu … kako bi lahko bil eden izmed nas srečen,
če bi bili vsi ostali žalostni? Ubuntu v jeziku Xhosa pomeni: »Jaz
sem, ker smo vsi.«
Morda je trenutna kriza priložnost, da začnemo gledati drugega
s sočutjem, empatijo. Ne s strahom. Strah namreč ohromi človeško telo. Kadar je v telesu strah, ogroženost, izklopi delovanje
vseh vitalnih funkcij, ki so nujno potrebne za preživetje. V našem
praspominu se vklopita dve rešitvi – bori se ali beži! Če takšna
izredna stanja trajajo dlje časa, smo nenehno v stresu. Poskusimo
vsaj nekaj minut na dan preživeti v notranji tišini in miru. Pojdimo
v naravo. Morda en dan v tednu namenimo za »digitalni odklop«
in skušamo zmanjšati bombardiranje z gromozansko količino informacij, podatkov, ki jih niti ne zmoremo »obdelati«.
Narava, življenje vedno najdeta pot. Tako kot voda. Vztrajno in
nežno vedno najdeta način, kako najti pot mimo ovir, ki se znajdejo
na poti.
Srečno in uspešno vam želim na tej poti.
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Republike Slovenije Jernejem Vrtovcem
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BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA

Mineva že več kot leto dni, odkar so vse oči sveta uprte
v stanje epidemije. Prvi, drugi, tretji val … vsi se že sprašujemo, kdaj bo konec. Če bi nam tak film predvajali v kinu,
bi mislili, da gre za znanstveno fantastiko. Več kot očitno
je, da epidemija vpliva tako na zdravje in življenje ljudi kot
tudi na gospodarstvo.
Ob izbruhu epidemije je bilo zaznati veliko strahu za
morebitnim ohlajanjem gospodarstva ter morebitno krizo –
recesijo, katera bi lahko udarila podobno, če ne še močneje kot leta 2008. Iskreno priznam, da tudi sam nisem bil
ravnodušen ob misli na to, čeprav sem po naravi precejšen
optimist.
Spomin na prejšnjo recesijo je še precej živ. Nekatera
podjetja so ugasnila, mali in srednji podjetniki so ostajali
brez plačil za opravljene posle, ljudje so ostajali brez služb,
borza je padla, nepremičninski trg prav tako, kupna moč je
drastično padla iz enostavnega razloga: tisti, ki je v krizi,
nima česa zapraviti; tisti, ki ima, ne zapravlja, ker ga je strah,
saj smo v recesiji, sredstva je treba privarčevati za hude čase,
mar ne? To stanje nas je pahnilo v precejšnjo gospodarsko
depresijo, kazalci so bili zelo slabi, a vendar smo se počasi,
ampak silovito pobrali. Gospodarsko krivuljo smo obrnili
navzgor in iz leta v leto rastli.
Tudi na železnicah smo občutili tisto krizo in takrat so
socialni partnerji s poslovodstvom opravili za vse zaposlene
zelo preudarne poteze, ki so potegnile podjetje iz krize ter
dosegle konstantno rast. Naj Vas spomnim, da smo takrat
zaposleni veliko prispevali k reševanju tako podjetja kot
same krize na železnicah, kar nam je poslovodstvo tudi
priznalo.
Danes so kazalci bolj optimistični, nikakor pa ne idealni. S kopico PKP zakonov je država priskočila na pomoč
mnogim podjetjem v teh težkih časih. Glavno vprašanje je,
kaj bo po koncu vsega? Kakšna bo finančna luknja in kako
bo poplačana? A s tem, ko rečem »država je priskočila na
pomoč podjetjem in podjetnikom« mislim predvsem na številne zaposlene, ki so prejemali temeljni dohodek oz. plačo
iz naslova čakanja na delo. Samo predstavljamo si lahko,
kaj bi bilo, če bi ljudje enostavno čez noč ostali brez služb
in dohodkov. Z eno besedo bi temu rekli KATASTROFA.
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Vendar se v tem negotovem času epidemije ne morem
znebiti občutka, da, ne glede na državno pomoč zaposlenim in podjetjem iz naslova PKP zakonov, socialni dialog v
državi ni na zadovoljivi ravni, kar nas lahko skrbi. Namreč:
sindikalne centrale preko ESS (Ekonomsko socialni svet)
nenehno opozarjajo, da niso sodelovale pri pripravi samih
PKP zakonov oz. da njihove zahteve niso bile uslišane. Po
mojem mnenju je bilo največje ponižanje, ko na pogajanje
za PKP8 ni bilo nobenega ministra, s tem pa nikogar na
vladni strani, ki bi dejansko imel mandat oz. pristojnosti za
konstruktiven dialog in dogovor.
Menim, da je v tem primeru šlo za povsem nepotrebno obstrukcijo sindikalnih central s strani vlade, in prepričan sem,
da si česa takega niso privoščili nikjer v srednji in zahodni
Evropi. Socialni dialog na državni ravni je temelj socialne
države in višja stopnja socialnega dialoga vsekakor pomeni
večji razvoj družbe.
In kaj se je dogajalo pri nas na Slovenskih železnicah?
Najpomembnejša stvar je vsekakor vstop češkega EPH
holdinga v strateško partnerstvo z družbami SŽ-Tovorni
promet ter SŽ Feršped. V zvezi s tem je bil podpisan dogovor med socialnimi partnerji o vstopu strateškega partnerja,
v katerem so določene nekatere, po mojem mnenju, zelo
dobre smernice iz naslova pravic zaposlenih. Iskreno upam,
da se bo to partnerstvo pokazalo kot uspešno in da bo na vse
zaposlene vplivalo čim bolj pozitivno.
Močno pa tudi odmeva problematika neizplačila nagrade
za poslovno uspešnost.
Ali gre za poraz naše sindikalne scene? Po mojem mnenju
absolutno DA. Glede na to, da zaposleni v skupini SŽ nismo
prejeli nikakršnih kriznih dodatkov iz naslova epidemije
(z izjemo v 1. valu, ko je to krila država), bi bilo smiselno in
pošteno nagraditi zaposlene z nagrado za delovno uspešnost
že iz tega naslova, ker je velik del zaposlenih požrtvovalno
delal v vseh težkih razmerah na samem terenu (seveda ob
maksimalnem upoštevanju varnostnih ukrepov) in tudi od
doma. In ja, tudi delo od doma je DELO, ki se je izkazalo
za zelo naporno ter je ob zaprtih šolah in vrtcih našim zaposlenim z majhnimi otroki predstavljalo zelo veliko psihično breme.
Poleg tega je bil marsikateri zaposleni na delovnem mestu
tudi v rizičnih stikih in marsikdo se je tudi okužil, kar ni
nič čudnega, saj smo v epidemiji virusa, ki se zelo hitro
širi. Z dopisom generalnega direktorja pa smo bili enostavno
seznanjeni, da bi izplačilo nagrade za poslovno uspešnost
lahko ogrozilo poslovanje same skupine SŽ in iz tega naslova je pač letos ne bo. Glede na razmere v letu 2020, bi bilo
morda res preveč optimistično pričakovati polno nagrado
za delovno uspešnost, a vendar se sprašujem, ali bi res izplačilo vsaj nekega, s socialnimi partnerji usklajenega dela
poslovne uspešnosti zares tako zelo ogrozilo naše podjetje?
Kakorkoli že, menim, da si zaposleni zaslužimo malo več
spoštovanja in tudi samospoštovanja, namreč, če sami ne
cenimo svojega dela, ga zagotovo tudi delodajalec ne bo.
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Očitno je cepivo edina možna pot iz epidemije. Da bi
zaščitili sebe in druge, je neobhodno precepiti populacijo in
doseči čredno imunost na virus. Kako nam bo to uspelo ob
agresivni kampanji proti cepljenju, predvsem na socialnih
omrežjih, mi ni povsem jasno, a osebno zaupam stroki in
medicini (koliko je to upravičeno ali neupravičeno, bo pokazal čas), vendar menim, da mora biti cepljenje izključno

prostovoljno, saj zgodovinske izkušnje kažejo, da je povsod,
kjer se je nekaj počelo pod prisilo, to večinoma vodilo do
obratnega učinka.
Milorad Šljivić, predsednik SŽPS
Foto: Robert L. Horvat

BESEDA SEKRETARJA SINDIKATA

Pred nami je nova številka Prometnika, v njem tudi moj
del pogleda na trenutno dogajanje na SŽ in tudi širše.
Še vedno smo v epidemiji in tako bo še nekaj časa, marsikaj pa bo odvisno od cepljenja, ki se je pospešeno začelo tudi
za zaposlene na SŽ. Koliko se jih bo za to odločilo, bomo še
videli, sam osebno sem za cepljenje, saj večji del zaposlenih
prehaja v leta, pri katerih bi imela okužba s Covidom lahko
resne zaplete ali dolgoročne posledice. No, kot rečeno, vsak
se bo odločil sam.

V skupini SŽ na nek način ni nič novega, večji del režije
še vedno dela od doma oz. dan ali dva v službi, ostalo od
doma. Kako bo vnaprej, bomo videli, veliko podjetij sicer
dela v smeri, da nekaj podobnega ostane tudi po koncu epidemije, sam osebno vidim tak način opravljanja dela kot
določeno prednost za zaposlenega, je pa seveda odvisno
od posameznika, vseeno pa bo večji del zaposlenih (proizvodnja, OVKN in tehnična režija) zaradi narave dela še
vedno moral prihajati v službo.
Na sindikalnem področju je nekaj sprememb, ampak takih
stvari smo tu že vajeni. Lahko bi bilo drugače, bolje, ampak
to v glavah nekaterih enostavno ne gre skozi. Nekoč bo
bolje.
Kaj več pod besedo sekretarja težko zapišem, ker bolj ali
manj vsi čakamo, da bo konec z omejitvami, prepovedmi in
podobno in da bomo v večji meri ponovno začeli živeti tako
kot pred epidemijo, zato želja vsem: zdržite še malo, sonce
se že kaže na obzorju.
Besedilo: Jože Skubic, sekretar SŽPS
Foto: Miran Prnaver

Intervju z ministrom za infrastrukturo
Republike Slovenije Jernejem Vrtovcem
Najprej, gospod minister, prav lepa hvala, da ste si vzeli
čas za tale najin pogovor. Mislim, da bo to prvi intervju
s kakšnim ministrom v našem glasilu, ki izhaja že 27 let.
Bi vas v začetku vprašal, kako dobro ste pred nastopom
ministrske funkcije poznali železnico. Prihajate s Primorske. Ste se kaj vozili z vlakom in kakšne izkušnje
ste imeli?
Najprej naj se najlepše zahvalim k povabilu za intervju.
Sem se z veseljem odzval. Zavedam se pomena, ki ga ima
tudi vaš sindikat za razvoj železniške infrastrukture in železnic v celoti.
Železnice sem poznal kot uporabnik. Že kot dijak sem se
vozil z vlakom. In tudi, ko sem se preselil v Domžale, sem

4

se v času, ko sem opravljal funkcijo vodje službe za stike
z javnostjo, vsak dan vozil z vlakom. In kot uporabnik zelo
dobro veš, kaj si želiš, kaj potrebujejo uporabniki. In iz tega
izhaja moje prepričanje, da moramo narediti železnice privlačnejše in ekonomičnejše ter hitrejše.
V vašem programu in delu ima razvoj in pomen Slovenskih železnic pomembno vlogo. Od kod in zakaj ta pozitiven odnos do železnic?
Kot mlad politik poudarjam veliko vlogo trajnostnih
prometnih politik in trajnostnih oblik mobilnosti. Tega ne
moremo doseči brez železniškega prometa. Kljub povečevanju in učinkovitosti ter zmanjševanju okoljskih obremenitev s strani drugih prometnih sektorjev so železnice tukaj
MAJ 2021

AKTUALNO
da ima vlada oziroma ostali partnerji v vladi posluh za te
stvari.
Omenjate, da bi se na železnicah lahko naredilo več, če bi
bili projekti pripravljeni? Kaj lahko rečete o tem?

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec

ključen segment in faktor. Želim slediti tudi evropskemu zelenemu dogovoru glede podnebne nevtralnosti. In železnice
bodo ključen dejavnik, da bomo lahko prišli do teh ciljev.
Prav tako bodo železnice imele v prihodnje velik pomen
pri razvoju gospodarstva. Ključna je vloga pri vzpostavitvi
blagovnih, dostavnih verig na kopnem in v logističnih vozliščih ter pri povezovanju pomorskega in kopenskega prometa oziroma prevoza. Na ta način bodo železnice močno
vplivale na kakovost in kvaliteto našega življenja. Na povezovanje skupnosti, izboljšanja mobilnosti prebivalstva
ter tudi na čezmejno povezanost ne le znotraj EU, temveč
tudi izven.
Prvič v zgodovini države imamo na našem ministrstvu več
kot milijardo evrov vreden proračun. Polovica tega denarja
je namenjena za železnico, za železniško infrastrukturo. Ta
kaže naš namen, razumevanje te vlade, kako pomembno je
vzdrževanje in gradnja novih povezav za celoten gospodarski preboj. Verjamem v trajnostno mobilnost in verjamem,
da bodo ljudje uporabljali železnice, če bodo ekonomične,
privlačne, konkurenčne osebnemu prevozu. In z dobrimi
železnicami bomo krepili našo logistično dejavnost.

Drži. Mi bi lahko izvedli veliko več projektov, gradili nove proge, ampak jih žal ne moremo. Sedaj, v mojem
mandatu, smo začeli s pobudo za umeščanje v prostor, na
primer, regionalne proge proti Kamniku, Kranju in Ivančni
Gorici. V načrtu imamo gradnjo nove hitre proge proti Mariboru. Če bi bile te stvari pripravljene na papirju, bi lahko
danes gradili z evropskimi sredstvi. Ker pa v preteklosti ni
bilo vizije, smo pač tam, kjer smo. Upam, da ni vse zamujeno. Mi imamo sedaj vizijo in upam, da bodo naši zanamci
lahko zavihali rokave in delali naprej. Nekje je pač potrebno
začeti in mi bomo te projekte spravili v tek, da bodo nekoč
lahko zaživeli. Poudaril bi, da je ministrstvo naredilo korak
naprej tudi pri črpanju evropskih sredstev. Od načrtovanih
112,5 milijona evrov je bilo lani počrpanih 101,4 milijona
evrov oziroma 90 odstotkov sredstev, kar je najvišji delež
črpanja iz finančne perspektive 2014-2020. V letu 2021 naj
bi se trend črpanja evropskih sredstev še dodatno stopnjeval,
saj načrtujejo kar dvakrat višjo realizacijo, v višini 217,4
milijona evrov.

Pravite, da je letos in v prihodnje za železnice namenjenega precej denarja. Je to res? Nekaterim se ta podatek
zdi presenetljiv, glede na to, da trenutno živimo v eni
najhujših zdravstvenih kriz, ki bo imela posledice v vseh
segmentih naše prihodnosti.

Katere so tiste prioritete – investicije, ki jih imate v planu
do konca mandata in seveda še naprej?

Denar je v proračunu in je namenjen železnicam. Ta denar
ima večstranske učinke, saj dela v gradbeništvu povezujejo
celotno slovensko gospodarstvo. Ne samo Evropa, ampak
celoten svet se vedno bolj zaveda trajnih oblik mobilnosti,
zlasti to velja za železnice. Tudi nov mehanizem za okrevanje odpornosti, ki bo zagotovil obsežno finančno podporo za
naložbe in za reforme, ki jih izvajajo države na področju,
namenjenemu trajnostni mobilnosti, spodbuja javni potniški
promet, uporabo alternativnih goriv v prometu in daje velik
poudarek investicijam v železniško infrastrukturo. Prijazna
infrastruktura je predvsem železniška. Evropa zasleduje
te cilje in prav je, da jih zasledujemo tudi mi. Vesel sem,

Poleg že zgoraj naštetega, so zelo pomembne regionalne proge, zlasti okrog mestnih središč, da sprostimo pritisk
osebnih avtomobilov v mestna središča za prihod in odhod
z delovnega mesta. In če bo, na primer, prevoz iz Kamnika
v Ljubljano konkurenčen, se bodo ljudje odločili za vlak.
Če bomo imeli taktne vlake na 15 minut, bodo ljudje rekli:
»Splača se iti z vlakom, sem prej kot z avtomobilom.« Verjamem v to, da bomo te regionalne proge obnovili oziroma
dogradili.
In tudi hitra proga, da pridemo v 55-ih minutah iz Ljubljane v Maribor, mora biti v 21. stoletju realnost, in ne nekaj,
kar je pod vprašajem. In mi bomo začeli z vsemi postopki za
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Med intervjujem
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to hitro progo. Kdaj bi lahko imeli to progo, pa ni odvisno
samo od našega ministrstva, ampak tudi od umeščanja v prostor, ki ga ne vodi naše ministrstvo. Žal so ti postopki pri nas
zelo dolgi in te birokratske ovire nam onemogočajo, da bi
lahko še več naredili. Če res želimo slediti času in potrebam,
bo te postopke v prihodnje potrebno bistveno hitreje reševati. Sedaj, na primer, traja umeščanje v prostor za izgradnjo
drugega tira proge Ljubljana–Domžale–Kamnik 5 let. Za
novo progo Beltinci–Lendava–Redics pa strokovnjaki pravijo, da potrebujejo celo 10 let.
Na področju železniškega prometa je v letošnjem letu
predviden zaključek nadgradnje železniške proge Zidani
most–Celje in nadgradnje železniškega predora Karavanke,
nadaljevali pa bodo z nadgradnjo železniške proge Maribor–
Šentilj in nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Kranj–Jesenice na odseku Podnart–Lesce–Bled in Kranj–Podnart.
Poleg tega bodo pričeli s 40 milijonov evrov vrednim projektom nadgradnje vozlišča Pragersko, izvedli bodo okoli
15 milijonov evrov vreden razpis za železniško postajo
Grosuplje, ki bo popolnoma prenovljena, prav tako pa bodo
med drugim začeli z gradnjo postaje Domžale ter nadgradnjo
postaj Ljubljana, Brezovica in Rakek, ob tem pa še nadgradnje medpostajnih odsekov Ljubljana–Brezovica in Rakek–
Postojna.
Emonika – Potniški center Ljubljana je po desetletju
obljub končno realnost. Vlada je sprejela sklep, da z vsemi
ključnimi deležniki sklene memorandum. Gradnja je predvidena v začetku leta 2022, celotna investicija pa je ocenjena
na približno 350 milijonov evrov.

vlak. Prilagoditi je potrebno vozne rede, posodobiti proge,
da bodo vlaki hitrejši.
Velika priložnost so tudi nove garniture Stadler. Otvoritvene vožnje ste se udeležili tudi vi. Kakšni se vam zdijo
novi vlaki?
Novi vlaki so moderni, lepi, hitri ... Potnik se v njem res
dobro počuti. Zato bodo šle železnice z našo pomočjo v
nabavo še dodatnih vlakov.
Po dolgih letih se je končno vzpostavil promet po Kočevski progi. V začetku so železnice uveljavile zelo neprimeren vozni red. Po posredovanju lokalnih skupnosti in
tudi vašega ministrstva je prišlo do sprememb. Se vam
zdi sprejemljivo, da se morate ukvarjati tudi s takšnimi
stvarni?
Če ne gre, je pač potrebno malo pomagati, posredovati ...
Za isto mizo smo posedli SŽ, župane občin na Kočevski
progi in tako skupaj sestavili boljši, bolj sprejemljiv vozni
red za trenutne razmere. Vesel sem, da smo v zelo kratkem
času našli soglasje za dobro potnikov in vseh uporabnikov.
Mi in železnice moramo biti fleksibilni in na voljo uporabnikom, razmeram na trgu. Tukaj smo zato, da bodo uporabniki
zadovoljni.

V Evropi se miselnost glede javnega prevoza spreminja.
Vlaki so relativno polni. Kje smo v tej smeri mi? Če bodo
železniški prevozi postali pri nas bolj zanimivi, prijazni,
ali se bodo potniki vrnili na vlake?
Zagotovo. Če bomo naredili javni potniški prevoz privlačen, če bo vožnja z vlakom konkurenčna vožnji z avtomobilom, če bo prevoz z vlakom udoben, hiter in bo potnik
imel možnost dobiti hrano, pijačo, internet in bo vlak zanj
tudi delovna pisarna, se bo ta posameznik odločil, da gre
na vlak. V tej smeri imamo veliko načrtov, pripravljamo
strategijo, resolucijo 2050 plus. Verjamemo, da bodo tudi
tisti, ki pridejo za nami, sledili tej viziji. Mi postavljamo
temelje.
Prebivalstvo na regionalnih progah (Dolenjska, Bela krajina, Koroška, Goriška …) je že tako in tako oddaljeno
od središč. Vlakovne zveze so slabe in vlaki počasni …
Kje tukaj vidite možnosti? Verjetno ne tako kot nekateri
v preteklosti (v podjetju in državi), da bi se proge kar
ukinjalo?
Železnico je potrebno približati ljudem, da jo bodo lahko
z veseljem uporabljali. Do danes smo marsikaj zamudili,
upam, da ne vsega in da se da te trende obrniti, da bodo
ljudje šli radi na vlak. Sedaj, če se na primer voziš 4–5 ur
s Koroške v Ljubljano, se seveda nihče ne bo odločil za
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upoštevali navodila za preprečitev širjenja virusa in s tem
prispevali k čim hitrejši vrnitvi v normalno življenje. Vem,
da so tudi železnice utrpele veliko škode. Skupaj si prizadevamo in pomagamo, da bi bila ta škoda čim prej odpravljena.
Kaj bi želeli zaupati, svetovati železničarjem in njihovim
uporabnikom kot pristojni minister?
Evropska zveza je letošnje leto proglasila za leto železnic.
Na ta način vsi skupaj poudarjamo, da je železniški promet
do okolja prijazen, varen in energetsko učinkovit način prevoza. In na ministrstvu za infrastrukturo res vlagamo velike
napore v posodobitev same železniške infrastrukture. Letos
pričakujemo še 23 novih potniških vlakov, vseh dobavljenih
vlakov pa bi na koncu moralo biti 52. Ob posodabljanju prog
in kupovanju novih vlakov bo potniški promet postal bolj
privlačen za ljudi. S posodobitvijo prog in višanjem osne
obremenitve dajemo možnost prevoza tudi težjim tovornim
vlakom in hitrejšemu prevozu. Tako razvijamo logistični
potencial Republike Slovenije. Vesel sem, da ima tukaj Slovenija partnerja v zalednih državah. Ta partnerstva moramo
še dodatno okrepiti. Železnice so hrbtenica našega javnega potniškega prometa in tudi ena izmed osnovnih osi za
gospodarski preboj.

Pred odhodom prvega vlak za Kočevje

Kako sicer sodelujete s poslovodstvom SŽ in generalnim
direktorjem? Je teh stikov veliko? V preteklosti je celo
takratni predsednik vlade Borut Pahor redno prihajal
na sedež podjetja.
Naše sodelovanje je zelo korektno, in to z namenom
zagotoviti čim boljšo železniško infrastrukturo za naše državljanke in državljane ter vse uporabnike. Z generalnim
direktorjem gospodom Dušanom Mesom imamo tako rekoč
dnevno redni odnos, smo stalno v stiku. Sproti rešujemo probleme, če pride do njih, in gremo tako naprej. Na ministrstvu skrbimo za gradnjo, nadgradnjo in obnovo JŽI (Javne
železniške infrastrukture). To je naša primarna naloga. Sodelujemo tudi pri pripravi programov razvoja železniškega prometa, železniške infrastrukture. Zato moramo imeti
redne stike s SŽ, čeprav spadajo pod SDH (Slovenski državni holding). In tako je SDH njihova »skupščina«, ni to vlada
RS, ampak narava dela spada pod naš resor. Zato moramo
sodelovati in to poteka korektno.
Kako gledate na čase, v katerih živimo? Bo koronavirus
bistveno vplival na delovanje in poslovanje SŽ?
Epidemija koronavirusa, ki je pred več kot enim letom
zajela tudi Slovenijo, je zagotovo močno zarezala v naša
vsakdanja življenja, v naše navade in ima velik vpliv na
gospodarske družbe. Vlada je ukrepala hitro in s sprejetjem
8 protikoronskih paketov priskočila na pomoč tako prebivalstvu kot gospodarstvu. Želim si, da bi vsi mi kar najbolj
MAJ 2021

V svoji pisarni

In čisto na koncu še vprašanje o slovenski državi. Približuje se 30. obletnica naše samostojne države Slovenije.
Kaj vam pomeni država Slovenija, kako doživljate to
okroglo obletnico in kaj si od te države želite oziroma
kaj pogrešate?
Letos res praznujemo 30 let rojstva naše države, ko je slovenski narod postal nacija. Narod z lastno državo po stoletnih sanjah naših prednikov. Takrat sem jaz bil šestletni fant
in seveda nisem razumel vsega dogajanja in demokratičnega
procesa že pred tem. Tako mlad tudi same osamosvojitvene
vojne nisem mogel dovolj dobro razumeti, vedeti, da se
dogaja nekaj tako velikega. Moja generacija ima res privilegij, hkrati pa tudi čast, da imamo lastno državo. Mnogi
narodi po svetu, in to večji narodi, še vedno niso dočakali
lastne države. In od Primoža Trubarja, ki je leta 1550 napisal
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znamenite besede »Lubi Slovenci«, to je bila prva omemba
imena Slovenec, so naši prednik hrepeneli po lastni državi.
Slovenija je v tem času vstopila v Evropsko zvezo, v zvezo

Nato in ostale najpomembnejše mednarodne organizacije.
Pred 30-imi leti smo dokazali, da lahko dosežemo še tako nemogoče stvari, če med nami vlada medsebojna povezanost,
solidarnost, zaupanje in enotnost v ključnih bistvih. Vse to
imam v mislih pri svojem vsakodnevnem delu.
Bi se pa rad železničarjem zahvalil za njihov prispevek
ob osamosvajanju pred 30-imi leti. Vem, podučil sem se,
prebral sem, da je bil ta prispevek zelo velik. Tako da hvala
Slovenskim železnicam, da imate med seboj osebe, ki so
za to državo res veliko naredile, so zelo ugledni ljudje, ki
so z zlatimi črkami zapisani pod ime Slovenija, pod njeno
osamosvojitev. Ta narodna pripadnost krasi Slovenske železnice in tega se kot minister zelo zavedam. Hvala še enkrat
Slovenskim železnicam za ta ogromni prispevek!
Spoštovani gospod minister, najlepša hvala za pogovor
in podane misli. Še naprej vam želim obilo volje, energije
in znanja pri opravljanju tako pomembnega poslanstva.
Naj vas spremlja tudi trdno zdravje!
Pogovarjal se je Miran Prnaver.
Foto: Arhiv ministrstva in Miran Prnaver

Še fotografija po končanem pogovoru

Redna skupščina SŽPS
Kot običajno, smo v mesecu aprilu izvedli redno skupščino SŽPS. Glede na epidemiološko situacijo v državi, še posebej upoštevajoč trenutno stanje, je na seji GO z dne 18. 3.
2021 potekala razprava o pripravi oz. načinu izvedbe redne
letne skupščine. Tako je razprava GO potekala v smeri, da
se izvede korespondenčna seja skupščine z obravnavo le najbolj pomembnih točk, ki jih je potrebno opraviti. Ker se je od
dneva seje GO epidemiološka situacija samo še poslabšala,
morebitna izvedba skupščine v prihodnjih mesecih pa bi bila
ravno tako vprašljiva, je vse to botrovalo odločitvi, da se
pristopi k izvedbi korespondenčne seje.

Vabilo na skupščino
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Dnevni red korespondenčne seje je bil, glede na mnenje
GO, naslednji:
1. Poročilo predsednika SŽPS
2. Poročilo predsednika Nadzornega odbora SŽPS
3. Obravnava Finančnega poročila za leto 2020
4. Obravnava Finančnega načrta za leto 2021
Predlagani sklepi:
– Sklep št. 1/2021 SK: »Sprejme se poročilo predsednika
SŽPS za leto 2020.«
– Sklep št. 2/2021 SK: »Sprejme se poročilo predsednika
NO SŽPS za leto 2020.«

– Sklep št. 3/2021 SK: »Sprejme se Finančno poročilo za
leto 2020.«
– Sklep št. 4/2021 SK: »Sprejme se Finančni načrt za leto
2021.«
Vseh 33 delegatov je potrdilo predlagane sklepe, kar
pomeni, da so bili sklepi sprejeti soglasno. Zapisnik skupščine je dosegljiv na spletni strani SŽPS.
Besedilo: Jože Skubic
Foto: Miran Prnaver

30 let dela na železnicah
Vsako leto ob Dnevu železničarjev poteka prireditev s
podelitvijo priznanj zaposlenim za 30 let zvestobe podjetju.
Lanskega leta je bila zaradi koronavirusa tudi ta zadeva odpovedana. Priznanja so zaposleni dobili od svojih neposrednih vodij šele proti koncu leta.
Objavljamo nekaj misli nekaterih jubilantov. Spraševali
smo, kaj doživljajo ob prejemu tega priznanja in kako gledajo na to, da žal ni bilo slovesne podelitve, ter o njihovih
željah za prihodnost.

Moja mladostna odločitev o vpisu v železničarsko šolo nikakor ni bila napačna, saj svoje delo z veseljem opravljam že
30 let. Toliko časa je minilo od mojih začetkov na železnici
in za mano je dolga doba, ki pa je vsekakor prehitro minila.
Dober kolektiv je glavni razlog za to.
Priznanje ob tej priložnosti je dobrodošlo in ga jemljem kot
pohvalo in zahvalo za moje delo na železnici. Veselila sem
se srečanja generacije, žal pa so trenutno zelo čudni časi ...
Upam in želim si dobrega in varnega dela še naprej.

ALENKA RADOLIČ

ADOLF TERŽAN

MAJ 2021
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Kar ne morem verjeti, da sem že več kot 30 let zaposlen na
SŽ. Spominjam se svojih začetkov, ko sem si samo želel, da
ne bi bil najmlajši prometnik ... no, pa sem naenkrat skoraj
najstarejši.
Seveda mi moje minulo delo na železnici pomeni veliko
in lepo je, da se tudi podjetje s priznanjem in s tradicionalno
uro spomni na to. Zanimivo je, da smo lani obeležili tudi
30 let delovanja našega sindikata in tudi tam sem v spomin
prejel precej podobno uro. Kar nekoliko preveč ur naenkrat.
Žal mi je, da podjetju lani zaradi nam vsem znanih
razlogov ni uspelo izpeljati slavnostne podelitve priznanj.
Mogoče se bo pa dalo to izpeljati letos in prav vesel bom,
če bom med povabljenimi.
Želim si, da bi SŽ ostala zdrava firma in da bi tudi v
bodoče skrbela za svoje delavce, tako v finančnem smislu,
kot tudi v smislu negovanja dobrih odnosov med sindikati
in posledično med vsemi zaposlenimi.

uspešno, kar bi pripomoglo k še večjemu ugledu Slovenskih
železnic.

SAFET MUSLIMOVIĆ

ALEKSANDRA KOKOL

Podelitev priznanja za 30 let dela na železnicah je zame
svečan dogodek, ki me spominja na celotno prehojeno pot
na železnici. Spominja me na lepe in tudi težke trenutke od
dneva, ko sem postala vlakovna odpravnica (prometnica),
pa vse do današnjih dni, ko opravljam delo samostojne strokovne sodelavke v Celju.
Glede na trenutne razmere, ki vladajo pri nas, je bila podelitev in slovesnost odpovedana. Sama doživljam podelitev
kot svečan trenutek in tako je nastala nekakšna praznina, ki
je drugi sodelavci niso občutili, saj so prejšnja leta prejeli
priznanja na običajen način. Na podelitvi srečaš tudi sošolce,
ki jih nisi videl že od srednje šole.
Če se ozrem na vsa ta leta nazaj, lahko rečem le, da so
bila lepa, prežeta s trdim delom. Veliko sem se v teh letih
tudi naučila in presegla pričakovanja, ki sem si jih zadala ob
prihodu na železnico. Začela sem kot prometnica na postaji
Stranje, kjer sem bila 3 leta. Moja velika tiha želja je bila
postati prometnica postaje Grobelno, kar mi je tudi uspelo,
in to delo sem z veseljem opravljala 21 let, dokler ga zaradi
zdravstvenih težav nisem smela več opravljati.
Še naprej si želim uspešnega sodelovanja in razumevanja s sodelavci, da bi delo na železnici potekalo varno in
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Seveda sem vesel priznanja za 30 let dela na železnici,
zadovoljen sem, da delam v družbi, ki ob jubileju svojim
delavcem nameni pozornost. To postaja v drugih kolektivih prej izjema kot pravilo. Vesel sem tudi, da opravljam
delo med dobrimi sodelavci, saj mi je v njihovi družbi zadovoljstvo opravljati delo prometnika.
Še bolj bi me veselilo, če bi v lanskem letu ob podelitvi priznanj lahko izvedli srečanje, žal to ni bilo mogoče.
Upam, da se bomo tudi mi lahko udeležili srečanja, ko bo
to mogoče, saj je srečanje s sodelavci in vrstniki iz drugih
krajev vedno prijetno.
Ob tej priložnosti ti misli nehote sežejo nazaj. 30 let je
vsekakor minilo prehitro. Čeprav so bili vmes tudi neprijetni trenutki, mi v spominu ostajajo predvsem lepi. Za v
bodoče si želim, da bi se železnica še bolj posodobila in da
bi bila SŽ čez čas primerljiva sodobnim evropskim železnicam.

SLAVKO ROKAVEC

Čas skriva veliko zgodb in dogodkov. Veselil sem se s
predhodniki, ki so priznanje sprejemali z veseljem. Ko dobiš
MAJ 2021
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priznanje, te kljub vsemu preseneti. Zahvaljujem se delodajalcu in sem vesel priznanja.
Zaradi nastale situacije nisem priznanja razumel prav nič
drugače. Na delovnem mestu sem ga dobil od vodje CVP
Postojna. Verjamem, da bo v prihodnje še vedno čas za udeležbo na skupnem dogodku, le razmere naj se umirijo.
Vesel sem, da sem delal na področju, ki se je ves čas razvijalo, celih 30 let.
Redno delo v podjetju sem začel v težkih časih podjetja,
ko se je ustanavljala država Slovenija in se je politično in
gospodarsko ločila od Jugoslavije. Danes smo združeni v
sistem Evropa, in to od nas zahteva vlaganja v podjetje in
sam razvoj dela. Želim si, da bi podjetje ohranilo znanje in
dosegalo razvoj z minimalnimi izgubami investicij.

SEBASTJAN STRAŠEK

MIRAN TRANTURA
Prihajam iz družine
železničarjev, zato mi je
bilo priznanje za 30 let
dela in ura na železnici
toliko bolj pomembno,
saj sem v mladih letih
lahko opazoval očeta, ki
je dobil priznanje in uro
za 30 let.
Ker nam jo je zagodla
epidemija, ni bilo podelitve priznanj, kar je tudi
razumljivo, saj se je potrebno sprijazniti in držati
ukrepov, da ne okužimo sebe in drugih!
Ko pogledam na leta, ki sem jih opravil na železnici, je
občutek dober.
Ker prihajam iz gradbene dejavnosti in delo opravljam
na terenu, sem v teh 30-ih letih spoznal in se srečeval z različnim delom in različnimi sodelavci! Vedno je v prvi vrsti
potrebno zagotoviti varnost na vseh segmentih. Zadnja leta
smo priča določenim potezam vodilnih, ki niso dobre za
Službo gradbene dejavnosti, saj z združevanjem pisarn in lokacij vzdrževanja ukinjamo in zapiramo naša delovna mesta,
ki nam poleg rednega dela na stranski dejavnosti prinesejo
ogromno denarja. Vodilne v podjetju pa naprošam, da se čim
prej lotijo prenove plačilnega sistema in se držijo Kolektivne
pogodbe za dejavnost železniškega prometa!

BOJANA LESKOVAR

Ja, podelitev priznanj zame pomeni časovno pot, vztrajnost in zvestobo železnicam, ki sem jo začel leta 1989 v
Zalogu.
Jubilanti smo res prikrajšani za druženje in slavnostne prireditve, vendar razumem, da zaradi covid-a ni bilo možnosti
izvesti slavnostne prireditve.
Če se zamislim, je 30 let dela kar hitro minilo in imam
nanj veliko lepih spominov. Verjamem, da bo v prihodnje
še lepše.
Moje želje v prihodnje so, naj ostane tako, kot je, če ne
more biti še boljše. Za podjetje pa: Enotno smo lahko še
močnejši in uspešnejši!
MAJ 2021

Sama podelitev bi mi
pomenila oseben stik z
nekom, ki predstavlja
mojega
delodajalca,
hkrati pa tudi srečanje
predstavnikov moje in
bližnjih generacij. Vsi
smo bili nekako do zadnjega v pričakovanju, da
se bo podelitev le zgodila. Vendar sem z vsako
prestavitvijo dogodka
imela manj upanja.
Teh 30 let železnice je
minilo prehitro!
Za vse nas delavce si želim predvsem zdravja, ki se ga na
žalost zavemo šele, ko ga izgubimo.
Podjetju pa želim, da deluje še naprej uspešno in s socialnim čutom (kar je že večkrat dokazalo, da se da) ter hkrati
predlagam, da denar, ki je bil namenjen za to podelitev
priznanj, namenijo kateri od dobrodelnih organizacij. Za nas
je pomen podelitve zaradi tega korona časa tako izgubljen.
Foto: Arhiv jubilantov
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Z novim potniškim vlakom po obnovljeni
Kočevski progi

Postaja Kočevje

O obnovi Kočevske proge smo v zadnjih letih v našem
glasilu večkrat pisali in si stanje ogledali na terenu. Vedno
smo si želeli, da bi lahko v naslednji številki le pisali o odprtju proge, saj se je vse do zadnjega podaljševala obnova
in odmikal čas, ko bi po progi zopet začeli voziti potniški
vlaki.
Končno se je to zgodilo v nedeljo, 3. januarja letošnjega
leta. Vlak je po več kot 50-ih letih znova v Kočevje pripeljal potnike. Po prenovljeni železniški progi Grosuplje–Kočevje je stekel redni potniški promet. Minister za
infrastrukturo Jernej Vrtovec se je v družbi državnega sekretarja Aleša Miheliča, predstavnikov Direkcije RS za
infrastrukturo in generalnega direktorja Slovenskih železnic Dušana Mesa peljal po prenovljeni železniški progi
Grosuplje–Kočevje.
»Ponovna vzpostavitev potniškega prometa med Ljubljano in Kočevjem pomeni nove razvojne priložnosti tako za
ribniško-kočevsko področje, kot tudi za celotno Slovenijo. Prepričan sem, da se bo investicija v vrednosti skoraj
100 milijonov evrov še kako izplačala, saj se bo regija lahko
še hitreje gospodarsko in turistično razvijala. Vesel sem, da
bodo po prenovljeni kočevski železnici vozili novi vlaki
Stadler, ki so udobnejši, kakovostnejši in hitrejši. Tako se
bodo ljudje laže odločali za vožnjo z vlakom,« je povedal
minister Vrtovec ob prihodu v Kočevje in med drugim spomnil, da bo ponovna vzpostavitev potniškega prometa v veliki
meri razbremenila ceste, povečala prometno varnost ter
prispevala k čistejšemu okolju: »Železniški promet mora biti
konkurenčnejši cestnemu prometu.«
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Vožnja je bila po njegovih besedah zelo udobna. Na tej
progi bo stalnica tudi nov Stadlerjev vlak, ki so ga decembra
dobile Slovenske železnice. »Upamo, da se bodo ljudje zdaj,
ko imamo novo progo in nov vlak, laže odločali, da bodo
odšli v Ljubljano z vlakom, in ne z avtomobilom. Res sem
vesel,« je sklenil Vrtovec.
Državni sekretar Aleš Mihelič je poudaril, da bo prenovljena kočevska železnica z novimi vlaki Stadler omogočala udobnejšo in hitrejšo vožnjo.
»Proga bo omogočala hitrosti do 100 kilometrov na uro
in verjamem, da se bodo ljudje hitro privadili na ta bistveno
udobnejši in praktični način vožnje. Gre za enega najsodobnejših vlakov, ki bodo vozili med Ljubljano in Kočevjem, z
dodatnimi ukrepi na progi pa bomo poskrbeli za še krajše potovalne čase. Eden večjih ukrepov bo nadgradnja železniške
postaje Grosuplje,« je dejal državni sekretar Mihelič.
Potniški vlaki med Ljubljano in Kočevjem niso vozili več
kot 50 let, zato je navdušenje ob vzpostavitvi prometa na
tej progi po dolgi in dragi prenovi, ki je dosegla skoraj sto
milijonov evrov, povsem upravičeno. Dobra novica je, da je
predvsem v jutranjih in popoldanskih konicah vlak povsem
konkurenčen avtomobilu. Iz Kočevja v Ljubljano vozi devet
vlakov na dan, v nasprotno smer pa sedem. Glede na prenovljeno progo, bi sicer pričakovali, da bodo vlaki 70-kilometrsko razdaljo premagali kaj hitreje kot v uri in desetih
minutah, kolikor potrebuje nekaj jutranjih in popoldanskih
vlakov. Tako je konkurenčnost železniškega prometa na tej
relaciji povezana prej s slabo cestno povezavo kot s sodobno
železniško progo.
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AKTUALNO

Avtocesta in železnica

Na uvozu v postajo Grosuplje

Grosuplje

Levo Dolenjska, desno Kočevska proga

Pristojni opozarjajo, da je glavni problem povezave med
Kočevjem in Ljubljano železniška postaja v Grosupljem,
kjer se stikata nova Kočevska in Dolenjska proga in kjer
zaradi neprilagojene infrastrukture bolj tekoč železniški
promet ni mogoč. Po prvotnih načrtih bi morali železniško
postajo, ob kateri je pred časom zrasla tudi nova garažna
hiša, prenoviti hkrati s progo, a prejšnja vlada za ta projekt
ni v proračunu našla denarja. Sedanja vlada je to popravila,

Dobrepolje

Postaja Ortnek

MAJ 2021

Po obnovljeni progi

tako da je direkcija za infrastrukturo razpis za nadgradnjo
železniške postaje objavila septembra 2020, rok za prijavo
pa je bil 23. oktober 2020.
Ker v Grosupljem trenutno ni dovolj peroniziranih tirov,
na postaji ne morejo biti trije potniški vlaki istočasno. Prenova postaje Grosuplje, ki je ocenjena na okoli 25 milijonov
evrov, bo prinesla nove tire, otočne perone z nadstrešnicami,
prenovljeno poslopje postaje in dva podhoda. Eden bo poleg

Pred postajališčem Velike Lašče

Na postaji Ribnica

Muzejska lokomotiva na postaji Kočevje
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AKTUALNO

Sodobna kabina

Lep vlak

Vlak ima tudi 1. razred.

Tudi sanitarije na nivoju

peronov povezoval tudi Taborsko in Industrijsko cesto.
Dostop osebam z gibalno oviranostjo bo omogočen do vseh
tirov z obeh strani postaje.
Prvotni januarski vozni red ni bil najbolj prijazen do
potnikov, saj se je na žalost preveč gledalo, kako bi bil za
železnico najbolj ustrezen in bi povzročal najmanj stroškov
(z nastopi OVKN, s turnusi osebja in podobno). Prvi jutranji
vlak je pripeljal v Ljubljano precej prepozno. Na pritisk lokalnih skupnosti in ob pomoči ministrstva za infrastrukturo
je železnica čez mesec dni popravila vozni red in ga bolj
prilagodila potnikom. Malo žalostno dejstvo, da je moral
biti zunanji »pritisk«, ampak pomembno je, da se je zadeva
popravila v korist tistih, ki jim je javni železniški promet
namenjen. V prihodnosti se bo pa videlo, kje se da še kaj
bolj optimalno urediti.
Sam sem se z novim Stadlerjem po Kočevski progi zapeljal v mesecu aprilu. Sama vožnja z novim vlakom je
udobna, vlak je sodobno opremljen, ima tudi nekaj mest za
prevoz koles, prilagojen je tudi za invalide in podobno …

Oddelek za kolesa

V pogovoru s strojnim osebjem pa sem izvedel tudi, da trenutno še ni omogočena vožnja s 100 km/h, saj je na odseku
Ribnica-Kočevje ta hitrost zmanjšana na 80 km/h. Zakaj, se
ne ve, proga je obnovljena, povsem raven odsek ...? Prav
tako bi bilo marsikje možno z majhnimi posegi kak ovinek
malo popraviti in omogočiti večjo hitrost. Vendar je obnova
potekala več ali manj povsem po isti trasi, kot je bila zgrajena pred več kot 125-imi leti. Kakorkoli, ta članek smo začeli
z dobro, veselo novico o odprtju proge in ga bomo tako tudi
končali. Končno imamo zopet potniški promet na Kočevski
progi, in to z večino novih garnitur. Naj dobro služi svojemu
namenu, v zadovoljstvo potnikom in s tem posredno tudi
nam železničarjem.
Besedilo: Miran Prnaver
(nekaj podatkov in citatov povzetih
po spletnih straneh televizijskih hiš
RTV SLO, POP TV in časopisa Dnevnik)
Foto: Miran Prnaver in spletne strani

Moji državi Sloveniji!
Pesnik Oton Zupančič je zapisal: Domovina je ena, nam
vsem dodeljena, in eno življenje, in ena smrt.
Tako, kot je vsako rojstvo, življenje in smrt nekaj posebnega, enkratnega, svetega, tako je tudi domovina nekaj posebnega, enkratnega, svetega. Ponavadi pojma domovina in
država enačimo. Lepo je, če je tako, a ni seveda nujno tako.
Država je geografsko območje in neodvisna politična enota
s svojo lastno vladavino, zakoni, pogosto tudi z ustavo, policijo, oboroženimi silami, davčnimi pravili in prebivalstvom.
Nekaterim državam, kot so Slovenija, Francija in Izrael,
rečemo nacionalne države, ker v njih prevladuje en narod.
Druge države, kot so Švica, Španija in Združeno kraljestvo,
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so večnacionalne države, ker se prebivalstvo deli na več narodov.
Naši predniki Slovenci so se na naše današnje ozemlje
začeli priseljevati pred skoraj 1500 leti, sam izraz Slovenec
se je verjetno pojavil šele po letu 1000. V vseh teh dolgih stoletjih smo živeli v različnih državah skupaj z drugimi narodi,
z drugimi jeziki, kulturami in verami.
Da so naši predniki ohranili jezik, kulturo in vero, je bilo
potrebno veliko žrtev, prizadevanj in predvsem ljubezni do
svojega naroda. Pred 30-imi leti 25. junija leta 1991 pa smo
uresničili svoje sanje ali, kot je zapisal predsednik osamosvojitvene vlade, »doživeli smo nasmeh zgodovine in ustvarili
MAJ 2021

AKTUALNO

Pohorje

Ptujska Gora

Bled

Planina Zajamniki

svojo državo, domovino Slovenijo«. Veliko večjih narodov
z daljšo zgodovino nima tega privilegija in živijo v veliko
težjih in neprijaznih okoliščinah. Na tem mestu velja izreči
veliko zahvalo in poklon vsem tistim, ki so v tistih prelomnih
časih naredili odločilne korake, da je bila na zemljevid sveta
narisana nova država na sončni strani Alp.
Prazniki so vedno priložnost, da se kot posamezniki ali
družba s hvaležnostjo ozremo v preteklost, ozremo na dogodek, zaradi katerega imamo praznik in praznujemo. Obenem
pa analiziramo, kaj smo v tem času naredili dobrega, hkrati
pa tudi, katere priložnosti so nam morda ušle in kateri izzivi
so še pred nami.
Velikokrat morda slišimo, da smo si ob osamosvojitvi
predstavljali, si želeli drugačno državo, kot jo imamo danes.
Prav je, da smo kritični, predvsem pa je prav, da poskušamo
biti karseda realni.
Morda smo kar prehitro pozabili na čas, ki smo ga živeli
pred osamosvojitvijo. To je bil čas, ko smo imeli določene
dneve prepoved vožnje z avtom. To so bili časi tako imenovanih parnih in neparnih dni, čas, ko smo imeli bone za
bencin. 40 litrov za en mesec, pomislimo, koliko časa bi se
danes večina od nas lahko vozila s 40 litri goriva! To so bili
časi, ko smo množično hodili po kavo, olje, riž in še marsikaj čez mejo v sosednje države. Časi dolgih vrst in čakanja
ter strahu pred pregledi na državni meji. To so bili časi, ko
je sicer marsikdo imel denar za gradnjo svojega doma, a ni
mogel dobiti cementa v trgovini. To so bili tudi časi, ko smo
MAJ 2021

imeli takšno inflacijo, da so nekateri dobivali plače v dveh
delih, vsakih štirinajst dni, da je bila sploh še kaj vredna. In
to so bili časi, ko je marsikateri slovenski fant odšel služit
vojaščino v južne kraje države in se je vrnil v zaprti krsti. Pa
časi, ko se je sredi Ljubljane sodilo Slovencem v neslovenskem jeziku. Nikakor ne želim reči, da je bilo vse slabo, a ko
presojamo preteklost in ocenjujemo sedanjost, je potrebno
imeti pred očmi tudi takšna dejstva.
Letos mineva 17 let, odkar smo se enakopravno vključili v
članstvo Evropske zveze, ki nam omogoča prost pretok ljudi,
dela in blaga. Vsi, ki so zunaj Evropske zveze, jo vidijo kot
raj in si želijo priti vanjo. Veliko jih na tej poti izgubi svoja
življenja. Stvari seveda tudi tukaj niso črnobele, a dejstvo
je, da živimo na delčku tega planeta, ki je med najlepšimi in
najbogatejšimi na svetu.
Imamo pa pred seboj številne izzive in prav je tako. Imamo
tudi stvari, ki jih v preteklosti mi ali naši predniki niso uredili. Potrebno je odpustiti, popraviti, kar se da popraviti, in
iti skupaj naprej. Besedica odpustiti pomeni pustiti stvari, ki
nas težijo, bremenijo, da gredo od nas stran, da nas razbremenijo. To je težka naloga, a edina možna, da lahko zaživiš
svobodneje, lepše, srečneje. In za odpuščanje ne potrebujem
nikogar, samo sebe. In ko bom odpustil sam in ko bo morda
odpustil moj bližnji, potem bova lahko med nama podrla
zidove, prepreke, ki naju ločujejo. Naredila bova spravo. Ne
bova pozabila, kar je bilo narobe, ampak se bova iz tega
nečesa naučila in morda jutri napake ne ponoviva.

15

AKTUALNO

Bohinj

Dol pod Gojko

Soča

Polhograjsko hribovje

To velja tako za posameznike kot za celotne narode.
Nemci, ki so v preteklem stoletju naredili z nacizmon in
posledično drugo svetovno vojno ogromno gorja, so z nacizmom takoj po koncu vojne razčistili, dopustili, da gre
stran od njih. In zelo hitro so zaživeli uspešno in dobro, tako
dobro, da je marsikateri naš državljan zapustil takratno našo
državo in iskal ter našel delo pri njih.
Živimo v časih, ki se z neverjetno hitrostjo spreminjajo.
In kot se spreminjajo časi, se spreminjajo z njimi tudi ljudje.
Živimo v časih, ko nekatere nacionalistične politične stranke in politiki dajejo povsem neprimerne izjave. Živimo v
časih, ko je standard in napredek prinesel lažje, preprostejše
življenje. Obenem pa nam grozi, da nas bo ta isti napredek
zasužnjil in počasi ter zagotovo uničeval.
Zato je tudi dan državnosti lahko in mora biti priložnost,
da se začnemo zavedati, da je vse, kar lahko na tem svetu
spremenimo, le to, da spremenimo sebe. Ko bomo spremenili sebe, se bo morda spremenil tudi moj sosed, sodelavec in
bo postajal tak, kot bi si sam želel. Zelo pomenljivi sta misli
dveh velikih povojnih politikov. Citiram nemškega kanclerja in enega izmed treh velikih povojnih graditeljev Evrope
Konrada Adenauerja: »Ljudje so, kakršni so. Drugačnih ni.«
In citat ameriškega predsednika Johna Kennedyja: »Ne sprašuj, kaj lahko naredi država zate, ampak, kaj lahko ti narediš
za državo.«
Živimo v časih, ko pridelamo preveč hrane, a ljudje po
revnih predelih sveta še vedno umirajo od lakote. Živimo v
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časih, ko rodnost najbolj pada v državah, kjer je blagostanje
največje, in živimo v časih, ko se kljub vsej komunikacijski
tehnologiji ne znamo več pogovarjati. Ko namesto, da bi si
gledali v oči in obraze, postajamo odvisniki od ekranov in
monitorjev.
In živimo tudi v časih, ko tako Slovenija in tudi Evropa
kot stara celina (v prenesenem pomenu besede in dobesedno) ne bomo zmogli sami preživeti. Po nekaterih analizah bo
Evropa, če bo hotela preživeti, ohranjati in nuditi dejavnosti,
ugodnosti, da bo opravljeno vse delo in da bo sploh lahko
funkcionirala, do leta 2050 potrebovala 180 milijonov novih
prebivalcev – beri priseljencev. To pomeni za 90 Slovenij
novih prebivalcev. In ti novi prebivalci zadnja leta že zavzeto trkajo na naša vrata. Nekaj jih sprejmemo, nekaj jih
ustavljamo z bodečo žico, nekaj se jih vsakodnevno utopi v
morju na poti v obljubljeno deželo.
In živimo tudi v časih, ko bodo vse bolj v ospredje prihajala vprašanja, kako ohraniti zdravo pitno vodo, čist zrak,
kako pridelati zdravo ekološko hrano, kako ustvarjati manj
odpadkov, manj plastike, da se nekoč ne bomo zadušili v
smeteh, ki jih proizvajamo. Več kot očitno smo pred zahtevnimi, na videz nerešljivimi vprašanji.
Letos obhajamo tridesetletnico razglasitve državne samostojnosti. Ob tej priložnosti ponovno izražamo hvaležnost
vsem, ki so se za to trudili, posebno še tistim, ki so za to
dali največ, kar lahko dajo – svoja življenja. Za samostojno
državo smo se odločili, da bi živeli v njej skladno s svojim
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AKTUALNO

Jamnik

Splavarjenje Radeče

Pregarje Brkini

Piran

človeškim dostojanstvom. Da bi ne živeli po zakonih džungle, kjer prevladajo najbolj nasilni in zviti, ampak po pravičnih zakonih in razumnih pravilih, da lahko vsakdo pride do
tistega, do česar ima pravico. Pred tremi desetletji smo upali,
da se bo Slovenija uveljavila kot demokratična domovina
medsebojnega spoštovanja, svobode, sožitja in sodelovanja.
A po prvih treh desetletjih imamo vtis, da smo od tega cilja
še zelo oddaljeni. Tudi način, kako se spopadamo s sedanjo
krizo, kaže na to.
Vsaka kriza je preizkušnja, v kateri se pokažejo dobre
strani, razkrijejo pa tudi usodne pomanjkljivosti. Preizkušnja nam nastavi ogledalo, v katerem vidimo svoj pravi obraz.
Nekaj podobnega se v tej krizi dogaja tudi z nami kot člani
te države.
Imamo namreč dve možnosti. Prva je, da stopimo skupaj,
si pomagamo in se odpovemo običajni tekmovalnosti in napetostim. Stanje je podobno vojni, ko zreli državljani pozabijo na siceršnje spore in zamere in združeno nastopijo proti
skupnemu sovražniku. Tokrat je tak sovražnik virus in vse,
kar je z njim povezano. Druga, neprimerno slabša izbira pa
je, če tega ne zmoremo, ampak vsakdo misli samo na svoje
koristi in izkorišča krizo za svojo uveljavitev, tudi na škodo
najbolj ogroženih.
V krizi, ki jo prebolevamo, je veliko primerov nesebičnega žrtvovanja iz odgovornosti in ljubezni do bolnih in vseh,
ki jih je epidemija prizadela. Tem gre naše občudovanje,
priznanje in zahvala. Žal pa je tudi preveč nasprotnega
MAJ 2021

ravnanja. Seveda se s tem kriza samo podaljšuje v škodo
nas vseh.
Epidemija tako vzbuja bojazen, da stanje duha v naši
državi po treh desetletjih samostojnosti in lastne državnosti
še ni državniško. Državniška drža, ki jo moramo vsi imeti in
še posebej zahtevati od politikov, če hočejo, da jim zaupamo
odgovornost za državo, je v prvenstveni skrbi za obče dobro,
za blagor državljanov, ne pa pohod na oblast za vsako ceno.
Skoraj zagotovo nihče izmed nas ne bo postal predsednik
države, predsednik vlade ali minister, da bi lahko, kot morda
naivno mislimo, na hitro in po naše spremenil tisto, kar nam
ni všeč. Lahko pa, kot sem omenil že prej, začnemo pri sebi.
To bo majhen korak za človeštvo in velik za človeka.
Imamo čudovito deželo, domovino, državo, raj pod Triglavom.
Aleksandra Kornhauser v knjigi Poti in srečanja piše:
»Življenje živimo naprej, razumemo pa ga šele ob pogledu
nazaj.«
Verjamem, da lahko s hvaležnim spominom na prehojeno
pot skupaj ustvarjamo lepo prihodnost naši dragi Sloveniji,
na katero bomo ob pogledu nazaj mi in naši potomci ponosni.
Srečno, draga Slovenija, in še na mnoga leta, vse najboljše
ob tvojem 30. rojstnem dnevu!
Miran Prnaver
Foto: Robert L. Horvat
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AKTUALNO

Prometniški stol
Ali veste, kaj je ERGONOMIJA?
Če vprašate 10 različnih ljudi, boste verjetno dobili 10
različnih odgovorov, ki bi imeli skupni imenovalec, in sicer
na temo udobnosti in varnosti na delovnem mestu z namenom zmanjševanja utrujenosti med delovnim procesom.
Ker znanja ni nikoli dovolj, mi dovolite, da se učimo nekaj
novega. Beseda ERGONOMIJA je sestavljanka iz dveh
grških besed, in sicer »ergon«, kar pomeni delo, in »nomos«,
kar pomeni zakon ali načelo. Ergonomija je mlada znanstvena veda, ki se ukvarja s prilagoditvijo delovnega mesta
oz. delovnega okolja njegovemu uporabniku. Njen namen
je zagotavljanje zdravja ljudi ali zaposlenih na delovnem
mestu. Obstaja sicer več podvrsti, ki jih pokriva ergonomija.
Nas najbolj zanima ergonomija delovnega mesta, ki lahko
prek svoje implementacije poskrbi za varnejše in udobnejše
delovno mesto, obenem pa lahko delodajalcu zmanjša stroške glede bolniške odsotnosti in poskrbi za boljše počutje
med zaposlenimi.
Neupoštevanje ergonomije na delovnem mestu ima lahko
na dolgi rok tudi hujše posledice, in sicer obremenitev telesa,
nepotrebne gibe, nepravilno držo, utrujenost, neproduktivnost in tako naprej.
Se sprašujete, zakaj vse to pišem?
Ker sem kot delavec vesel, da delodajalcu ni vseeno za
naše pripombe glede trenutnih stolov. Trudi se in pokaže
voljo za skupno rešitev. V Centralni postavljalnici Ljubljana
smo na preizkus dobili nov stol. Sicer je od istega proizvajalca in celo isti model, le da je namesto z biološkim usnjem

Sedanji stol

Stari in novi

sedaj prevlečen z zračnim tekstilom ter da je hrbtni naslon
malenkost izbočen, kar vpliva na pravilno držo med uporabo. Same možnosti nastavitev so ostale enake. Verjamem, da
bo ta, sicer malenkostna sprememba, zelo vplivala na počutje med uporabo. Ker smo na sindikat dobivali pripombe oz.
bolj predloge za spremembo na bolje, smo stopili v akcijo.
Največji minus starih stolov je bila nezadostna zračnost med
uporabo oz. po domače »švicanje«.
Edina slabost in verjetno največja, ki jo jaz najdem, je, da
je za nižje ljudi preveč globok oz. je sedalni del predolg in
v tem primeru hrbet ni naslonjen na stol. Verjamem, da se
bo našla volja in se bo tudi ta del tehnično nekako ustrezno
popravil.
Besedilo: Goran Išpanov
Foto: Miran Prnaver

Predstavitev novih predsednikov OO
OO JESENICE – ANTONIO BARUKČIĆ

še danes z veseljem opravljam delo prometnika na postaji
Jesenice.

Kako bi se na kratko predstavil našim bralcem?
Si bil že pred volitvami aktiven v sindikatu?
Najprej en lep pozdrav
vsem bralcem in bralkam
glasila Prometnik. Sem
Antonio Barukčić, rojen
02. 12. 1986 v Ljubljani,
kjer tudi prebivam. Oče
treh otrok – vsi sinovi ter
mož svoji boljši polovici.
Svojo poklicno pot sem
začel jeseni leta 2005 kot
sprevodnik v takratni Sekciji za potniški promet
Ljubljana. Nato me je leta
2009 karierna pot odnesla
v prometniške vode, kjer

18

Delo sindikata sem opazoval iz ozadja, saj sam mislim,
da za aktivno delovanje v taki strukturi človek potrebuje kar
nekaj izkušenj. Pred samimi volitvami sem bil v sindikatu
aktiven kot podpredsednik OO Jesenice, kjer sem pod vodstvom takratnega predsednika OO Sakiba Galića leta 2019
začel delati »prve aktivne korake« v sindikatu.
Kako je prišlo do odločitve, da si kandidiral za predsednika OO?

Antonio Barukčić

Odločitev, da kandidiram za predsednika OO, je prišla
spontano. V času opravljanja funkcije podpredsednika sem
spoznal, da me delo v sindikatu veseli, saj sem človek, ki
rad pomaga, sodeluje ter zagovarja pravice delavcev. Ko pa
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AKTUALNO
dobiš s strani sodelavcev ter kolegov še podporo, je odločitev toliko lažja.
Kako ocenjuješ trenutno situacijo v našem sindikatu in
na Slovenskih železnicah?
Nerad ocenjujem organizacijske strukture, v katerih sem
sam aktiven oziroma zaposlen, saj je pri takih stvareh težko
ostati objektiven. Pa vendar, če se postavim v vlogo opazovalca, mislim, da v našem sindikatu stvari potekajo v pravi
smeri. Smo močen, stabilen sindikat, ki se iz dneva v dan
krepi. Žanjemo plodove poštenega dela in načelnosti, ki so
bili posejani v preteklih letih.
Glede na gospodarsko situacijo v svetu, ko smo v primežu epidemije, pa lahko rečem, da naše podjetje ostaja
eno stabilnejših podjetij v državi, zaupanja vredno, saj je
za svoje delavce s pomočjo države poskrbelo, da nihče ni

PO MARIBOR – PRIMOŽ NOVAK

bi prikrajšan za nič. Kljub prekinitvam številnih panog je
delodajalec v sodelovanju s socialnimi partnerji poskrbel,
da smo vsi ohranili svoja delovna mesta.
Kakšni so tvoji načrti in želje pri vodenju OO?
Želim si, da bi s svojim delom upravičil podporo članov,
ko so mi zaupali vodenje OO. Načrti pa so, da bi se trudil v
celoti izpolnjevati osnovni namen delovanja našega sindikata, ki se kaže v zaščiti delavskih pravic in njihovih interesov.
Antonio, hvala z pogovor in verjamem v dobro sodelovanje.
Pogovor pripravil Miran Prnaver.
Foto: Arhiv Antonia Barukčića

Si bil že pred volitvami aktiven v sindikatu?
Ne, v sindikatu nisem bil aktiven.
Kako je prišlo do odločitve, da si kandidiral za predsednika OO?
Na mojo odločitev za kandidaturo so predvsem vplivali
moji sodelavci oziroma člani sindikata. Oni so me preko
različnih pogovorov na koncu prepričali, da je čas, ko se
bomo tudi mlajši morali začeti zanimati za našo prihodnost.
Kako ocenjuješ trenutno situacijo v našem sindikatu in
na Slovenskih železnicah?

Primož Novak

V grobem mislim, da je trenutna situacija v sindikatu
dobra. So pa vedno stvari, katere se da izboljšati.

Kako bi se na kratko predstavil?

Kakšni so tvoji načrti in želje pri vodenju OO?

Po opravljeni srednji prometni šoli in višji prometni šoli v
Mariboru sem dobil naziv inženir prometa. Leta 2006 sem se
zaposlil na Slovenskih železnicah kot prometnik na postaji
Rogatec. Tam sem delo opravljal štiri leta, z vmesnimi nadomeščanji na postaji Stranje, Imeno in Šentjur. Leta 2010 sem
napredoval na postajo Pragersko, kjer sem delo prometnika
opravljal 6 let. Od leta 2016 opravljam delo vlakovnega dispečerja in progovnega prometnika na prometni operativi v
Mariboru.
Moj prosti čas je zelo pester. Poleg družine, ki je na prvem
mestu, sem aktiven v nogometnem klubu in kot član Humanih zvezdic – Art football team Slovenije večkrat sodelujem
na raznih dobrodelnih nogometnih tekmah. Aktiven sem tudi
v športnem društvu, gasilstvu in verjetno sem še kaj pozabil. Zato sem se odločil, da se preizkusim v sindikalnem
delu.

Moji načrti pri vodenju OO PO Maribor se v prvi vrsti
začnejo pri dobrem sodelovanju s sodelavci oziroma člani
naše območne organizacije in drugih območnih organizacij. To si predstavljam kot pri športu, ki me že vse življenje
spremlja. Na nogometni tekmi ni zmage določene ekipe, če
igralci ne igrajo in delajo eden za drugega in se med seboj
ne razumejo in podpirajo. To podobnost vidim v sindikatu.
Če ni prave ekipe, ni sindikalnih zmag.
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Primož, hvala za pogovor in verjamem v dobro sodelovanje.
Hvala tudi vam in se pridružujem vaši misli.
Pogovor pripravil Miran Prnaver.
Foto: Arhiv Primoža Novaka
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Andrej Karničnik, podpredsednik SŽPS: Prebolel
sem covid in ni bilo enostavno
S pojavo koronavirusa je zbolelo in bilo z virusom okuženih kar nekaj sodelavcev. Med njimi si bil tudi ti, Andrej.
S tem imaš močno izkušnjo. Zanima me, kako si doživljal
virus in bolezen, preden si sam zbolel?
Pred boleznijo se s tem nisem veliko ukvarjal oziroma
obremenjeval. Je šlo to tako bolj mimo mene. Tudi doma in
v službi še ni nihče zbolel, sam sem bil prvi.
Kako se je začelo pri tebi?
Ko sem gledal nazaj in razmišljal o tem, mislim, da sem
na dan pred Božičem bil v trgovini in verjetno tam staknil
virus. Nato sem bil na dopustu in stanje se je začelo slabšati.
Pred novim letom sem dobil visoko vročino. Bilo je tako,
da sem si istega večera moral trikrat zamenjati pižamo in
posteljnino, tako sem se potil. Nisem pa izgubil niti okusa
niti ne vonja. Zdravnik je bil mnenja, da sem takrat imel
hudo gripo.

Andrej Karničnik, podpredsednik SŽPS

v sobi, ki je bil zelo nemiren. V žilo pa sem dobil tudi tekočino, da nisem dehidriral. V bolnišnici sem bil vsega skupaj
sedem dni in pol. Na osnovi vzorcev krvi so ugotovili, da je
stanje toliko boljše, da bi lahko šel domov.

In si nato pristal v bolnišnici?
Kako pa si se počutil, ko si bil odpuščen?
Prvega januarja sem klical dežurno sestro na urgenco
v UKC Maribor, njej sem opisal potek bolezni in simptome.
Kot so mi potem pojasnili v bolnišnici, sem en dan čakal
na poziv iz UKC zato, ker so morali v tem času zagotoviti
prostor oziroma postelje za morebitne bolnike. Ko sem prišel
v bolnišnico, so najprej izvedli hitri test na koronavirus, a je
bil negativen. Zdravnik je sprva celo mislil, da bom lahko šel
domov in se z zdravili doma naprej zdravil, ker so mislili, da
je gripa. Na srečo se je odločil še za pregled krvi, na izvide
sem čakal približno 5 ur. Vzeli so mi tri epruvete krvi in
ugotovili so, da imam korona pljučnico in premalo kisika v
krvi. Imel sem ga samo 9 %, normalno je pa 21 %. In še neko
bakterijo so našli v krvi. Zvišana vročina pa je popuščala.
Kako se je nadaljevalo zdravljenje?
Takoj so me premostili na covid oddelek, to je bilo sredi
noči. Je pa trajajo skoraj dvanajst ur, da so mi določili
diagnozo in me sprejeli na oddelek. Dobil sem tudi kisik, ki
mi ga je v krvi zelo primanjkovalo. Tako sem bil priklopljen
na aparature, bil pa sem ves čas pri zavesti. Spremljali so delovanje srca in koliko je kisika v krvi. Sama maska za pomoč
pri dihanju me ni toliko motila kot to, da sem zaradi aparatur,
na katere sem bil priklopljenen, moral biti čisto pri miru.
Kdaj se je začelo stanje izboljševati?
Po dveh, treh dneh so počasi začeli zmanjševati dozo dodajanega kisika. Po petih dneh sem se pa že počutil občutno
bolje. Tudi spal sem zelo slabo, in to zaradi drugega pacienta
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Počutje je bilo precej boljše kot ob prihodu v bolnišnico.
Ob prihodu sem baje bil povsem bled. Ko sem prišel domov,
sem čutil, da imam precej manj kondicije. Doma sem bil še
14 dni v karanteni, nato sem lahko šel v službo. K sreči se
doma nihče ni okužil od mene, to velja seveda za čas, ko sem
bil najbolj kužen, to je pred odhodom v bolnišnico.
Čutiš sedaj še kaj posledic?
Hvala Bogu ne, in tudi pregled pri pulmologu čez mesec
dni je dal dobre rezultate.
Kaj vse ti je šlo skozi glavo v tistem tednu, ko si ležal v
bolnišnici?
Ja, predvsem to, da nobena stvar ni samoumevna. Naučiš
se bolj ceniti vse stvari, znaš reči besedi hvala in prosim.
Ko je vse »normalno«, hitro pozabiš na te stvari. A takšna
situacija ti da misliti.
Kako se sedaj pogovarjaš z ljudmi o virusu, o ukrepih
za zaščito ...?
Opozarjam predvsem, da se je treba paziti. Če te dobi v
milejši obliki, ni tako hudo. Ko pa vidiš v bolnici starejše
s hujšim potekom bolezni, stvari niso enostavne, daleč od
tega. Zelo pomembna je preventiva, zdrav način življenja,
saj vidimo, da tudi pri cepivih ni jasno, kakšne so lahko
kratko in dolgoročne posledice oziroma stranski učinki.
MAJ 2021
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Hvaležen in odprt sem za vse dobre stvari. Ko sem bil v
bolnišnici, sta mi pri zdravljenju z znanjem iz bioenergije
pomagala tudi sin in njegov mentor. Prepričan sem, da je
tako zdravljenje potekalo hitreje in bolje. Pomembna je tudi
osebna vera, duhovnost, ki ti v takih trenutkih zelo pomaga.

In življenje ni samo delo, ampak potrebno je znati najti čas
tako zase kot za svoje bližnje. Vse to se ti vrača kot pozitiven
prispevek in način pri ohranjanju zdravja in počutja.
Pogovarjal se je in foto: Miran Prnaver

Depresivni zaradi interneta in družbenih omrežij?
Če niste pazljivi, lahko tehnologija hitro postane nevarna.

Splet – dvorezni meč?
Splet je zakladnica informacij. Nikdar v zgodovini jih ni
bilo toliko na dosegu roke vsakega posameznika, a prav
to preobilje informacij povzroča tudi težave. Možgani se
morajo namreč prilagoditi stalnemu pritoku informacij,
vsakič, ko je radovednost potešena, pa nas nato nagradijo z
odmerkom dopamina, enim od treh hormonov sreče.
Dopamin v nevronih deluje kot živčni prenašalec in poživljajoče vpliva na srce, krvni obtok in presnovo, »mobilizira« pa lahko tudi energijske vire v telesu. Učinek
tega je, da smo dejavni, živahni in dobre volje. Prav tako
spodbuja mišljenje. Ko se ga sprošča veliko, pa lahko to
vodi v čezmerno domišljijo, ki se kaže tudi v kratkotrajnih dnevnih sanjarijah. Preveliko pomanjkanje dopamina
lahko povzroča nemotiviranost, brezvoljnost, tudi čustveno
praznino.

Tehnološki razvoj in iznajdba raznovrstnih pripomočkov sta naša življenja naredila lažja. Ni pa vse pozitivno, treba se je vprašati, ali digitalni pripomočki morda
ne vplivajo tudi na porast tesnobe in depresije ter ali
nemara ne povzročajo nesnovne odvisnosti.
Številni današnji poklici zahtevajo vsaj osnovno tehnološko pismenost. Računalniki so povsod, nenazadnje v obliki
pametnih telefonov že v vsakem žepu oziroma torbi. Pretirana uporaba pa je po mnenju nekaterih kriva za porast depresivnih motenj in tesnobe, zlasti če naprave uporabljamo
po več ur na dan.
Tesnoba je naravni odziv človeka na nevarnost, ki nam je
tekom evolucije pomagala pravočasno ubežati pred plenilci in drugimi nevarnostmi. Tovrstne naravne grožnje smo v
dobršni meri ublažili, a hkrati pridobili druge sprožilce, kot
so skrb za denarne zadeve, zdravstvene težave, družinska
razmerja in še nešteto drugih dejavnikov, ki jih ne manjka v
sodobnem življenju.
Resno postane tisti trenutek, ko je odziv nesorazmeren dejanski nevarnosti, s katero je človek soočen. Takrat
začnemo govoriti o duševnem stanju, ki lahko zahteva celo
zdravljenje.

Kot trdijo vedenjski psihologi, splet oblikuje z dopaminom
povzročeno zanko, katere učinek je takojšnje zadovoljstvo,
ki še podkrepi našo željo po iskanju in preživljanju časa na
spletu.
Nekatere raziskave kažejo, da je uporaba interneta povezana z depresijo, vendar ne vemo, kaj je na prvem mestu – da
internet privlači depresivne posameznike ali da je depresija
posledica uporabe spleta. Za odvisnika od interneta je značilno pretirano »visenje« na internetu in pretiran strah, da
ta morda ne bo na voljo. Pogosto so lahko zato pretirano
utrujeni, čeprav niso bili fizično aktivni, v skrajnih primerih
pa pride do pogostih nihanj v razpoloženju.

Ameriško stanovsko združenje psihologov (APA) tesnobo
opisuje kot počutje z značilnimi občutki napetosti, zaskrbljenimi mislimi in opaznimi spremembami telesnih znakov,
predvsem krvnega tlaka, hitrosti bitja srca, omotičnosti in
podobno.
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Velika težava so pametni telefoni!
Tehnično gledano je zasvojenost s pametnimi telefoni
del zasvojenosti s tehnološkimi novotarijami in internetom.
Mnogim je dobro poznan občutek tesnobe, ki jo občutijo
zaradi založene ali celo izgubljene naprave, da o drugih težavah pretirane rabe ne govorimo.
Zasloni pametnih telefonov namreč sevajo modro svetlobo, ki lahko slabo vpliva na spanec, medtem ko sama
uporaba, podobno, kot smo omenili pri internetu, povzroča
depresijo pri uporabnikih obeh spolov.
Podobno kot pri odvisnosti od opojnih snovi, gre namreč
tudi pri odvisnosti od pametnih telefonov za poskus izboljšanja razpoloženja z njihovo uporabo.
Nenehno preverjanje in pošiljanje sporočil ter objavljanje
na družbenih omrežjih je izhod v sili čustveno nestabilnega posameznika, saj vsaj kratkotrajno zagotavlja tolažbo in
preseganje resničnih skrbi.
Pogosti uporabniki pametnih telefonov so bolj nagnjeni
k slabemu razpoloženju, materializmu in temperamentnemu
vedenju, je pokazala raziskava univerze Baylor.
Ali se vam pogosto pripeti, da poleg obsedenosti s preverjanjem obvestil podnevi in ponoči v strahu, da ne bi česa zamudili, posežete po pametnem telefonu, ker se vam je zdelo,
da ta vibrira? Temu bi lahko rekli tudi sindrom fantomskega
vibriranja, ko imate občutek, da telefon »vibrira«, tudi ko je
v drugi sobi oz. tako daleč, da zvoka v nobenem primeru ne
bi mogli slišati.
Gre za podoben sindrom, kot ga občutijo bolniki, ki so jim
odrezali kakšno od okončin, pa jo še vedno »čutijo«. Kdor
ga ima, meni, da je telefon podaljšek njegovega telesa. Pa
to ni šala. Sindrom fantomskega vibriranja se namreč lahko
pojavi kar pri dveh tretjinah ljudi, ki veliko uporabljajo telefon.
Razmišljate, da bi svojemu otroku kupili pametni telefon?
Preverite nasvete, kako preprečiti, da ga ne bi pametni telefon popolnoma prevzel.
Družbena omrežja vsebujejo veliko sprožilcev
tesnobe
Zasvojenost od družbenih omrežij bi lahko omenili tudi
kot del zasvojenosti od spleta, vendar jo omenjamo samostojno, saj gre za eno najbolj pogostih oblik odvisnosti
v zadnjem času. Tudi tu gre za bežanje od resničnosti, ko
zasvojeni pretirano pregleduje profile na socialnih omrežjih,
ali je morda na njih kaj novega, in je v stalnem strahu, da ne
bi česa zamudil.
Študije so pokazale, da se je odvisnosti od družbenih omrežij znebiti celo teže kot odvisnosti od alkohola in nikotina.
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Čeprav imajo družbena omrežja velik potencial združevanja ljudi, je po desetletju uporabe tako popolnoma jasno,
da nekaterim povzročijo več škode kot koristi.
Mnogi redni obiskovalci in uporabniki družbenih omrežji namreč svoje življenje nezavedno primerjajo z življenji
spletnih prijateljev.
Ljubosumje in celo zavist sta povsem razumljivi čustvi in
naraven odziv, vendar nenehna izpostavljenost v skrajnem
primeru lahko pripelje do občutka manjvrednosti in poslabšanja duševnega zdravja.
Ključ je v zmernosti
Dilema, ali je zasvojenost s spletom oziroma na splošno
s tehnologijami, bolezen ali vsaj psihična motnja, je nedorečeno vprašanje.
Vse večja skupina tehnoloških voditeljev in psihologov
opozarja na močan vpliv tehnoloških naprav in na dejstvo,
da lahko te med uporabniki povzročijo zasvojenost. Ob
istem času pa se pozornost zdravnikov sedaj odmika od
kompulzivnega brskanja po spletu in gre v smeri potencialnih nevarnosti za duševno pa tudi fizično zdravje uporabnikom vseprisotnih in stalno povezanih naprav.
Se pa na tem mestu poraja še eno vprašanje, in sicer, ali so
za odvisnost res krive naprave, ki imajo moč »omame«, ali
gre za nekaj popolnoma drugega? Ali ne gre morda za zahteve sodobne družbe, kjer najprej delamo na svojem delovnem
mestu, ko pa gremo domov, se od nas še vedno zahteva, da
smo dosegljivi prek elektronske pošte oziroma še na kakšen
drug digitalni način? Smo torej odvisni od naprav ali »poročeni« z delom? Ne glede na to, ali gre za eno ali drugo, se
bomo morali naučiti, kako se odklopiti od tehnologij. Vsaj za
nekaj časa. Drugače ne bo šlo, saj bomo prej ali slej zboleli
zaradi preobremenjenosti.
Običajno pravimo »nisem zasvojen, saj lahko neham,
kadar hočem«. Pa res lahko?
Povzeto po spletni strani zavoda Vse bo v redu.
Foto: Splet
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UPOKOJILI SO SE

Upokojili so se ...
Iztok Šalamun

Janez Krofel

Janez Krofel in predsednik OO Celje Matjaž Skutnik

Iztok Šalamun

Iztok je svojo poklicno pot začel leta 1978 s šolanjem na
takratnem Železniškem šolskem centru v Mariboru.
Po pridobljeni izobrazbi vlakovodja v letu 1981 je eno leto
opravljal dela premikača pri nabiralnem vlaku, nato pa še tri
leta dela vlakovodje in sprevodnika na celjskem območju.
Nato je opravil še izobraževanje za poklic prometnika.
Prva postaja, kjer je opravljal poklic prometnika, je bila
Šmartno ob Paki, nato so sledile Rogaška Slatina, Šentjur,
Velenje Pesje, Šoštanj, Vuhred in Dravograd, kar na nekaj
postajah, kjer ni imel domicila, pa je iz operativnih potreb
tudi nadomeščal sodelavce.
Po številnih premestitvah si je želel opravljati delo v
rodnem kraju Prevalje. Simbolično je zadnjo izmeno konec
decembra opravil prav na postaji Prevalje.
Sedaj ima več prostega časa, vzame si ga predvsem za
pohodništvo.
Iztok, še veliko varnih korakov in prijetnih trenutkov v
nadaljnjem življenjskem obdobju!
Zapisal in foto: Edvard Kostić
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Svojo poklicno pot je začel v septembru 1981 kot sprevodnik na postaji Zidani Most. Po odsluženi vojaščini je
konec leta 1982 tri mesece delal kot zavirač in nato opravil
izpit za vlakovodjo. V začetku leta 1986 je opravil izpit za
prometnika na postaji Sevnica, naslednjega leta pa je bil premeščen na postajo Celje. Delo prometnika na postaji Celje je
opravljal vse do konca decembra, ko se je upokojil.
Vse od ustanovitve sindikata do upokojitve je Janez bil
član našega sindikata, in ne samo član. Bil je predvsem aktiven član sindikata. Nikoli ni omahoval, ko je bilo potrebno
opozoriti na pomanjkljivosti v družbi, slabe delovne pogoje,
neenakosti med poklici in predstaviti predloge za izboljšave. Njegovo sindikalno delo je bilo usmerjeno predvsem na
območni odbor. Kar nekaj mandatov je bil podpredsednik
v območnem odboru v Celju. Več let je bil nepogrešljiv in
zaupanja vreden član pri organizaciji piknikov, novoletnih
zaključkov, izvedbi sindikalnih volitev in volitev za svet delavcev.
Poseben pečat je pustil pri prenovi in nadgradnji signalno-varnostne naprave postaje Celje. Zagotovo je s svojimi
predlogi pripomogel k boljšemu in varnejšemu delu pri vodenju prometa.
Janez, tudi v tretjem življenjskem obdobju ti želimo, da
bi vse, za kar se boš odločil ti, storil s takšno energijo, kot si
opravljal svoj poklic.
Zapisal in foto: Matjaž Skutnik
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intervju

Intervju s člani sveta delavcev: Jure Buzar
Jure, se lahko na začetku
našim bralcem na kratko
predstaviš?

Kot sem prej navedel, zadnjih 14 mesecev ni bilo veliko
informacij zaradi že znanih razlogov s covid 19 krizo. Kar
pa je bilo sej, so bile v glavnem korespondenčne.

Rojen sem 17. marca
1965 v Derventi in sem po
končani osnovni šoli odšel
v Maribor v ŽPTŠ, kjer
sem končal šolanje najprej
za PTO leta 1982, štiri leta
pozneje pa sem končal šolo
za prometnika. Ves čas sem
bil razporejen na Dolenjsko
kot štipendist iz Novega
mesta.

Kako poteka sodelovanje z ostalimi člani sveta delavcev?
Sodelovanje z ostalimi člani sveta delavcev je zadovoljivo in želim si samo, da se ta situacija čim prej umiri in da
začnemo delovati v pravem smislu besede.
Kakšni so odnosi med svetom delavcev in sindikatom?

Jure Buzar

Kako je potekala tvoja železničarska pot?
Delati sem začel 13. 9. 1982, kot mladoletnik, ker v prometu nisem smel delati. Ko sem postal polnoleten, sem, tako
kot ostali sošolci in sodelavci, delal kratek čas tudi na premiku, da bi spoznal železnico, tako kot je bilo to v navadi
takrat. Nato pa sem opravljal delo sprevodnika na vlaku
skoraj 20 mesecev. Po končanem izobraževanju za prometnika junija 1987 sem bil razporejen na postajo Radohova
vas kot takratni vlakovni odpravnik. Na tej postaji sem delal
skoraj 19 let in zdaj sem zadnjih 15 let prometnik na postaji
Novo mesto.

Odnosi med sindikatom in svetom delavcev so na zadovoljivem nivoju. Normalno pa je, da si želimo še boljšega
sodelovanja in koordinacije.
Je koronavirus zelo spremenil način dela in aktivnosti
sveta delavcev?
Način dela in aktivnosti so med covid 19 epidemijo zelo
oteženi, vendar se nekako usklajujemo in dogovarjamo o
vseh potrebnih zadevah preko telefonov in interneta.
Imaš, Jure, ob koncu intervjuja še kakšno spodbudno
misel za naše bralce?
Vsem sodelavcem in članom sveta delavcev želimo veliko
sreče in zdravja in da se epidemija čim prej konča.

Kdaj si se začel ukvarjati s sindikalizmom?

Pogovor pripravil Miran Prnaver.
Foto: Arhiv Jureta Buzarja

S sindikalizmom sem se začel ukvarjati že na samem začetku, najprej kot pobudnik, nato pa tudi kot aktiven član
OO Novo mesto. 16 let sem bil sekretar blagajnik istega
odbora in zdaj sem že četrti mandat predsednik OO Novo
mesto.
Kako je prišlo do odločitve, da si kandidiral za člana
SD-I?
Po pogovoru s kolegi iz glavne pisarne smo se dogovorili,
da ta kratek čas pred upokojitvijo kandidiram kot član Sveta
delavcev infrastrukture in da s svojimi izkušnjami in delom
pomagam k okrepitvi in operativnosti SD-I.
Kaj pričakuješ od Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura,
d. o. o.?
Od SD-I pričakujem, da se vse težave s terena rešujejo
v dobro vseh zaposlenih v našem podjetju. Zavedam se, da
nam je v teh turbulentnih časih to oteženo.
Kako si zadovoljen z delom v tem dosedanjem delu mandata?
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Postaje so naše ogledalo: Hodoš

Prometnica Milena pred prometnim uradom

V prejšnji številki Prometnika smo predstavljali postaje
na meji z Italijo, v tokratni pa v pogovoru s službujočo
prometnico Mileno Borko predstavljamo postajo Hodoš,
mejno postajo z Madžarsko.
Neposredna železniška povezava s sosednjo Madžarsko
je bila vzpostavljena maja leta 2001. Postaja je odprta za tovorni in potniški promet. Mejna postaja na madžarski strani
je Őriszentpéter in je od postaje Hodoš oddaljena 7 kilometrov. Od tega je en kilometer slovenskega poteka in šest
kilometrov madžarskega. Postaja Hodoš je postaja prvega
ranga, s tem da prometniki ne dobivamo plačila ODPZ, ker
šteje samo število vlakov, ne pa tudi ves premik, menjava lokomotiv ipd. Samo pri prevozniku Primol ni potrebna
menjava lokomotive, pri vseh ostalih vlakih se lokomotive
menjajo. Organizacijsko Hodoš spada v Lokacijo vodenja
prometa Maribor. Postaja je krajevno vodena, medtem ko
so ostale postaje na progi daljinsko vodene iz CVP Maribor.
Delovno mesto prometnika na postaji Hodoš je eno.
Sporazumevanje pri urejanju prometa z Madžarsko poteka
v slovenskem jeziku. Vsaj, kar zadeva osnovno dogovarjanje
glede prometa, komunikacija ne predstavlja posebnih težav,
morda se je treba bolj potruditi, kadar pride do situacij, ki
niso vsakdanje, rutinske.
Se pravi, da poznavanje madžarskih predpisov in jezika
ni potrebno. Kako pa poteka obveščanje vlakov?
Znanje madžarskega jezika uradno ni potrebno. Sama
znam morda kakšno besedo. Vlakovni promet pa se opravlja v skladu s Priročnikom za vodenje prometa na mejni
progi. Obveščanje vlakov poteka tako, da vlake, ki vozijo
na Madžarsko, obvešča prometnik postaje Őriszentpéter.
Prometnik postaje Hodoš ne obvešča vlakov, ki vozijo na
MAJ 2021

Madžarsko, in jim ne daje spremnih dokumentov. Tako je
določeno tudi v postajnem poslovnem redu.
So na odseku proge proti Madžarski tudi kakšni
NPr?
So, ampak tudi za te vsa potrebna obvestila izstavi prometnik iz Őriszentpétra.
Katera je sosednja postaja na slovenski strani?
Sosednja postaja na slovenski strani je postaja Dankovci, ki je daljinsko vodena iz CVP Maribor. Urejanje prometa med postajama poteka z dogovarjanjem s progovnim
prometnikom, se pravi, da njemu dajemo avize za vlake, se
dogovarjamo za križanja in podobno.
Kaj pa ostale službe oz. delovna mesta SŽ na postaji?
Na postaji so še delavci tovornega prometa, vlakovodje, premikači, komercialisti ter vagonski pregledniki službe
VIT. Potem je tukaj še zastopnik, ki usklajuje delo z madžarskimi železnicami in dela plane vlakov.
Predstavniki prevoznikov pridejo na postajo le v času, ko
imajo svoj vlak na postaji, da uredijo vse potrebne dokumente.
Sama postajna zgradba je precej veliko poslopje. Koliko
pa je zasedeno?
V času pred korono je bilo precej več zasedenih prostorov, predvsem so to bili zaposleni madžarskega prevoznika
RCH. Potem so se preselili v Őriszentpéter in tam tudi ostali.
Del je namenjen bivalnicam za strojevodje in sprevodnike.
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Tudi od obmejnih organov ni tukaj pravzaprav nikogar
več.
Ne, nikogar. Za pregled mednarodnih potniških vlakov
pridejo policisti s policijske postaje.

Kako je glede menjav lokomotiv?
Edini prevoznik, pri katerem se ne menja lokomotive, je
Primol, vsi ostali menjujejo lokomotive.
Koliko časa povprečno stoji tovorni vlak v Hodošu zaradi
vseh teh formalnosti?
Odvisno od prevoznika. Metrans ima npr. poenostavljene postopke in ti vlaki stojijo najmanj. Postanek lahko traja
nekje od 30 minut pa tudi do ene ure.

Različni sistemi električnega napajanja na postaji

Nekaj let po izgradnji je bila proga leta 2016 elektrificirana.
Leta 2016 je bila proga elektrificirana, tako je polovica
postaje pod napetostjo enofaznega sistema 25 kV, polovica pa pod napetostjo enosmernega sistema 3 kV, vmes je
mrtvi vod. Napetost 25 kV uporabljajo madžarske železnice.
Glede na tip lokomotive je potrebno preklapljati med napetostima, kar včasih povzroča težave. Nekateri prevozniki,
kot recimo Metrans, imajo večsistemske lokomotive, ki
lahko preklapljajo med napetostima.
Od koga pa dobiš obvestilo, da so pri vlaku opravljena
vsa potrebna dela in da je pripravljen za odhod?
Vlakovodja obvesti prometnika, da so dokumenti na vlaku
in da je vlak pripravljen za odhod. Nato o tem obvestim progovnega prometnika in prosim za dovoljenje za vlak.
Kaj pa, recimo, ko prihajajo trije vlaki za Hodoš in na
postaji ni prostih tirov za njihov sprejem? Kdo odloča o
tem, ali se vlaki sprejmejo ali ne?
Na postaji Hodoš je kar pomanjkanje tirov in potrebno
je biti pozoren, da si ne »zabiješ« postaje, ker potrebuješ
proste tire tudi za menjavo lokomotiv. Kateri vlak in kdaj bo
pripeljan na postajo, se dogovarjamo s progovnim prometnikom in v določenih primerih tudi s starejšim dispečerjem,
transportnim dispečerjem ali strojnim mojstrom, odvisno od
primera. Po potrebi se kakšen vlak zadrži na eni od vmesnih
postaj.

Madžarska lokomotiva in madžarska sprevodnica

V glavnem, če je osebje pri vlaku, če so vsi potrebni dokumenti, če so vsi postopki opravljeni, potem je to kar
kratek čas zadrževanja. Kaj pa zavorni preizkusi? Se
delajo popolni zavorni preizkusi?
Odvisno od tega, kdaj je bil nazadnje narejen popolni zavorni preizkus. Za to, kakšen zavorni preizkus je
potrebno opraviti pri vlaku, skrbijo delavci tovornega
prometa.
Koliko je prometa vlakov na postaji Hodoš? Koliko
vlakov se obrne v 24-ih urah?
Približno 20 potniških in nekje do 40 tovornih. Od tega
je sedem potniških vlakov, ki vozijo med Hodošem in Őrizsentpétrom oz. med Hodošem in Zalaegerszegom. To so
madžarski potniški vlaki z madžarskim osebjem, diesel motorne garniture, ki vozijo samo do Hodoša. En par vlakov
je Citadela, ki vozi med Ljubljano in Budimpešto. Število

Kako pa je glede prevoznikov? Je kakšna razlika med
njimi, kar zadeva samo delo?
Ne, kar zadeva samo delo, ne. Potrebno pa je dobro usklajevati, ker nekateri prevozniki vozijo tudi po slovenskih železnicah, nekateri pa ne.
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ostalih lokalnih potniških vlakov je odvisno od tega, ali gre
za delovnik, praznik ali vikend. Pa omenimo še IC vlak, ki
vozi od Hodoša do Kopra.
Pa je kaj potnikov, glede na to, da je Hodoš pravzaprav
na podeželju?
Potniki so večinoma dijaki in študenti, v času korone pa
je še teh malo ali nič. Morda je včasih kakšna skupina. Tudi
potnikov proti Madžarski ni kaj dosti.
Vozovnice se na postaji ne prodajajo? Potniške blagajne
ni?
Že nekaj časa ne več. Zdaj imamo v prostorih, kjer je bila
prej blagajna, garderobne prostore.
Delo na mejni postaji je posebnost. Nekaj izkušenj imaš
že od prej. Kako bi opisala delo na takšni postaji, kot je
Hodoš? Zanimivo? Zahtevno?
Je zanimivo, pa tudi zelo zahtevno. Ogromno je organizacije, sploh zaradi različnih prevoznikov. Iz naše smeri
pripelje na primer e-lok serije 363 (brižita) vlak, pa mi naslednjega odpelje. Z madžarske smeri pripelje prevoznik in
čaka svoj vlak. Če nimaš parov točno, se ti postaja »zabije«.

Stikalna shema

Imate z Madžari morda tudi kakšna družabna srečanja
ali se poznate samo preko telefona?
V času, kar sem jaz na Hodošu, ni bilo kakšnih srečanj.
Mislim pa, da so v prejšnjih letih imeli kakšno srečanje.
Torej razen po glasu ne poznaš nikogar?
Tukaj pač pomagajo socialna omrežja, kot je facebook,
tako da se preko teh omrežij spoznavamo.
Bi morda želela kaj izpostaviti? Morda kakšen problem,
težavo, s katero se srečujete?
Dostikrat je problem preklop električne napetosti iz enega
v drugi sistem.

Varnostna naprava

Kaj pa sporazumevanje z zaposlenimi tujih oz. madžarskih prevoznikov? Kako se sporazumevate ali ti morda
z njimi ni potrebno imeti kontaktov?

Točen prikaz, kje se po Madžarski nahajajo vlaki

Nam lahko malo bolj pojasniš?
Ja, moramo se pogovarjati in prihode vlakov na postajo
časovno usklajevati.
Pa naj bi ti zaposleni znali slovensko?
Zaposleni bi morali znati slovensko, v resnici pa je, kakor
se kdo pač znajde. V začetku, ko sem prišla sem, je bilo zelo
težko, ko so hodili spraševat, kdaj bo ta ali oni vlak. Ampak
zdaj pa nekako gre, nek določen jezik smo vzeli za svojega
in se tako sporazumevamo. Saj se večinoma pogovarjamo s
prometnikom iz Őriszentpétra, ampak včasih je laže, če greš
do prevoznika določenega vlaka in se z njim dogovoriš za
približno uro sprejema vlaka.
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Na postaji Hodoš sta dva električna sistema. Polovica
postaje je pod 3 kV (slovenski sistem), druga polovica pa
pod napetostjo 25 kV (madžarski sistem).
Ko na postajo uvozi vlak iz smeri Dankovec, se e-lok
(brižita) ustavi pod napetostjo 25 kV. Če na postaji pod napetostjo 25 kV ni nobene madžarske lokomotive, lahko na
celotni postaji sistem elektrifikacije preklopim na napetost
3 kV. Strojevodjo in premikače obvestim, da je napetost na
celotni postaji 3 kV in da strojevodja lahko dvigne odjemnik
toka. Ko je premik lokomotive končan, sistem elektrifikacije vrnem v redno lego. Enak postopek je, če na postajo
uvozi enosistemska madžarska lokomotiva. Vendar se takrat
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celotna postaja preklopi na 25 kV, strojevodjo pa se obvesti
pisno.
Ta trenutek pa imam, na primer, na postaji »brižito« in
madžarsko lokomotivo, obe pod električnim sistemom 25
kV. Brižiti bi morala preklopiti na 3 kV, da lahko dvigne odjemnik toka, vendar je prepovedano preklapljati na napetost
3 kV, dokler je postaja zasedena z madžarsko lokomotivo,
ki ima dvignjen odjemnik toka pod 25 kV.

Moraš imeti za to dovoljenje od SNEV?
Ne, ni potrebno imeti dovoljenja SNEV in ni ga potrebno
obveščati o preklopu elektrike.
To je sicer lepo in dobro, je pa kar odgovorno, kajne?
Zelo odgovorno.
Zelo hitro je lahko kaj narobe ...
Zelo hitro lahko gre kaj narobe. Še posebej, ko so na
postaji tudi tiri, ki nimajo odseka javljanja prostosti (OJP).
Zdaj na primer je »brižita« na tiru 101, ta tir nima OJP, in
na varnostni napravi ne vidim, ali je tam lokomotiva. Če bi
na to lokomotivo z dvignjenim odjemnikom toka na tiru 101
»pozabila« (smo samo ljudje), pa pride iz Madžarske recimo
vlak in preklopim napetost, te naprava nič ne opozori, da je
tam lokomotiva.
Kako pa se v osnovi menjajo lokomotive?

Postaja Hodoš

Po tem preklopu-vklopu, do kam lahko pelje na primer
lokomotiva serije 363?

Zopet vzemiva za primer vlak z lokomotivo 363. V postajo uvozi s spuščenim odjemnikom toka in se prepelje pod
madžarski tok. Če imaš pod 25 kV madžarsko lokomotivo,
greš z njo iskat »brižito« in jo odrineš pod napetost 3 kV.

Če je 25 kV izklopljen in je postaja pod napetostjo 3 kV,
lahko ta lokomotiva vozi po vsej postaji.
Torej, ko preklopiš sistem, se tudi madžarski del, ki smo
ga prej izključili iz 25 kV, napaja s 3 kV?
Tako; ko se preklopi, je celotna postaja pod napetostjo
3 Kv.
Lahko pa tudi obratno?
Lahko pa je tudi obratno.
Postopek menjave lokomotive

To ti preklapljaš?
Da, za preklop elektrifikacije je v celoti odgovoren prometnik.

Še enkrat ponoviva. Slovenska lokomotiva pride pod
madžarski tok s spuščenim odjemnikom, madžarska lokomotiva gre ponjo, jo zapne in jo porine nazaj.
Da, madžarska lokomotiva jo porine pod 3 kV.
Enak postopek je, če pride madžarska lokomotiva na
slovensko stran.
Da, postopek je enak, vendar takrat odrivamo madžarsko
lokomotivo s slovensko lokomotivo pod 25 kV. Če pa pride
večsistemska lokomotiva z madžarske ali z naše strani, je
zadeva enostavnejša. Žal naše lokomotive serije 541 (žive)
ne vozijo v Hodoš. Bile so kdaj samo na kakšni poskusni
vožnji. Bi pa nam takšne lokomotive olajšale delo.

Uvoz vlak Citadela na postajo
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Kaj pa, če na primer nimaš madžarske lokomotive, ko
pride naš vlak, kaj pa potem?
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Madžarska lokomotiva »vleče naš moped« …

… in ga »odrine pod slovenski tok.«

Če so pogoji izpolnjeni, lahko preklopimo celotno postajo
na našo napetost 3 kV.

Načeloma pa vlaki pridejo, zamenjajo lokomotivo in
gredo ven?

Moraš biti kar previden, glede te elektrike.

Ja, tako si moraš delo organizirati. Ni vedno tako lepo
po vrsti.

Ni tako enostavno. Preklop je sicer olajšava pri delu, delo
poteka hitreje, hkrati pa je zelo velika odgovornost.

Ti si rekla, Milena, da si tukaj dve leti. Si ves čas prometnica?

Kaj pa pregledi vlaka na postaji?
Delavci tovornega prometa so odgovorni za pregled vlaka.
Premikalke nimate na postaji?
Ne, premikalke nikoli ni bilo na postaji Hodoš, čeprav bi
bilo delo, dokler ni bilo možnosti preklopa, veliko lažje in
hitreje opravljeno.
Kaj pa, če vozovni preglednik reče, da je potrebno kaj
odstavljati?
Potem to narediš z e-lokom, ki ga imaš na razpolago.

V polnih 33-ih letih delovne dobe na železnici sem bila
31 let prometnica in vmes dve leti komercialistka. Najprej
sem bila prometnica v Ljutomeru, do prve porodniške sem
delala promet, po porodniški sem delala kot komercialistka
v Ormožu dve leti, ko sem šla drugič na porodniško, po
drugi porodniški sem šla za prometnico v Ljutomer, potem
v Lipovce, iz Lipovcev v Lendavo, kjer sem bila skoraj
20 let. Leta 2013 sem šla v Središče ob Dravi, nato Ljutomer, Mursko Soboto in sedaj še na Hodoš.
V glavnem, končala si mariborsko srednjo šolo.
Tako, v Mariboru sem končala Srednjo železniško prometno šolo.

Koliko pa je tirov na postaji?
Doma si iz Ljutomera.
Na postaji Hodoš je šest uvozno-izvoznih tirov in sedmi
tir je odstavni tir.

Ja, štiri kilometre iz Ljutomera.

Elektrificirani so vsi?

Kar nekaj vožnje je do sem.

Vsi tiri so elektrificirani, razen tira 107, kjer je neelektrificiranih 140 metrov.

Ja, dobra ura vožnje je do Hodoša, tako da se v letu nabere
kar nekaj kilometrov. Pravzaprav sem zelo malo delala v
bližini doma.

Postaja Hodoš ima res veliko specifike.
Ja, kar zadeva organizacijo dela, imaš ogromno dogovarjanj, usklajevanj, telefonskih pogovorov ipd. Kličejo te
strojni, prevozniki in prometnik sosednje postaje, kdaj bo
kateri vlak. Dogovarjaš se za pare vlakov iz obeh smeri.
Glede na to, da imamo malo tirov, si moraš nekako organizirati, tako da včasih kakšen vlak zadržiš na madžarski strani,
ker ti le-ta trenutno, glede na tirno situacijo, ne ustreza, pa
sprejmeš vlak, ki ti ustreza. Tudi z naše strani se moraš dogovarjati, kateri vlak lahko sprejmeš.
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Prav lepa hvala za pogovor. Precej zahtevna tematika
je bila predstavitev postaje Hodoš. Upam, da bodo bralci
vseeno razumeli rdečo nit članka in si ustvarili vsaj približno sliko, kako poteka delo na slovensko–madžarski mejni
postaji.
Besedilo in foto: Miran Prnaver

29

PREDSTAVITEV

Predstavitev delovnega mesta:
Prometnik II (Ljubljana Šiška)

Nekoč postaja Ljubljana Šiška

V večernih urah današnjega dne v pogovoru s službujočim prometnikom Andrejem Škofom predstavljamo
postajo Ljubljana Šiška. Kako bi jo v prometnem smislu
predstavil v nekaj stavkih?
Postaja Ljubljana Šiška je vmesna postaja na progi
Ljubljana–Jesenice, obenem je tudi cepna postaja za progo
Ljubljana Šiška–Kamnik. Proti Vižmarjam in proti Kamniku

je enotirna proga, proti Ljubljani dvotirna, po njej poteka
obojestranski promet. Postaja je v bistvu razdeljena na
dva dela. Postajnih tirov je šest, od katerih sprejem daljših
vlakov omogočata le tira dva in šest, ostali tiri so krajši od
400 metrov. Prvi tir služi kot odstavni tir, včasih pa je služil
za dostavo vagonov v Slovin in Union. Trenutno teh dostav
ni, je pa tir še vedno vozen. Tir dva je glavni prevozni tir na
progi Ljubljana–Jesenice. Tiri tri, štiri in pet so glavni tiri
na progi Ljubljana Šiška–Kamnik. Tir šest je odstavni oz.
manipulativni tir in je namenjen za sestavo vlakov in pa za
dostavo vagonov oz. motornih progovnih vozil v delavnice
ŽGP s severne strani, z južne strani je namenjen ŽGP in železniškemu muzeju. Na tej strani se nahaja polkrožna stavba
»rotunda«, pred njo je nameščena okretnica oz. po novem
obračalnica, namenjena za dostavo muzejskih lokomotiv,
muzejskih garnitur in progovnih motornih vozil.
Kako je pa z elektrifikacijo tirov?

Stara postajna zgradba in »star« vlak
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Elektrificirani so tiri dva, tri in štiri. S tirov tri in štiri je
mogoče izvažati tudi na Jeseniško progo in obratno, uvažati
z Jeseniške proge na postajo Ljubljana Šiška. Tir pet ni elektrificiran in je potrebna previdnost. Prav tako ni elektrificiran tir šest. Stikala so krmiljena daljinsko, z njimi upravlja
dispečer SNEV.
MAJ 2021
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Živahen promet na postaji

Vlak in zadaj džamija

Prometnik opazuje vlak.

Postaja Ljubljana Šiška

Se pravi, da je Šiška vmesna in obenem cepna postaja in
dejansko delaš s tremi sosednjimi postajami.
Tako je. Te postaje so Ljubljana Črnuče, Ljubljana Vižmarje in Ljubljana.
So vse te postaje zasedene s prometnikom?
Vse. Trenutno je na postaji Ljubljana Vižmarje zaradi
zaprtega jeseniškega predora prometna služba prekinjena, in sicer od 23:30 do 03:30. V tem času ni voženj
vlakov, ne vozijo mednarodni potniški vlaki, lokalni pa
vozijo samo do Kranja. Sicer pa je postaja Ljubljana Vižmarje zasedena neprekinjeno, promet med postajama
Ljubljana Šiška in Ljubljana Vižmarje se vodi lokalno,
progovni odsek je opremljen z APB napravami. Promet
med postajama Črnuče in Šiška se odvija v razmiku medpostajnega odseka. Prometna služba na postaji Črnuče je
prekinjena od 00:40 do 03:30 ure. Med Šiško in Črnučami sta še postajališči Ljubljana Brinje in Ljubljana Ježica
ter dva industrijska tira, ki sta na odprti progi in sta zavarovana z električnimi ključavnicami. Ta industrijska
tira uporabljata SŽ-Infrastruktura (Mostovna) in Butan
plin.
Na postaji Ljubljana Šiška se prometna služba opravlja
neprekinjeno v ruskem turnusu.
MAJ 2021

Kako pa se odvija promet med postajama Ljubljana in
Ljubljana Šiška?
To je pa posebnost. Ker je postaja Ljubljana Šiška sorazmerno blizu postaje Ljubljana, oddaljena 1400 metrov,
izvoznih signalov v smeri Ljubljana na postaji Šiška ni,
sta pa varnostni napravi postaj med seboj povezani. Signal
B3 z jeseniške proge in B4 s kamniške proge sta uvozna
signala postaje Ljubljana. Z njima ravna prometnik postaje Ljubljana, prometnik postaje Šiška pa mora proti
postaji Ljubljana postaviti zahtevo za postavitev vozne
poti. Ko prometnik postaje Šiška postavi zahtevo za postavitev vozne poti, na postavljalni mizi v CP Ljubljana
začne utripati lučka zahteve postavitve vozne poti. Ko
ljubljanski prometnik postavi uvoz na enega izmed desetih tirov, se uvozni signal postavi na prosto. Zahteva se
postavi na varnostni napravi, vlak pa je treba tudi telefonično napovedati, kar pomeni, da je potrebno oddati
predavizo.
Podoben postopek je pri vožnji vlakov iz smeri Ljubljane
oz. pri postavitvi izvoza s postaje Ljubljana proti postaji
Ljubljana Šiška. Prometnik v Ljubljani postavi zahtevo za
postavitev vozne poti, postavi se premikalna vozna pot »na
most«, izvozni signal pa se ne postavi na prosto, dokler
prometnik v Ljubljana Šiška ne postavi uvoznega signala
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Levo Jeseniška in desno Kamniška proga

Postaja še malo z drugega zornega kota

Stara »dobra gomulka« …

… in novi Stadler

na dotični tir. Šele takrat se vozna pot postavi do konca in
izvozni signal se s tira, s katerega je postavljena nameravana
vozna pot, postavi v lego za dovoljeno vožnjo.
Tudi pri postavljanju signala za previdno vožnjo oz.
»klica« je posebnost.
Ko ima prometnik postaje Ljubljana izpolnjene pogoje,
postavi zahtevo za postavitev klicnega signala in na postavljalni mizi v Ljubljani Šiška utripa okence previdne vožnje.
Prometnik postaje Ljubljana Šiška postavi premikalno
vozno pot proti postaji Ljubljana, ko so izpolnjeni pogoji,
pa postavi »previdno vožnjo« na dotičnem signalu. Pravzaprav morata pri postavljanju voznih poti sodelovati oba
prometnika in na vsaki postavljalni mizi je uporabljen en
števec.
To pomeni, da se vlak ustavi, če prometnik v Ljubljani
ne postavi signala.
Vlak se ustavi pri »stari postaji«, 500 metrov nižje od
današnje, nove stavbe, ki je bila zgrajena nekje v letih 1979
ali 1980. Stara postaja je bila še bližje Ljubljani, kretnice
so se postavljale na kraju samem, bile so kretniške postojanke.
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Zakaj pa so zgradili novo postajno poslopje?
Najbrž zaradi prostorov, bi rekel. Včasih je bila namreč
v Šiški stalna premikalna skupina in stalna premikalna lokomotiva. V Šiški je bilo včasih veliko premika, saj smo
s severne strani dostavljali tovorne in potniške vagone na
popravilo v delavniške hale. Del teh hal danes upravljata
ŽGP in železniški muzej, del pa uporablja folklorna skupina Tine Rožanc. Na postaji so včasih bili še šef postaje, pomočnik, komercialist, reklamant, vozovni dispečer,
vlakovodja.
Ljubljana Šiška je postaja s kar nekaj posebnostmi in
ena od njih je tudi ta, da potniški vlaki tu nimajo postankov in tudi peronov ni.
Drži. Potniški vlaki na postaji Ljubljana Šiška imajo postanke samo iz prometnih ozirov.
To je res precej nenavadno, da na postaji, ki je pravzaprav sredi Ljubljane, ni postankov potniških vlakov.
Zakaj misliš, da je tako?
Morda zato, ker bi bilo potrebno urediti nekaj podhodov
za lažji dostop do postaje (op. p.: Janševa/ Černetova ali
MAJ 2021
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Postavljalna miza

Grafikon

Prometnik Andrej Škof

Tri sosednje postaje

Kavškova/Bratov Židan) in potniški peron. Zaradi tega načrtovalci niso videli potrebe po tem. Verjetno je bila postaja
že v osnovi namenjena predvsem razkladanju in nakladanju
tovora, kot sem omenil že uvodoma, tovarnama Slovin in
Union ter CD – železniškim delavnicam za popravilo potniških in tovornih vagonov. Veliko pa je razkladala tudi tovarna
Avtomontaža, in to predvsem šasije za avtobuse.
Za zavarovanje voznih poti je postaja opremljena z
ERSVN s postavljalno mizo.
Postaja je opremljena s postavljalno mizo tipa Iskra
Lorenz Si-TE-30, ki še vedno deluje.
Kako pa je z nivojskimi prehodi in njihovim zavarovanjem?
Proti Vižmarjem je šest nivojskih prehodov, in sicer Verovškova, Smrekarjeva, Litostroj, Stegne in Vižmarje 1 in 2.
Od tega so v postavljalno mizo v Šiški vključeni prvi trije
nivojski prehodi, medtem ko sta Vižmarje 1 in 2 na postajnem območju Vižmarij. V smeri Črnuč so trije nivojski prehodi: Vodovodna, Dunajska, Črnuče. Od teh je v varnostno
napravo postaje Šiška vključen NPr Vodovodna, ostala dva
sta na postajnem območju Črnuč.
MAJ 2021

Koliko pa je vlakov čez postajo v 24-ih urah, če odmislimo, da se trenutno opravlja remont na Jeseniški progi?
V času te zapore oz. remonta je okoli 110 vlakov, sicer pa
jih je še bistveno več.
Morda nekaj besed še o tebi, Andrej. Kako pa tvoja poklicna pot? Na katerih postajah vse si služboval? Vem, da
si bil nekaj časa tudi dispečer.
Začel sem na postaji Domžale leta 1986. Nadomeščal sem
v Kamniku in Črnučah. Nato sem delal v Šiški, v Ljubljani
in nekaj časa sem bil dispečer. In zdaj sem zopet v Šiški.
Nekaj časa še imam do upokojitve, pa bomo videli, ali bom
tukaj tudi ostal.
Postaja Šiška je pravzaprav vse v malem. Dvotirna proga,
enotirna proga, elektrifikacija in povezava z zgodovino
preko železniškega muzeja. Verjamem, da je delo na tej
postaji zaradi vseh teh posebnosti raznoliko, zahtevno pa
hkrati tudi zanimivo in pestro. Najlepša hvala za pogovor.

Besedilo in foto: Miran Prnaver
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OO PO Postojna

Postajna zgradba Postojna

Dragan Malinović, kako bi na hitro predstavil svoj OO?
Iz samega imena je možno razbrati, da enota pokriva področje celotne prometne operative Postojna. Večina članov
opravlja delo na področju infrastrukture – vodenje prometa.
Katere poklice in lokacije zajema vaše članstvo?
Člani prihajajo iz različnih poklicev, kot so dispečer PO
1, progovni prometniki, prometniki, strokovni sodelavci,
kretniki, delavci službe za gradbeno dejavnost in ŽIP. Večino
članstva sestavljajo zaposleni iz CVP Postojna, postaje
Koper Tovorna in Sežana.

možnosti združitve članov v en sindikat. Članstvo je bilo
razdeljeno v različne sindikate oz. niso bili člani nobene
enote.
Je bila ustanovitev, začetek dela zahteven projekt?
Seveda. Pravijo, da je vsak začetek težak in potrebno je
priznati, da je bilo sprva kar nekaj lovljenja, vendar smo ga
s pomočjo predsednika in sekretarja SŽPS uspešno opravili.
Ob tej priložnosti bi se jima rad zahvalil, prav tako pa gre
zahvala celotnemu odboru in našim članom.
Članstvo se vam je na hitro povečalo. So to novi člani ali
prestopi iz drugih OO?

Kako je organizirano delo v OO PO Postojna?
Hitro po ustanovitvi enote je prišlo do epidemije, ki je
za seboj potegnila veliko ukrepov, zaradi katerih naš OO še
vedno ni zaživel tako, kot smo si zamislili in želeli. Da bi pa
prišlo do realizacije vseh načrtov, ki smo si jih zadali, v enoti
poskušamo delo organizirati tako, da si naloge razdelimo
znotraj našega upravnega odbora.
Ustanovljeni ste bili pred dobrim letom. Zakaj je nastala
potreba po ustanovitvi novega OO?
Potreba po ustanovitvi se je kazala že dlje časa, saj smo
bili edina prometna operativa, ki ni imela svojega OO in
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Ob sami ustanovitvi je bilo v enoti približno 30 članov,
tekom leta pa se je članstvo povečalo za več kot 100 %, in
sicer samo z novimi člani. Iz drugih OO je bil le en prestop.
Kaj so glavni problemi vašega članstva?
Po pogovoru z našimi člani smo prišli do zaključka, da
so problemi predvsem na področju pomanjkanja zaposlenih, kar precej članov se je odločilo za upokojitev konec
prejšnjega leta. Veliko članov ima precej neizkoriščenega
dopusta. Prav tako trenutno poteka obnova CVP Postojna. Probleme poskušamo reševati sproti v sodelovanju z
drugimi OO.
MAJ 2021
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Kateri so največji izzivi, ki se nakazujejo pred OO PO
Postojna v bližnji prihodnosti?
Največji izziv vidim v sami zaščiti zaposlenih, ohranitvi
delavskih pravic in zagotovitvi delovnih mest vseh naših
članov.
Kaj vse ponujate svojemu članstvu?
Glede na to, da smo še mlad OO in, kot sem prej že omenil,
zaradi epidemije ni prišlo do realizacije vseh načrtov, se
bomo poleg zaščite delavcev in vsega, kar pripada poleg,
da bi se delavci na svojih delovnih mestih počutili dobro in
zadovoljno, potrudili organizirati družabna srečanja, izlete
ter obdarovanja ob večjih praznikih, kot je npr. 8. marec.
Ste pretežno moški OO; koliko imate članic?
Res je, v enoti prevladuje moška populacija, imamo pa
13 članic.
Skrbite tudi za druženje članstva izven delovnega časa?
Trenutno zaradi epidemije in vseh ukrepov to žal ni
možno. Seveda pa imamo v bližnji prihodnosti željo organizirati druženje izven delovnega časa, kjer bi se imeli člani
možnost bolje spoznati in, glede na to, da imamo veliko
mladih članov, svoje znanje prenesti nanje.
Nam lahko predstaviš svojo poklicno in sindikalno kariero do sedaj?
Že od malih nog sem tako ali drugače povezan z železnico, saj prihajam iz družine železničarjev, prav tako pa sem
otroštvo preživel tik ob železniški progi.

Predsednik OO PO Postojna Dragan Malinović

Leta 1995 sem zaključil srednjo železniško šolo in se še
istega leta kot premikač zaposlil na postaji Koper tovorna,
nato pa za kratek čas opravljal še delo vlakovodje. Od leta
2000 pa kot prometnik, prav tako na postaji Koper tovorna.
Leta 2006 sem začel delati kot progovni prometnik na progi
Divača-Koper, takrat je bilo to delovno mesto na postaji
Hrpelje–Kozina. Z odprtjem CVP leta 2010 je bilo naše delovno mesto premeščeno v Postojno. S sindikalnim delom
pa se do ustanovitve našega OO nisem imel priložnosti
srečati.
Pogovor pripravil Miran Prnaver.
Foto: Petar Matanović
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Zgodba neke generacije prometnikov, 5. del
Kako sem postal sprevodnik
Po vrnitvi iz vojske sem se vrnil v Celje, na premik. Imel
sem srečo, da sem lahko izobraževanje nadaljeval na mariborski šoli, kjer sem srečal povečini svoje sošolce – generacijo, ki je še vedno upala, da se ji bodo uresničile želje,
da dosežejo svoj življenjski cilj. Z mano sta bila le še sošolca Edi Kolar in Anton Ivanuša, medtem ko je Ivan Sitar iz
Oplotnice postal samostojen avtoprevoznik. Vsi trije smo
dosegli to, o čemer smo sanjali. Ivanuša je žal potem prerano
umrl.
Težko je razumeti mladeniču, ki hodi v šolo, posluša
predavatelje in misli, da se uči zanje, da se predavatelji z
vsemi človeškimi slabostmi, ki jih mladi kmalu odkrijejo
MAJ 2021

in se potem iz njih norčujejo, pri spraševanju izživljajo nad
mladimi in se na nek način maščujejo za svojo težko prehojeno pot, da so dosegli svoj poklic. Toda ko te življenje
postavi v kruto realnost in ti poruši življenjske sanje o svoji
bodočnosti, spoznaš, da ti edino znanje lahko pomaga, da
premagaš to oviro. Potem ni čudno, da se je naša generacija,
ki se je vrnila v šolske klopi povečini s premika, dobesedno
zagrizla v šolo.
S kakšno vnemo smo se učili strokovne predmete! Naši
predavatelji so bili sami izkušeni strokovnjaki s področij,
ki so jih dolga leta opravljali. Spomnim se Franca Megliča,
ki nam je predaval potniško tarifo, katero smo znali brez
izjeme vsi na pamet. Če bi to bilo na začetku šolanja, potem
manjše ocene od trojke v redovalnici sploh ne bi poznali.
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Vsi predavatelji so bili do nas spoštljivi in so nas upoštevali
kot odrasle osebe, pa saj smo dejansko že opravili življenjski zrelostni izpit tako na železnici, kot v vojski. Še posebej
Meglič je bil do nas prijateljski. Koliko zanimivih anekdot
iz življenja sprevodnikov nam je povedal. To so bile hkrati
življenjske smernice, kako je treba biti tudi človek, ne samo
uradna uniformirana oseba. Tako široko razgledanih oseb
sem na železnici srečal prav malo. Večina je bilo »paragrafarjev«, ki so se s trdim delom povzpeli celo do inšpektorjev
in bili potem najbolj »dlakocepni«, samo da so se dokazovali. Žal sem se pozneje srečal v takšnem položaju celo s
sošolcem, ki je prav dobro vedel za realnost dogodka, a je bil
s svojim starejšim sodelavcem v preiskavi še bolj dosleden
(neživljenjski) in se je dokazoval v svoji strokovnosti.
Meglič nam je nekoč pripovedoval anekdoto sprevodnika, ki je bil pretirano služben. Na vlaku se je pojavila žena
sprevodnika, ki je zadnji čas ujela vlak in ni uspela kupiti
vozovnice. Uradno je prišel do nje in zahteval vozovnico.
Ko mu je povedala okoliščino svoje zamude, jo je strogo
okaral in ji zaračunal še dodatek kazni.
Nič posebnega. Imel sem celo šefa, katerega žena je prišla
na vlak in pozabila doma denarnico, pa ni hotel niti slišati,
da bi plačal vozovnico, in sem ji dal karto na up.
Naše izobraževanje smo vsi uspešno končali in se vrnili
na svoja delovna mesta. V Celju me je čakal premik v treh
izmenah. Razlika je bila le v tem, da so imeli sodelavci do
mene nekoliko večje spoštovanje, kajti vedeli so, da se bom
slej ko prej od njih poslovil. Pa so bile te počitnice pred
jesenskim odhodom v ljubljansko šolo kar pestre.
Ko je bil poleti čas dopustov, je bilo na tesno s kadri. Bil
sem v dnevni na premiku, zvečer ob koncu izmene pa me
pokliče operativni pomočnik šefa in mi pojasni, da je zbolel
sprevodnik, ki ga moram nadomestiti. Namesto domov me
je poslal v Aškerčevo (ulico), kot smo dejali prenočišču za
sprevodnike. Zgodaj zjutraj me zbudijo in odidem na postajo,
kjer me čaka prevelika sprevodniška suknja in sprevodniška
torbica. Z mano se pogovarjajo kot s starim sprevodnikom,
čeprav še nikoli v življenju nisem opravljal tega poklica. S
prazno potniško garnituro vagonov serije Bs se peljem po
delavce v Poljčane. Kot kakšnemu strašilu se mi posmihajo

starejši znanci, mlajša dekleta pa me prijazno pozdravljajo,
češ da hitro napredujem. To mi je vlilo nekoliko samozavesti.
Iz Celja sem v vlogi sprevodnika za takratno Titovo Velenje. S poljčanskim delavskim vlakom sem že ujel malo
prakse pri svojem delu. Sem že bolj podoben sprevodniku.
Pa se mi je zalomilo. Pred Šmartnim so popravljali most
in vlak je imel počasno vožnjo z desetimi kilometri. Prerinem se do vrat, ko me potniki prepoznajo kot novinca in mi
povedo, da še ni postaja. Potem se zgodi, da se pripravim
za izstop na prihajajoči postaji, pa me zopet opomnijo, da je
postaja na drugi strani.
Pa sem srečno pripeljal do končne postaje. Povratna
vožnja je bila prijetnejša. Potnikov je bilo bolj malo in bližal
se je konec službe. V Celje sem se vrnil proti poldnevu,
oddal sprevodniško opremo in se odpeljal domov. Pred odhodom me je predpostavljeni s prosečim pogledom, kar ni
bila njegova navada, nagovoril, da bi prišel zvečer v svojo
nočno na premik – se ve. Brez pomisleka sem privolil, kajti
vedel sem, da imajo tudi na premiku pomanjkanje osebja.
Čeprav mi je dovolil, da lahko v službo zamudim kakšne tri
ure, sem svojo službo nastopil pravočasno.
Sodelavci nočne izmene so že vedeli za moje sprevodniško potovanje. Poln radosti sem jim razlagal, kako je bilo,
le o nerodnostih sem zamolčal. Pripadala mi je premikalka,
najzahtevnejše opravilo, pa je bil vodja premika prijazen
(morda po predhodnem navodilu) in mi dodelil mesto lovilca. Začuda so bili sodelavci temu naklonjeni. Zjutraj pa,
se ve, sem moral častiti v kolodvorski restavraciji. Pa sem
z veseljem, saj sem prejšnjega dne opravil praktični izpit za
sprevodnika.
Potem sem še nekajkrat vozil v sprevodniškem turnusu.
Pa tudi uniformo so mi priskrbeli pravšnjo. Do jeseni, ko
sem odšel v Ljubljano, so me porabili povsod. Tam pa so
me sredi šolanja v božičnih praznikih porabili za dodatnega
sprevodnika pri prevozu zdomcev od Jesenic do Zagreba. To
pa je bilo posebno doživetje, o čemer nadaljujem v prihodnji
številki.
Članek napisal Marjan Mally.

Ročne signalne svetilke
Že od prvih dni obstoja železnic v 19. stoletju se je pojavila potreba po prenosu sporočil določenih signalnih znamenj
med prometnim osebjem in vlakovnim osebjem. Že v sredini
19. stoletja so se na angleških tleh, ki je domovina železnic,
izoblikovali dnevni ročni signalni znaki, ki so jih ponoči
zamenjale ročne signalne svetilke različnih barv. K ročnim
signalnim znamenjem in svetilkam prištevamo tudi zvočne
signale, za kar so se uporabljali signalni rogovi, kasneje piščalke.
Angleški pravilnik Vzhodnih železnic iz leta 1846 določa
signalna znamenja, kjer se v nočnem času uporabljajo svetilke
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različnih barv. V dnevnem času so uporabljali signalna znamenja z rokami. Ročno znamenje z iztegnjeno roko horizontalno je, na primer, pomenilo Prosto! (All Right.), ponoči
bela svetilka. Signalno znamenje Pričakuj stoj! (Slacken
Speed.) se je dajalo z zeleno zastavico ali iztegnjeno roko
v zrak, ponoči zelena svetilka. Signalno znamenje Stoj!
(Always to Stop.) se je dajalo z rdečo zastavico ali z obema
iztegnjenima rokama v zrak, ponoči rdeča svetilka.
Tudi na ozemlju Slovenije že za časa Južne železnice in
Cesarsko kraljevih Avstrijskih državnih železnic so uporabljali podobne signalne znake kot v Angliji v 19. stoletju.
MAJ 2021

MALO ZGODOVINE

Primeri uporabe različnih barvnih svetilk (signalni pravilniki)

Če pogledamo signalni pravilnik iz leta 1923 (Južne državne železnice), je lepo razvidno, da Prosto! (Slobodno.)
pomeni bela barva, ponoči bela svetilka, Pričakuj stoj!
pomeni zelena barva, ponoči zelena svetilka, Stoj! se daje z
rdečo barvo, ponoči rdečo svetilko. Iz signalnega pravilnika
iz leta 1939 je razvidno, da v vseh teh primerih ni več v
uporabi bela barva, temveč belo nadomesti zelena, zeleno
pa rumena (oranžna), rdeča ohrani enako relacijo pomena.
Da so izločili belo barvo v signaliziranju, je botrovala vse
večja elektrifikacija in uporaba električnih svetilk v objektih
ob progah, kar je pomenilo moteč faktor v signaliziranju z
belo svetlobo. Bela svetloba pri ročnih signalnih svetilkah
ostane v uporabi v dajanju premikalnih znamenj na premiku.
V tem obdobju se pojavi tudi prometniški lopar, namesto katerega se sme uporabljati tudi zelena ročna signalna svetilka
(v nočnem času), kot je to v navadi še danes.

Ročne signalne svetilke so bile nekoč izdelane iz kovine
in se je za svetlobo lahko uporabljala v prvih obdobjih sveča,
kasneje karbid ali petrolej in v sedanjih časih baterijska elektrika. Barvo svetlobe je določalo barvno steklo na svetilki.
Svetilke so izdelane s prav posebnim ročajem za držanje v
roki, s katerim si lahko z določenimi gibi dajal ročna signalna znamenja. Običajno najdemo na svetilkah znake določene železniške uprave v času, v katerem se je uporabljala, le
redko leto izdelave ali kakšen drug napis. Ročne signalne
svetilke so se tudi po velikosti ločile glede na namen, večje
so bile namenjene npr. prometnikom, kretnikom, zaviračem,
manjše svetilke kontrolorjem. Svetilke imajo na zadnji strani
še odsevno parabolo, da svetlobo usmerijo proti steklu na
sprednji strani svetilke.
Izdelovalci svetilk so skozi čas manj poznani, le v zadnjem
obdobju električnih baterijskih svetilk so znani proizvajalci

Ročna signalna svetilka
z letnico izdelave 1960
in oznako JŽ

Ročna signalna svetilka
iz obdobja Južne
železnice pred 1918
(zelena)
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Ročna signalna svetilka
JŽ – 50. ali 60. leta 20.
stol. s tremi različnimi
barvnimi stekli

Ročna signalna svetilka, Ročna signalna svetilka
glede na obliko, verjetno z oznako JDŽ – 30. leta
pred letom 1918
20. stol.
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le-teh. Na primer v zadnjem
obdobju
Jugoslovanskih
železnic tako imenovane
Krušik svetilke podjetja
CEAG z oznako JŽ, ki so
jih ob osamosvojitvi Slovenskih železnic ponekod
izbrisali s svetilk. Kasneje
so te baterijske signalne svetilke nadomestile še danes
aktualne svetilke mica ML
podjetja ATEXOR (brez tipičnega ročaja).
Ročni signalni znaki
in posledično svetilke v
nočnem času se na železnicah uporabljajo že od
prvih dni in se bodo upoRočna signalna svetilka JŽ za
čuvaje, kretnike, zavirače ...
rabljale še v prihodnosti,
saj popolne nadomestitve
človeka v železniškem prometu ne bo. Tudi tam, kjer je
marsikaj že avtomatiziranega, se ob izrednih dogodkih in
raznih vzdrževalnih delih na lokacijah dajejo tudi signal-

Ročne signalne svetilke Krušik podjetja CEAG – 80. leta
20. stoletja

na znamenja, za katera so v nočnem času potrebne ročne
signalne svetilke.
Avtor: Mitja Vaupotič
Literatura:
Eastern counties railway: Signals and regulations, 1846.
Državna uprava Južne železnice Ljubljana: Signalni pravilnik, 1923.
Jugoslovanske državne železnice: Signalni pravilnik, 1939.

Vid Polanec, železničar in sindikalist
Vid Polanec, ste železničar v pokoju in tudi dolgoletni
sindikalist. Morda bi za začetek tega pogovora najprej
opisali, kako je potekala vaša poklicna železničarska pot.
Železniško šolo sem začel obiskovati leta 1966 in jo
končal leta 1970. Po šoli sem začel delati na postaji Šentjur
in leta 1971 odšel na služenje vojaškega roka. Po odsluženi
vojaščini sem se leta 1972 zopet vrnil v Šentjur in tam ostal
do leta 1974. Naslednjih deset let, do leta 1984, sem delal
kot prometnik na postaji Celje. Do leta 1990 sem opravljal
delo operativnega pomočnika na postaji Celje, nato pa sem
odšel v Maribor, na odsek prometne operative OPO Maribor. Tam sem opravljal več različnih del, od vozovnega
dispečerja, vlakovnega oz. prometnega dispečerja do analize
potnih listov. Nekaj malega sem nadomeščal tudi referenta
za zapore prog. Šest let sem bil na delovnem mestu starejšega dispečerja, kjer sem leta 2009 zaključil 40-letno kariero
na železnici. Nekje vmes, leta 1993, sem 16 mesecev bil šef
postaje v Grobelnem, kar pa mi ni ustrezalo. Preveč sem
bil navajen dela v turnusu in moj bioritem ni bil navajen
8-urnega delovnika. Zdi se mi, da še danes čutim vpliv dela
v turnusu in imam ponoči težave s spanjem.
Veliko del, poklicev, postaj ste zamenjali. Kaj je pa tiso,
kar vam je bilo najbolj pri srcu, kateri poklic ali delo ste
najrajši opravljali?
Prometnik. To je bila vedno moja želja, biti prometnik, in
to bi izbral še danes. Okoliščine so pač nanesle, da sem šel
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za operativnega pomočnika, na delovno mesto prometnika
pa se nisem več vrnil.
Pa vaša sindikalna pot? Ste se kmalu včlanili v prometniški sindikat, ki je bil ustanovljen leta 1990?
Leta 1990, ko sem prišel v Maribor, je bil sindikat operative kar malo v razsulu in je deloval v okviru nekega drugega
sindikata, kjer se je pojavljalo kar nekaj nesoglasij. Sčasoma
smo vsi na OPO iz sindikata izstopili, hkrati pa kaj kmalu
ugotovili, da je težko karkoli doseči, če nisi »pokrit« s sindikatom.
Sčasoma smo se pričeli aktivirati, organizirati in se leta
1999 priključili sindikatu prometnikov, ki mu je takrat predsedoval Ivan Šenkiš. Predsedovanje območnemu odboru
OO PO Maribor sem prevzel leta 1999 in ga vodil do
leta 2008.
Od koga ste pa prevzeli predsedovanje? Kdo je vodil območni odbor pred vami?
Od nikogar, ker dve ali tri leta sploh ni bilo sindikalne
organiziranosti v OO PO.
Torej ste dejansko bili prvi predsednik OO PO Maribor?
Tako je.
Kako je sploh prišlo do tega, da so vas predlagali za
predsednika OO PO?

Spričevalo o opravljanem izpitu za vlakovnega odpravnika

Nekega dne sta prišla na razgovor v Maribor Bernard
Nared, takrat sekretar prometniškega sindikata, in takratni
predsednik Ivan Šenkiš. Bil sem ravno v dnevni, pa so kolegi
rekli, naj grem poslušat, kaj imata povedati. Te informacije
sem nato prenesel svojim sodelavcem, pa so rekli, kaj pa, če
bi kar ti šel v Ljubljano in bi nas zastopal. Sprva sem se tega
branil, ker sva z ženo ravno začela graditi hišo, kasneje pa
popustil in se udeležil svoje prve seje v Ljubljani. Spomnim
se, da je bil december in da je bila pravzaprav zadnja seja
sindikata v letu 1999, po njej je sledil zaključek. To je bil
začetek, delo v sindikatu pa je trajalo naslednjih devet let.
Odbor OO PO se je na novo organiziral in bilo je potrebno
določiti, kdo bo opravljal dela blagajnika, tajnika. Za nas je
bilo to vse na novo, učili smo se.
Spričevalo prometne šole

Kako velik je bil območni odbor OO PO?
Ne tako velik. Pokrivali smo samo OO PO Maribor. Sam
sem se nekaj časa zavzemal, da bi se povezale vse tri prometne operative, se pravi Maribor, Ljubljana in Postojna,
vendar neuspešno.

treba kaj dosti sklicevati, ker je vsak, ki je imel kakšno vprašanje ali je želel kaj povedati, to naredil osebno. Pravzaprav
je informiranje potekalo sproti, kar je pa skoraj še boljše.

Pa so bili vsi zaposleni na operativi včlanjeni v sindikat?

Kako bi ocenili sodelovanje s takratnimi predsedniki
SŽPS? Najprej je to bil Ivan Šenkiš, za njim je funkcijo
predsednika prevzel Damjan Rak.

Če se prav spomnim, so bili včlanjeni vsi, razen enega.
Ker članstva ni bilo veliko, sestankov pravzaprav niti ni bilo

Lahko rečem, da je bilo sodelovanje zgledno. Konfliktov
ni bilo in vse se je dalo lepo dogovoriti.
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Je morda v tem obdobju nastal naziv oz. poimenovanje
t. i. »štajerski lobi«? Mislim seveda v pozitivnem smislu,
da ste bili Štajerci zelo poenoteni in da ste se držali tega,
kar ste se dogovorili. Da ste držali skupaj.
Na seje v Ljubljano smo se vozili s Pohorcem in smo
seveda veliko stvari predebatirali, se pogovarjali o aktualnih temah. Morda je včasih res nastal vtis, kot da smo
kakšni zarotniki, vendar vedno v dobrem pomenu, nikoli
v slabem, da bi recimo imeli težnje se odcepiti, osamosvojiti.
Je bilo to naporno obdobje, ko tako pogledate nazaj?
Bi rekel, da ne. Bilo je zanimivo obdobje. Spoznavanje
sistema železnice je kar zahtevna naloga. K razumevanju
dela na železnici je veliko pripomoglo, da sem delal tudi kot
premikač, zavirač, kretnik, popisni vlakovodja v Čretu. Prav
tako delovanje v sindikatu prinese še dodatne poglede na to,
kaj železnica pravzaprav je. Če te izkušnje človek nima, je,
kot da nekaj manjka.
Se je bilo na sestanke potrebno voziti v Ljubljano? Je to
za vas predstavljalo dodatno breme?
Ne, nikoli. Zame vožnja ni nikoli predstavljala kakšnega problema. Vso delovno dobo sem se vozil do delovnega
mesta.
Vsak čas prinese drugačne izzive na področju sindikalnega dela in uveljavljanja pravic delavcev. Kaj menite,
kako uspešni ste bili pri uresničevanju tega?
Lahko rečem, da smo bili kar uspešni. Predvsem progovni prometniki so kar nekaj dosegli, morda smo bili starejši
dispečerji skoraj malo zapostavljeni. Božičnic ni bilo, danes
pa nekateri že v juniju začnejo spraševati po višini božičnice.
Po pravici povedano, sam osebno nisem nikoli spraševal po
plači ali kakšnih dodatkih. Tudi ta družabni del je bil včasih
morda skromnejši, manj je bilo organiziranih družabnih ali
športnih dogodkov.
Ste svoj mandat zaključili z upokojitvijo?
Upokojil sem se leta 2009, tako sem še kakšno leto sodeloval pri sindikalnem delu, mandat predsedovanja območni
organizaciji pa predal svojemu nasledniku.
Koliko še spremljate dogajanje na železnici? Koliko ste
morda še obdržali stike?
Še spremljam, največkrat po medijih. Nekaj stikov še
imam tudi s kolegi. Upokojenci operative Maribor imamo
dvakrat letno srečanja. Enkrat organizira srečanje eden,
drugič drugi, na različnih koncih. To je bilo kar tradicionalno, do lani seveda, zaradi situacije, v kateri smo.
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S starinsko signalno svetilko

Koliko se vas udeleži teh srečanj?
Kar nekaj, okoli petnajst. Povabimo tudi svoje žene, tako
da nas je kar lepo število, ko se zberemo. Nekaj bivših sodelavcev pa na žalost ni več med nami.
Ste človek z veliko izkušnjami. Danes lahko na dogajanja
gledate z distance. Kaj je vaše sporočilo zaposlenim na
železnici ali morda članom sindikata? Kaj bi jim položili
na srce?
Kar naj nadaljujejo z delom. Morda bi morali kakšne zahteve bolj ostro postaviti, ker le tako lahko danes kaj dosežeš.
Z milim pristopom ali kakšnimi prošnjami je bolj tako tako.
Spomnim se kakšnih primerov, ko smo zagrozili s stavko, pa
je bilo kar malo boljše stanje. Danes vsak bolj gleda svoje
interese in zanima jih samo plača ali pa, da se uresniči prav
njegova zahteva.
Ko sem leta 1970 prišel na železnico, nismo dobivali
plačane ne malice in ne potnih stroškov. Ko so na postaji
v Celju odprli obrat družbene prehrane, menzo, so nekateri začeli dobivati bone za prehrano. Takrat smo se tudi mi
začeli »buniti« in dobili smo listke, s katerimi smo lahko
enkrat na mesec kupovali v trgovini.
Morda bi zaključila z mislijo, da je pri reševanju težav
potrebno biti vztrajen in odločen, hkrati pa biti hvaležen
za tisto, kar imaš.
Dodal bi še, da je bila nekoč pripadnost železnici absolutno večja, kot je danes. Morda se sliši smešno, ampak ko
smo prišli na vlak, smo se pogovarjali, kako bo v službi, in
ko smo se peljali domov, smo se pogovarjali, kako je bilo v
službi. Dela je bilo ogromno, ampak smo z veseljem delali.
Lepo je bilo. Moram reči, da bi obdobje teh štiridesetih let
kar ponovil, če bi ga lahko.
Pogovarjal se je Miran Prnaver.
Foto: Miran Prnaver in arhiv Vida Polanca
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Ciril Jurman, gospod, ki je začel delati na
železnici leta 1942 – 2. del
V prejšnji številki smo objavili pogovor s človekom, ki je
na železnici začel delati davnega leta 1942. Verjetno takih
primerov v Sloveniji skoraj ni več. Po objavi se je gospod
Ciril spomnil še nekaj zanimivih dogodkov in seveda jih
danes z veseljem objavljamo.

sprevodnika na progi proti Novi Gorici. Vmes so mu dali
celo, da je moral pobirati papir po postaji. Temu so se uprli
drugi prometniki na Jesenicah, ker je šlo za očitno degradiranje in ponižanje. Na osnovi tega so ga potem premestili za
prometnika na postaji Grobelno in nato v Celje. Lahko bi šel
tudi za dispečerja v Maribor, a je to pogojeval s stanovanjem
v Mariboru.
In ker ni bilo stanovanja zanj, je ostal v Celju. Tu je napredoval za operativnega pomočnika in pomočnika šefa postaje.
Šef postaje pa ni želel postati, čeprav so mu ponujali tudi to
mesto. V tistih časih je bilo veliko dela, premika na postaji
Celje Čret. In med delavci je bil tudi eden zelo konflikten,
s katerim se ni dalo delati. Štefan je po službeni dolžnosti

Posredoval je fotografijo, kjer je na fotografiji s starši in s
še dvema bratcema in sestricama. Njega drži oče v naročju.
Ciril je tisti, ki ima na glavi kapico. Mama Marija pa drži
v naročju sestro, še dojenčico, ki je bila tudi povezana z
železnico, a žal tragično, saj je svoje življenje končala kot
odrasla v nesreči, ko jo je povozil brzovlak. Ta fotografija je
nastala nekje davnega leta 1928.
Sicer je bilo vseh otrok
v družini Jurman kar 16.
Tudi njegov brat in sestra
sta postala železničarja.
Njegov oče Janez je bil
tudi železničar, in sicer desetar za območje proge od
Zidanega Mosta do Orehovega (v bližini Sevnice).
Med drugo svetovno vojno
je moral oče dvakrat za pol
leta iti delat kot desetar v
Avstrijo, in sicer leta 1942
in 1943.
V tistih časih so Nemci
uvedli prakso, da so tudi
naši ljudje hodili delat v
Avstrijo in verjetno tudi v
Nemčijo. Po pol leta dela
v tujini jih je zamenjal
drugi slovenski delavec. V
juniju leta 1944 pa je očeta
med delom na progi med
postajama Breg in Sevnica
Fotografija iz leta 1928, Cirila (s kapico na glavi) drži oče v naročju.
ubila mina. Bila je tempirana mina, časovno nastavljena. Druge tako nastavljene moral opraviti zaslišanje z njim. In malo kasneje je bil ta
mine so ponoči eksplodirale, oče je zjutraj šel na delo, a žal delavec odpuščen. A se je želel bratu maščevati in je prišel z
je ena ostala še neaktivirana in ta je bila zanj usodna. Mina nožem v njegovo pisarno. Bratu je nekako uspelo pobegniti
je bila pod tirom in oče je bil takoj mrtev. Je pa zanimivo, iz pisarne, a ga je napadalec pri tem z nožem poškodoval in
bolje rečeno tragično, da je imel tistega jutra močan glavo- je moram v bolnišnico na zdravljenje. Po tem dogodku se
bol, migreno in je resno razmišljal, ali bi šel v službo. In ni več vrnil na delo in je v bolniški ostal do pokoja. Umrl je
se je odločil ter tako končal zemeljsko pot. Po vojni pa so pred več kot desetimi leti.
mami celo za nekaj časa vzeli očetovo pokojnino, češ da je
Tako je Ciril zaključil svoje spomine na delo svojega
delal za Nemce. A oče je bil redno zaposlen na železnici, očeta in brata na železnici.
nič drugega.
Njegov brat Štefan je bil tudi prometnik, in sicer pred
Pogovarjal se je Miran Prnaver.
služenjem vojske na postaji Prevalje. Po vojaščini je pristal
Foto: Arhiv Cirila Jurmana
na Jesenicah in zaradi potreb opravljal delo vlakovodje in
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Čebelarka z dušo Jolanda Pavlović

Čebelarka Jolanda Pavlović ob največjem čebelnjaku

Na delovnem mestu si v stiku s potniki, je bilo vedno
tako?

ne počivajo. Vsled vsega naštetega pozabim tudi na marsikateri čebelji pik.

Obiskovala sem srednjo železniško šolo v Mariboru, triletno smer Prometno transportni odpravnik, ob delu sem
dokončala srednjo šolo za ekonomskega tehnika. V času šolanja v Mariboru sem bila štipendist TTG Celje.

Ali je to danes hobi ali že pridobitna dejavnost?

Kako to, da te je v mladosti zaneslo na železnico?
V osmem razredu smo imeli predstavitve poklicev in med
ostalim so prišli predstavit tudi poklice na železnici. Predstavitev mi je bila zelo všeč, ker me je zmeraj zanimalo delo
z ljudmi.
Imeli so tudi štipendije. Štipendijo sem dobila, zato
je bila moja prva zaposlitev TTG Celje. Kasneje je prešel TTG pod Slovenske železnice in tam sem zaposlena še
danes.

Naše čebelarstvo je že zdavnaj preraslo okvirje ljubiteljskega čebelarjenja, saj sedanjih približno 150-180 čebeljih družin zahteva ogromno časa, truda in tudi finančnega
vložka.
V teh letih smo pridobili vsa potrebna dovoljenja za predelavo čebeljih proizvodov, torej smo registrirali dopolnilno
dejavnost na kmetiji, uredili zadeve okrog trošarin, postali
certificiran ponudnik čebelarskega turizma in leta 2013 postali najboljši čebelarski turizem v Sloveniji.
Že več kot 10 let so naši medovi vključeni v kolektivno
blagovno znamko, ki jo je priznala tudi EU, to je SMGO

Čebelarka in železničarka, nenavadna kombinacija,
kdaj je nastala?
Mož je leta 2004 začel čebelariti s sedmimi AŽ panji.
Ker se je čebelarstvo zelo hitro širilo in smo dosegli število
preko 100 čebeljih družin, je bilo potrebno pri čebelarskih
opravilih pomagati, zato sem se za čebelarstvo navdušila
tudi sama in leta 2009 uradno postala čebelarka in članica
ČD Rogatec. Čebelarjenje je zelo zanimivo, čebele delujejo na človeka zelo pomirjujoče, vlivajo ti nove energije, ko
gledaš ta mala bitja, kako so organizirana in pridna in nikoli
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Eden od motivov čebelarstva Pavlović
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Jolanda pred čebelnjakom z AŽ panji

(slovenski med z geografsko označbo). Zakaj ta korak? Zato,
ker želimo kupcem ponuditi kar največ. Vsi naši medovi so
vsako leto kontrolirani v laboratoriju ČZS na pelodno sestavo in morebitne ostanke zdravil, s katerimi se zatira varoa.
Vse skupaj dokazuje kvaliteto medov, za razliko od tistih
na trgovskih policah, katerih poreklo proizvodnje in polnjenja sploh ni navedeno.
Ja, marsikaj se je zgodilo v teh letih.
Danes imaš svoje panje s čebelami?
Moje čebelice so na lokaciji Nadole, občina Žetale, kjer
imava tudi vinograd in sadovnjak, so pa tudi vsaj delno moje

Jolanda z možem Slavkom

tudi ostale, saj pomagam pri čebelarskih opravilih v vseh
čebelnjakih.
Lahko malce predstaviš delo čebelarke?
Čebelarska sezona za naslednje leto se začne takoj po zadnjem točenju medu, kar pri nas pomeni v drugi polovici
julija. Začne se z zatiranjem varoe, nato pa s konstantnim
krmljenjem vse do konec septembra. Leto zaključimo s pregledi zdravstvenega stanja čebel oz. s še dodatnim zdravljenjem in pregledom zadostnih količin hrane.
Konec leta družine še opažimo, da jim je skozi zimo topleje.
Pozimi je potrebno pripraviti blizu 1000 satnikov za naslednjo sezono. V februarju sledi kratek pregled stanja hrane
v čebelji družini, v sredini marca pa, ali so vse matice začele
s svojim opravilom, torej z zaleganjem, in s tem povzročile
bujni razvoj družin. Kot zanimivost, matica zaleže na dan
več jajčec, kot je njena teža!
Sledijo pregledi vseh družin na 7 do 10 dni. Če imamo
srečo, točimo maja prvi med, to je cvetlični, v juniju akacijev
in v juliju kostanjev, lipov in gozdni.
S temi zadnjimi opravili žal v zadnjih letih, vse od leta
2016 nimamo prevelike »gužve«, saj nam nepredvidljivo
vreme preveč kroji čebelarski izplen. No, pa saj ni vse v
medu, saj čebelice opravljajo še pomembnejše poslanstvo,
to je opraševanje vseh cvetočih rastlin, ki nam nato dajejo
hrano.
Prav opraševanje je velik problem: če izumrejo čebelice, se moramo zavedati, da bomo ostali brez velikega dela
hrane, kaj pa sledi, pa ni potrebno razlagati. Delo čebelarke
se razteza skozi vse leto.
Kakšni so rezultati tvojega dela?

Polica z izdelki

MAJ 2021

Če bi bilo vse normalno, bi pridelali kar večje količine
medu (cvetlični, akacija, lipa, gozdni in kostanj), strankam
pa ponujamo tudi matični mleček, cvetni prah, vosek in
propolis. Pripravljamo pa še razne mešanice: čebelji imuvital (mešanico medu, cvetnega prahu, propolisa, matičnega
mlečka), med z ingverjem, med s cimetom in med s čokolado, alojo z medom, za domačo rabo in degustacijo naših
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skupin pa še medeni liker. Tudi voščene svečke in obeske
izdelujemo.
Se pri tem delu pojavljajo kakšne težave?
Veliko težavo v čebelarstvu predstavlja bolezen čebel
varoa, ki jo nekako krotimo izključno z dovoljenimi sredstvi v Sloveniji.
Največja težava, ki jo imamo čebelarji, je nepredvidljivo vreme. V mislih imam pozebo, ki nam ne prizanaša,
da lahko čebele sploh preživijo, jih je potrebno skozi leto
krmiti. Mnogi vidijo v čebelarjenju možnost hitrega zaslužka, vsled tega se je število čebelarjev v Sloveniji povzpelo
na preko 11000, kar nas postavlja v sam svetovni vrh glede
na število prebivalcev, bojim pa se, da bo število začelo zelo
hitro upadati, če se bodo težave z vremenom nadaljevale tudi
v prihodnjih letih.
Ostali bomo le tisti, ki imamo čebele res radi in ne čebelarimo zgolj samo zaradi zaslužka.

Kakšne načrte imaš v prihodnosti?
Ideje za nove izdelke pridejo spontano, vsekakor pa
želimo vsaj ohraniti doseženi nivo, če ga že ne dvigniti.
Hkrati želimo pripeljati v naše kraje čim več obiskovalcev, da spoznajo lepote narave tukaj med Donačko goro in
reko Sotlo ter se seznanijo z našo Kranjsko sivko, pomenom
čebel in čebeljih proizvodov.
Največje plačilo za naš trud in delo z »mojimi čebelicami« je, da odidejo obiskovalci od nas, iz naše male Logarske
doline, kot se znamo pošaliti z gosti, nasmejanega obraza in
polni lepih vtisov, ki jih nato delijo s svojimi najbližjimi in
znanci.
Zapisal Edvard Kostić.
Foto: Edvard Kostić

Slovenija, Slovenci in kar nekaj zanimive
zgodovine
Vam je znano, ...

… da je slovenski jezik eden najbolj arhaičnih jezikov v Evropi
in tudi nasploh? Edini med uradnimi jeziki Evropske Unije
pozna dvojino, poleg tega pa ima največ narečnih skupin
in narečij, glede na število prebivalcev, ki ga uporabljajo
kot svoj materni jezik.

tudi svetovni rekord v neprekinjenem muziciranju – več kot
300 večerov zapored? Brata Avsenik sta tudi največkrat
izvajana evropska skladatelja!

… da je Avsenikova skladba Na Golici največkrat predvajana
instrumentalna skladba dvajsetega stoletja?

… da je slovenski matematik baron Jurij Vega leta 1783 na
… da je imel Slovenec navadno manj kot 1 % možnosti, da
bo umrl kot državljan države, v kateri se je rodil? Tako vsaj
govori statistika in izročilo zadnjih stopetdeset let.

Dunaju izdal logaritmovnik srednje velikosti, preračunan
na sedem decimalk, ki je po kakovosti in obširnosti presegal vse dotedanje logaritemske tabele? Ta in vsi njegovi kasnejši logaritmovniki so bili prevedeni v skoraj vse
svetovne jezike in so se uporabljali po vsem svetu vse
do izuma elektronskega izračunavanja logaritmov. Svojo
genialnost pa je Vega pokazal tudi v avstroogrski vojski,
v kateri je veljal za utemeljitelja moderne balistike, za kar
je prejel tedaj najvišje vojaško odlikovanje, Red Marije
Terezije.

… da je bila prva slovenska in hkrati tudi slovanska državna

Kurenti v Cirkovcah

tvorba po razpadu Rimskega imperija kneževina Karantanija? V različnih ozemeljskih in političnih ureditvah je
obstajala od konca 6. do konca 12. stoletja, ko je postopoma razpadla na različne vojvodine in krajine – Veronska krajina, Istrska krajina, Vojvodina Koroška, Vojvodina
Štajerska, Vojvodina Kranska.

… da je daleč najuspešnejša slovenska glasbena skupina
vseh žanrov in dob narodnozabavna skupina Ansambel
bratov Avsenik, ki je prodal kar 31 milijonov plošč, drži pa
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… da je starodavni, sprva tudi predkrščanski slovenskokarantanski obred ustoličevanja knezov in vojvod na
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Cerkniško jezero

Gosposvetskem polju bil temelj za nastanek pogodbene
ali kontraktualne teorije prava o prenosu oblasti z ljudstva
na vladarja, kar je utemeljil francoski zgodovinar prava
in filozof Jean Bodin leta 1576? Prišel je do zaključka,
da je suvereno ljudstvo, ki ima pravico, da izmed sebe
izbere svojega vodjo oz. vladarja ter s pogodbo nanj prenese izvrševanje njihove izvorne pravice. Kasneje je bilo
to delo Jeana Bodina in posebej njegov opis ustoličevanja
tudi inspiracija za nastanek demokracije v obliki ameriške
Deklaracije o neodvisnosti (1776) izpod peresa Thomasa
Jeffersona, ki je s svojima začetnicama imena posebej
označil prav stran v knjigi Bodina, ki govori o slovenskem
obredu ustoličevanja.

… da je ustoličevanje knezov in vojvod na Gosposvetskem
polju vselej potekalo izključno v slovenskem jeziku vse
do leta 1414, ko je bil ustoličen zadnji knez – Ernest Železni? Kasneje je do leta 1651 potekal poklon deželnih
stanov vladarju na Vojvodskem prestolu v slovenščini,
nato pa do 1728 v deželni hiši v Celovcu. Prav tako v slovenščini!

… da je Slovenec Herman Koroški oziroma Herman iz Karintije prvi prevedel Koran v latinščino sredi 12. stoletja?

… da je Slovenec Herman Potočnik, vojak in inženir, specialist za raketno tehniko, v svoji knjigi Problem vožnje
po vesolju – raketni motor, ki jo je v Berlinu izdal konec
leta 1928, že takrat do potankosti načrtoval in opisal človekov prodor v vesolje in njegovo tamkajšnje bivanje? V
svoji knjigi je med drugim do potankosti opisal vesoljsko
postajo, ki bi jo sam namestil v geostacionarno orbito.
Zaradi te knjige in v njej zajetih številnih prodornih idej se
Hermana Potočnika danes uvršča med same utemeljitelje
kozmonavtike!

… da so pri vesoljskih poletih sodelovali že trije Slovenci

Sv. Ana v Halozah
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oziroma dva slovenska ameriška astronavta, dr. Ronald
Sega (Šega) in dr. Jerry Linenger, katerima se je prosinca 2007 pridružila še prva ženska astronavtka slovenskih
korenin Suni (ali Sunite) Williams (Zalokar), ki je s seboj v
vesolje odnesla slovenske kranjske klobase, ki ji jih je v ta
namen dala njena teta Marija Ana Zalokar Okicki?
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… da so Brižinski spomeniki najstarejši ohranjeni zapis slovenščine in tudi najstarejši ohranjen zapis katerega izmed
slovanskih jezikov? To so tri obredna besedila z versko
vsebino, ki so nastala v tej obliki že v 7. in 8. stoletju, originali pa zagotovo še prej. Hranijo jih v Bavarskem muzeju
v Muenchnu, leta 2004 pa so bili izjemoma predstavljeni
tudi v Sloveniji.

izbral takratni ljubljanski mestni govor s primesmi dolenjskega in gorenjskega narečja.

… da so prišle prve natisnjene knjige v slovenskem jeziku
domov v – sodih? Primož Trubar je namreč moral svoje
prevode Katekizma leta 1551 skrivaj prepeljati iz tiskarne
v Tübingenu, sicer bi mu jih zaplenili.

… da smo Slovenci kot 12. na svetu prevedli Sveto pismo (Biblijo) v svoj materni jezik slovenščino, in sicer leta 1584?
Sveto pismo je v slovenščino prevedel Jurij Dalmatin.

… da je čebelarstvo že od nekdaj nepogrešljivo vpeto v slo-

Logarska dolina

… da je pomemben simbol slovenstva lipa oziroma lipov

venski prostor? V Sloveniji čebelarimo s svetovno znano
Kranjsko sivko, ki se od svojih sorodnic loči predvsem po
nenapadalnosti, pridnosti in delavnosti. Gotovo najbolj
znani slovenski čebelar Anton Janša je v zvezi s čebelarstvom že pred skoraj tristo leti svetoval tudi na avstrijskem cesarskem dvoru. Čebela je edina domača žival, ki
ni udomačena in se še vedno vede kot pred tisoče leti.
Čebelarstvo so poznali že v starem Egiptu okrog 4000 let
pred Kristusom. Za kilogram akacijevega medu je potrebnih približno 120.000 čebeljih poletov, kar pomeni obisk
okrog 4 milijonov cvetov! Staroslovenska medica sodi
med najstarejše pijače na svetu.

list? Mati vseh slovenskih lip pa je zagotovo Najevska
lipa, ki naj bi bila stara več kot 780 let, v prsni višini pa
njen obseg znaša kar 12,5 m! Ob tej lipi se vse od osamosvojitve Slovenije leta 1991 vsako leto velikega srpana
na srečanju zberejo tudi vsi najpomembnejši slovenski
državniki.

… da smo bili Slovenci peti narod v Evropi, ki smo ustanovili
svoj narodni park? Triglavski narodni park, edini slovenski
narodni park, je bil ustanovljen leta 1924. Park se razprostira okrog Triglava in pokriva 83807 ha površine. V
svojih neštetih dolinah in soteskah park skriva neslutene
lepote alpskega sveta, kot so npr. Triglavska jezera, številni slapovi, edini slovenski ledenik in nepozabni razgledi
z njegovih številnih vrhov.
Planica

… da je najstarejši slovenski grb Črni panter, ki je kot simbol
Karantanije obstajal že pred pojavom grboslovja ali heraldike? Uvršča se med najstarejše evropske grbe. Črni
panter je izpričan na pečatu, odtisnjen na ščitu (leta 1160)
in upodobljen na bojnem praporu, imenovanem tudi gonfalon ali bandera. Njegove barve je okrog leta 1210 opisal
viteški pesnik Wolfram von Eschenbach v delu »Parzival«,
kjer dobesedno navaja »črni panter na ščitu iz hermelina«, kar postane kasneje črni panter na srebrnem (belem)
ščitu.

… da je slovenska tradicionalna praznična jed tako imenovana potica? Potico – zvit kvašen kolač, ki ga gospodinje nadevajo z orehi, makom, rozinami, različnimi zelišči,
skuto, medom ali celo z ocvirki, najdemo po vsej Sloveniji
ob vseh priložnostih. V zadnjih časih pa je potica postala
tudi eden bolj prepoznavnih znakov Slovenije na najrazličnejših mednarodnih državniških, kulturnih in športnih
srečanjih.

… da ima klekljanje čipk, ki že od nekdaj velja za višek znanja
… da je bila prva slovenska tiskana knjiga Katekizem napisana leta 1550? V obdobju reformacije jo je napisal protestantski duhovnik Primož Trubar, ki velja za začetnika
slovenskega knjižnega jezika. Za slovenski knjižni jezik je
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in spretnosti v ročnih delih, tudi v naših krajih dolgoletno
tradicijo? Najbolj znana je gotovo idrijska čipka, ki ji po
zgodovinskih zapisih lahko sledimo več stoletij nazaj. Med
drugim je bila v Idriji že 1876 ustanovljena samostojna
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čipkarska šola, dandanes pa tradicijo idrijske čipke občani
nadaljujejo z vsakoletnim tradicionalnim mednarodnim
čipkarskim festivalom.

… da na planoti Kras pridelujejo tudi svetovno znano vino
teran? Pridelujejo ga iz grozdja sorte refošk, ki ima istrsko poreklo. Vinu teran dajejo njegove specifične karakteristike ravno posebna kraška prst in podnebje. Po
starih zgodovinskih zapisih so teran visoko cenili že v
rimskih časih, pripisovali pa so mu tudi številne zdravilne
lastnosti.

oblastjo nadejali večje kulturne in državne avtonomije? V
glavnem mestu Ljubljani, na Trgu francoske revolucije v
čast Napoleonu stoji spominski steber Napoleonovi Iliriji, ki ga je zasnoval eden največjih slovenskih arhitektov
Jože Plečnik, v njegovo vznožje pa je vgrajen pepel neznanega francoskega vojaka, ki je padel ob umiku francoske vojske.

… da smo Slovenci narod smučarjev? Prebivalci Blok so že
pred davnimi časi izumili svoj model smuči, bloški smučarji pa so še danes ena večjih slovenskih zanimivosti!
Svoj smučarski karakter pa smo Slovenci pokazali tudi
v sodobnih smučarskih disciplinah, ki so v svet ponesle
imena številnih smučarskih asov: Bojana Križaja, Borisa
Strela, Jureta Franka, Jureta Koširja ter Mateje Svet, Katje
Koren, Urške Hrovat in številnih drugih. Piko na i je leta
2007 postavil Andrej Jerman s prvo slovensko zmago
na smukaški preizkušnji, posebej pa je zablestela Tina
Maze. Slovenci premoremo tudi dva svetovna prvaka v
smučarskih skokih, Francija Petka ter Roka Benkoviča, ob
tem pa še dvakratnega skupnega zmagovalca skakalne
sezone in zmagovalca novoletne turneje Primoža Peterko,
ki se mu je zdaj pridružil še Peter Prevc. Vsako leto pa
so v Sloveniji tudi znamenite tekme svetovnega pokala:
ženski slalom za Zlato lisico, moški slalom v Kranjski Gori
in tekma v smučarskih skokih ali poletih v Planici.

Peričnik

… da je bržkone najbolj znana slovenska maska kurent ali
korant, kot ga imenujejo na Dravskem polju? Danes je
dom korantov mesto Ptuj, včasih pa so bili doma po celi
Štajerski! Korant je ena najbolj tradicionalnih slovenskih
pustnih mask, s svojo navzočnostjo pa preganja zimo
in prinaša srečo. Koranti naj bi nekdaj v davnini ugrabili celo samo smrt, tako da v tistem obdobju v tej deželi
ni umrl nihče. Korantija ali kurentovanje izhaja iz prastarega ljudskega izročila slavljenja prihoda pomladi in
konca zime.

… da smo tudi Slovenci imeli svoja brata, pionirja letalstva?

Slapovi na reki Pišnici

… da velja za največjega slovenskega pesnika France Prešeren? Pisal je poezijo v različnih oblikah, proslavil pa
se je predvsem s sonetom, katerega obliko povzema
večina njegovih najpomembnejših del. Prava mojstrovina
je njegov Sonetni venec, pesem trikrat peta. Prešeren je
med drugim tudi avtor slovenske himne Zdravljice.

Brata Edvard in Pepi Rusjan sta po vzoru bratov Wright
delovala na področju razvoja letalstva na Slovenskem.
Pomen njunega dela na področju letalstva za nadaljnji
razvoj le-tega je neizmeren. Brata, ki sta delovala kot načrtovalca, konstruktorja in pilota hkrati, sta svoj prvi pravi
polet opravila že leta 1909, in sicer z znamenitim letalom
EDA1. Letalo je na višini 2 m preletelo razdaljo 60 m. Kasneje sta brata Rusjan svojo konstruktorsko pot nadaljevala
v Zagrebu in še v nekaterih drugih mestih, vse do smrtne
letalske nesreče Edvarda, po kateri se je iz letalske znanosti počasi umaknil tudi njegov brat Pepi. Edvard Rusjan
velja za prvega slovenskega letalca!

… da imamo Slovenci Nobelovega nagrajenca? Friderik
Pregl je leta 1923 dobil najvišjo nagrado za zasluge za
človeštvo na področju kemije.

… da imamo Slovenci tudi svojega izumitelja helikopterja ali
… da smo Slovenci eden izmed redkih narodov, ki smo slavili
prihod in okupacijo Napoleona, saj smo se pod francosko
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samofrča? Vinko Kristan je v prostem času na svojem vrtu
sestavljal svoj prvi helikopter, kar je bilo že leta 1926, torej
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vsaj 10 let prej, kot se je to zgodilo v Nemčiji. Radovedni
sosedje so Kristanov izum imenovali samofrč. Sestavljen
je bil v obliki piramide, na vrhu je imel propeler, ob strani
pa še manjšega za usmerjanje v zraku. Zadeva je bila iz
lesa in platna, poganjal pa si jo s pedali.

… da je bilo na Slovenskem, natančneje v Ljubljanskem
barju, najdeno najstarejše leseno kolo z osjo na svetu?
Kolo je bilo najdeno malega travna 2002. Z radiokarbonsko metodo je nastanek kolesa umeščen v obdobje med
3350 in 3100 pred našim štetjem.

Gustav Mahler pa je bil v letih 1881/82 celo dirigent njenega orkestra!

… da je že dobrih trideset let po nastanku cistercijanskega
reda v Evropi začela leta 1132 nastajati Stiška opatija,
najstarejši samostan na slovenskem ozemlju? Kasneje se
je razvil v pomembno gospodarsko in kulturno središče, v
samostanski zbirki pa so našli tudi tako imenovani Stiški
rokopis z enim najstarejših zapisov slovenščine. V samostanu, ki deluje še danes, je tudi znamenita samostanska
lekarna.

… da je piščal, ki so jo leta 1995 izkopali v jami Divje babe v
dolini Idrijce in je narejena iz kosa cevaste kosti mladega
jamskega medveda, stara kar 45000 let? Koščena piščal
iz Divjih bab je nesporno najstarejša najdena piščal na
svetu, njeno odkritje pa je začetke glasbenega ustvarjanja
pomaknilo za 10000 let v preteklost. Do takrat znani primerki piščali z več luknjicami so bili namreč stari največ
36000 let.

Slap Nežica v Beli Krajini

… da je kozolec slovenska posebnost, saj je pri nas naj-

Julijske Alpe iz Dobrača, Avstrija

bolj razširjen in ga najdemo skorajda povsod na podeželju? Namenjen je sušenju in spravilu sena in drugih
poljskih pridelkov. Preprostejše oblike kozolcev najdemo
tudi drugod po Evropi (predvsem v srednji Evropi, kar
tudi kaže na nekdanjo precej večjo razširjenost Slovencev), dvojni vezani kozolci ali »toplarji« pa so slovenska
znamenitost.

… da je arhitekturno podobo slovenskega glavnega mesta

… da se je skladatelj in veliki mojster violine Guiseppe Tartini

v mnogočem odločilno zaznamoval svetovno znani slovenski arhitekt Jože Plečnik? Njegov vpliv na sam videz
mesta je bil tako velik, da prestolnico nekateri imenujejo
kar Plečnikova Ljubljana. Njegova največja dela v Ljubljani zajemajo Narodno in univerzitetno knjižnico, Centralni
stadion, pokopališki kompleks Žale, prireditveni prostor
Križanke, glavno Tržnico, Tromostovje in še bi lahko
naštevali. Plečnik je s sebi lastnim arhitekturnim slogom
močan vtis pustil tudi drugod po svetu, predvsem v Pragi
in na Dunaju. Jože Plečnik pa ni bil le velik arhitekt, temveč
je bil tudi velik domoljub, katerega velika želja je bila samostojna slovenska država.

rodil leta 1692 v Piranu? Ustvaril je obsežen opus sonat in
koncertov, bil pa je tudi znan pedagog, ki je uveljavil violinsko šolo, ki je bila najslavnejša šola te vrste v 18. stoletju.

… da so se leta 1821 v Ljubljani na kongresu Svete alianse zbrali najvidnejši politiki in vladarji Evrope: knez
Metternich, avstrijski cesarski par, ruski car, neapeljski
kralj in drugi? Zmagovalci vojne proti Napoleonu so se
na kongresu zbrali z nalogo v Evropi obnoviti ravnotežje sil, ki so ga porušila Napoleonova osvajanja. Ljubljana
se je s tem zapisala v anale evropske diplomatske zgodovine.

… da je Slovenska filharmonija, ustanovljena leta 1701 kot

… da je bil v Sloveniji leta 1827 patentiran ladijski vijak, ki

Academia Philharmonicorum, ena izmed najstarejših glasbenih ustanov v Evropi? Njeni častni člani so bili mnogi
znani skladatelji, kot so Haydn, Beethoven in Brahms,

se uvršča med pomembnejša znanstvena odkritja na slovenskih tleh? Zasluge za to gredo Jožefu Resslu, po rodu
sicer Čehu, ki pa je velik del življenja prebil v Sloveniji.
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… da je v Celovcu rojeni Koroški Slovenec Jožef Štefan leta

… da je slovenski strelec Rajmond Debevec osvojil zlato na

1879 utemeljil fizikalni zakon o toplotnem sevanju – edini
fizikalni zakon, poimenovan po Slovencu? Danes se po
tem znamenitem rojaku imenuje slovenski znanstveni inštitut Jožefa Štefana. Jožef Štefan je bil tudi velik slovenski domoljub in pesnik.

Olimpijskih igrah Sydney 2000, da ima več kot 25 medalj
s svetovnih strelskih tekem, med katerimi so tudi takšne z
največjih tekmovanj? Med drugim je bil Rajmond Debevec
v letih 1991 in 1993 razglašen za najboljšega strelca na
svetu. S svojimi strelskimi dosežki pa se je vpisal tudi v
Guinnessovo knjigo rekordov.

… da je bila slovenska vojna za neodvisnost, znana tudi
kot desetdnevna vojna, s katero je Slovenija med 27.
rožnikom in 7. malim srpanom 1991 izbojevala svojo
neodvisnost od Socialistične federativne republike Jugoslavije, prva vojna v Evropi po drugi svetovni vojni? Kljub
svoji učinkovitosti in kratkotrajnosti je, žal, zahtevala
76 žrtev.

… da je slovenski borec Tomaž Barada večkraten evropski
in svetovni prvak v taekwon-do-ju in kick boxingu? Z zadnjima titulama svetovnega prvaka v taekwon do-ju in kick
boxingu se je okronal na svetovnih prvenstvih na Poljskem
leta 2003 in v Sloveniji leta 2002.

… da drži Guinnessov rekord v najdaljši samostojni ženski
vožnji z motorjem Slovenka Benka Pulko, popotnica, ki je
z motorjem v 2000 dneh prepotovala 7 celin in prevozila
več kot 180 000 kilometrov?

… da je slovenski ekstremni kolesar Marko Baloh v kimavcu
2002 postavil svetovni rekord v 12-urnem kronometru? V
12-ih urah je prevozil kar 452,73 km, kar pomeni, da je
prevozil povprečno več kot 35 km na uro! S tem dosežkom
se je uvrstil tudi v Guinnessovo knjigo rekordov.

… da se je slovenski alpinist in smučar Davo Karničar namenil s smučmi spustiti z vrha najvišje gore na vseh celinah?
Kot prvemu na svetu mu je tako uspelo najprej preplezati
in nato s smučanjem sestopiti z Mt. Everesta! Za dosego
cilja »sedmih vrhov« pa mu manjkata še najvišji vrh
Antarktike Mt. Winson in najvišji vrh Severne Amerike
Mt. McKinley.

Vršič

… da je enemu najboljših alpinistov na svetu, Slovencu
Tomažu Humarju, leta 1999 uspelo preplezati do takrat
še deviško južno steno 8167 m visoke gore Daulaghiri? To
smer so mnogi neuspešni Humarjevi predhodniki zaradi
njenih nevarnosti poimenovali kar cona smrti. Njegov
vzpon in plezanje v več kot 4000 m visoki južni steni šeste
najvišje gore na svetu tako velja za enega najzahtevnejših
alpinističnih podvigov nove dobe.

… da sta slovenska alpinista Andrej in Marija Štremfelj prvi
zakonski par, ki je osvojil Everest? Na najvišji vrh sveta sta
skupaj stopila 7. vinotoka 1990.

… da je svetovna prvakinja v kotalkanju leta 2005 postala Slovenka iz Trsta Tanja Romano, rojena prav tako v
Trstu leta 1983? Obiskovala je osnovno šolo pri Sv. Ivanu
v Trstu, nato pa znanstveni in pedagoški licej ter pedagoško fakulteto, vse v Trstu. S kotalkanjem je začela pri
športnem društvu Polet na Opčinah nad Trstom.
Pokljuka, svetovni pokal

… da je slovenski ultramaratonski plavalec Martin Strel preplaval že pet velikih svetovnih rek – Donavo, Parano,
Mississipi, Jang-ce in Amazonko?! S svojimi plavalnimi
dosežki se je Martin Strel večkrat vpisal v Guinnessovo
knjigo rekordov.
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Povzeto po elektronski pošti.
Foto: Robert L. Horvat
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7 najlepših slovenskih slapov
Vodnata Slovenija se lahko pohvali tudi z mnogimi čudovitimi slapovi. Največji in najbolj mogočni slapovi se nahajajo predvsem na območju Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alp, manjše slapove pa lahko najdete na vseh koncih
Slovenije. Tokrat smo za vas pripravili naš izbor sedmih najlepših slovenskih slapov.
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Slap Savica

Martuljški slapovi

Eden najlepših slovenskih
slapov je zagotovo slap
Savica, lepoti katerega se je
s pesnitvijo Krst pri Savici
poklonil naš največji pesnik
France Prešeren. Slap je
izvir Save Bohinjke in se
nahaja nedaleč stran od Bohinjskega jezera, pod stenami Komarče. Ker se vodni
tok že v skritem podzemlju
razdeli na dva pramena,
velja v svetu slap Savica za
posebnost. Znameniti slap v
obliki črke A je visok 78 m.

Martuljški slapovi se nahajajo v Gozdu Martuljku
pri Kranjski Gori. Ogleda
vreden je tako Zgornji kot
Spodnji Martuljkov slap,
bolj spektakularen pa je
zagotovo Zgornji Martuljkov slap, ki se spušča v treh
stopnjah prek 110-metrske
navpične stene. Slapovi
so še posebej veličastni v
poznih pomladnih dneh, ko
jih napolni voda taljenega
snega.

Slap Peričnik

Slapovi Fratarice

Slap Peričnik se nahaja v
dolini Vrat in je poleg enega
najlepših tudi eden najvišjih
in najbolj ikoničnih slapov
v Sloveniji. Posebnost slapu
je, da se lahko za slapom
sprehodite in ga občudujete
z drugačne perspektive. V
resnici gre za dva slapova;
zgornji je visok 16 m, spodnji pa 52 m.

Nekoliko težje dostopni, a
zato nič manj impozantni, so
slapovi Fratarice. Potok Fratarica, ki se v Koritnico izliva
v Logu pod Mangrtom, je v
svojem toku ustvaril več kot
22 čudovitih slapov vseh velikosti in oblik. Med slapovi,
ki se začenjajo na snežišču
Loške stene, je najznamenitejši 48 m visok slap Parabola, ki leži na spodnjem delu
potoka.

Slap Rinka

Slap Boka

Slap Rinka se nahaja na
samem koncu Logarske
doline. Osupljiv slap velja
za enega največjih pa tudi
enega najbolj obiskanih slovenskih slapov. Spomladi je
priljubljena točka za pohodnike in izletnike, pozimi pa
za ledne plezalce.

Mogočen slap Boka se
nahaja v dolini Soče, med
Bovcem in Kobaridom.
Gre za najbolj vodnat slap
v Sloveniji, s skupno višino
144 metrov in širino 18 m.
Velike količine vode pridejo
na dan na skalni polici, čez
katero prosto padajo 106
metrov, takoj zatem pa še
30 metrov v globino.
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Slap Kozjak
Čudovit slap Kozjak najdemo na
potoku Kozjak, ki se pri Kobaridu
izliva v reko Sočo. Do slapu vodi urejena sprehajalna pot, na koncu pa vas pod
Krnskim pogorjem pričaka 15 metrov
visok slap. Slap Kozjak navdušuje s
svojo mistično podobo, saj je ujet v
kamniti amfiteater, nekakšno izdolbeno podzemno dvorano.

VIR: Spletne strani

10 najvišjih gora v Sloveniji
Ste vedeli, da imamo v Sloveniji kar 352 dvatisočakov? Med gorami na tem seznamu so sicer tudi nekateri »pomožni« vrhovi, kot na primer Mali Triglav. Zagotovo veste, da je najvišji vrh Slovenije Triglav, ampak, ali veste,
kateri vrhovi mu sledijo po višini?
Kot zanimivost omenimo, da se vseh 10 najvišjih slovenskih vrhov nahaja v Julijskih Alpah. Grintovec, ki je z
2558 metri najvišji vrh Kamniško-Savinjskih Alp, je šele 16. najvišji vrh v Sloveniji.
1. Triglav, 2864 m

2. Škrlatica, 2740 m

Naša najvišja gora, naš ponos in naš simbol – Triglav. Že
od malega nas učijo o Triglavu in o legendarnem Aljaževem
stolpu. Vsi vemo, da se moramo vsaj enkrat povzpeti na vrh
naše najvišje gore, če se želimo dokazati kot pravi Slovenci.
Nedvomno je Triglav pomemben simbol Slovencev, ki je
upodobljen tudi na naši zastavi.

Drugi najvišji slovenski vrh je Škrlatica z 2740 metri.
Edini markiran pristop nanjo pelje z južne strani. Pot najprej
poteka po gozdu, nato preide v pobočja, porasla z rušjem.
Na čudovitem razglednem vrhu stoji križ, ki so ga leta 1934
postavili v spomin vsem gornikom, ki so umrli v slovenskih
gorah.
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3. Mali Triglav, 2725 m

7. Veliki Oltar, 2621 m

Mali Triglav je stranski vrh Triglava in z 2725 metri tretji
najvišji slovenski vrh. Ker spada med pomožne vrhove, ga
marsikdo sicer ne uvršča med najvišje slovenske vrhove.
Čez njega vodi zavarovana označena pot na Triglav, zato
ga večina pohodnikov prehodi na poti do Triglava. Ob tem
marsikdo sploh ne ve, da se je na poti do končnega cilja
povzpel tudi na tretji najvišji vrh v Sloveniji.
4. Mangart, 2679 m

Veliki Oltar je z 2621 metri najvišja gora v Martuljški
skupini gorá. Točno 100 metrov nižji je stranski vrh Mali
Oltar (2521 m). Na goro ne pelje nobena označena pot, za
osvojitev vrha pa je potrebno preko dela, ki zahteva plezanje
druge stopnje.
8. Velika (Martuljška) Ponca, 2602 m
Velika Ponca ali Velika Martuljška Ponca se nahaja v
Martuljški skupini v Julijskih Alpah. Gora je zelo krušljiva,
poti, ki vodijo do njenega vrha, pa so zelo zahtevne.
9. Razor, 2601 m

Četrti najvišji slovenski vrh je Mangart z 2679 metri.
Velja za enega najlaže dostopih slovenskih dvatisočakov, saj se vse do Mangartskega sedla (2072 m) lahko
pripeljete z avtom. Mangart je tudi nahajališče nekaterih
ogroženih rastlin in eno redkih gnezdišč planinskega hudournika.
5. Visoki Rokav, 2646 m
Za razliko od Mangarta pa Visoki Rokav sodi med enega
najbolj nedostopnih slovenskih vrhov. Na vrh namreč ne
vodi nobena označena pot in je zato potrebno večino poti
preplezati.

Deveti najvišji slovenski vrh je Razor (2601 m). Vrh
Razorja ima hitro prepoznavno obliko strme in vitke konice. Z vrha se v lepem vremenu odpre pogled nad Kriškimi
podi, vse do Jalovca in Triglava.

6. Jalovec, 2645 m

10. Dolkova špica, 2591 m

Jalovec je z 2645 metri šesti najvišji slovenski vrh. V
obdobju med 1. in 2. svetovno vojno je preko vrha potekala
rapalska meja. Vse označene poti, ki vodijo na vrh Jalovca,
so zelo zahtevne.

Edina med desetimi najvišjimi slovenskimi gorami, ki ne
meri preko 2600 m, je Dolkova špica (2591 m). Dolkova
špica se nahaja med Škrlatico in Stenarjem, nad zatrepom
doline Krnica.
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ZGODBE ZA DUŠO

Epidemija
Nehali smo ceniti naravo. Epidemija nas je prisilila, da smo
začutili, kako je naše bivanje v sožitju z njo dragoceno.
Nehali smo delati za družino, pa nas je bolezen zaprla po
domovih, da smo se ponovno naučili, kako funkcionirati
kot družina.
Nehali smo ceniti stare in bolne, pa nas je bolezen spomnila, kako ranljivi so.
Nehali smo ceniti zdravnike, medicinske sestre, trgovce,
pa smo ugotovili, kako nenadomestljivi so.

Mislili smo, da lahko kupimo vse, da smo lahko kjerkoli s
komerkoli si želimo, pa smo spoznali, da nismo vsemogočni.
Mislili smo, da smo vsemogočni, da smo gospodarji tega
planeta, pa nas je nekaj tako majhnega, kot je ta virus,
pokorilo in nam dalo nekaj ponižnosti.
Ta bolezen nam je veliko vzela, hkrati pa nam dala priložnost, da se naučimo in razumemo, kaj je v življenju
pomembno.

Nehali smo spoštovati učitelje, pa je bolezen zaprla naše
šole, da so morali starši poučevati sami.

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

»Seveda!« je odvrnil profesor. »V svojem življenju boste
spoznali mnogo ljudi. Vsak od njih je po svoje pomemben.
Vsak si zasluži vašo pozornost, pa četudi mu namenite
samo nasmeh ali pozdrav.«

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

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

Dve posodi
Na Kitajskem je imel nosač vode dve veliki keramični
posodi za vodo, ki sta viseli na palici, ki jo je nosil na
ramenih. Ena posoda je bila poškodovana, medtem ko
je bila druga popolna. Iz prve posode je voda curljala vso
pot domov. Popolna posoda je bila ponosna na svoje delo,
saj je v njej nosač prinesel domov veliko večjo količino
vode kot v poškodovani, medtem ko je bilo poškodovano posodo sram. Nekega dne je poškodovana posoda
ogovorila svojega nosača: »Sram me je, ker ti ne morem
služiti tako, kot bi si želela.« Na to je nosač odgovoril: »Si
opazila, da rožice cvetijo le na tvoji strani in ne na strani
posode, ki je popolna? To je tako zato, ker sem vedel za
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tvojo pomanjkljivost in sem posejal rožice na tvoji strani
poti. Vsak dan si jih ti zalivala. Že dve leti nabiram in občudujem te čudovite cvetlice, ki mi prinašajo veselje. Če
ne bi bila taka, kot si, me te cvetlice ne bi razveseljevale
dan za dnem.
Nauk zgodbice: Vsak od nas ima svojo posebno pomanjkljivost. Vsak od nas je na nek način poškodovana posoda,
toda prav te napake naredijo naša življenja zanimiva in
vredna. Sprejmimo se take, kot smo, in z veseljem ugotavljajmo pozitivne lastnosti soljudi, prijateljev in sodelavcev.
Ugotovili boste, da ima čisto vsak nekaj dobrega v sebi.
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Ali ste vedeli?
– Med prevozom z bojišč po I. sv. vojni je na Sloven-

– Čeprav je bila srednjeveška doba mračnjaška, je bilo

skem v železniških nesrečah umrlo več kot tristo vojakov. V železniški nesreči pri Hajdini (5. 11. 1918) kar
75 oseb.
Mnogi mislijo, da je najstnik le osnovnošolski otrok.
Najstnik je mlad človek, star od 11 do vključno 19 let.
Ženska pri 19-ih je lahko že mamica, a še vedno najstnica. Glasba najstnikov je glasba mladih tega obdobja.
Znano je, da je leta 1768 Francija od Genove kupila
otok Korziko, ki je še danes del Francije.
Rek »Pride vsake kvatre« pomeni, da nekdo pride zelo
poredko – le nekajkrat na leto. Kvatre, kvaterni tedni z
določenimi postnimi dnevi se ponovijo štirikrat v cerkvenem letu.
Prva ladja na parni pogon je preplula Atlantik leta 1819.
Ladja Savannaha je izplula iz istoimenskega mesta v
ZDA in po 25-ih dneh pristala v Liverpoolu v Angliji.
Ladja je imela moč 90 konjskih moči.
Pogosto rečemo, da nekdo pije kot krava, žaba ali
žolna. Da pije kot žolna izhaja od oglašanja ptice žolne
z značilnim piv-piv. Tako pravijo tistim, ki nimajo nikoli
zadosti.

13. stoletje zlata doba srednjeveške civilizacije. Ta doba
je dala številne umetnike in mislece z Dantejem na čelu.
To je bilo obdobje, ko so se gradile katedrale, umetnosti
v kiparstvu in slikarstvu.
Fraza iz Savla postati Pavel pomeni, da se spreobrneš
v pozitivno osebo. Rek izhaja od biblijskega Savla –
preganjalca kristjanov, ki se je spreobrnil v Jezusovega
učenca in ime spremenil v Pavla.
Pred več kot sto leti (28. 6. 1914) je Gavrilo Princip
ustrelil prestolonaslednika Franca Ferdinanda, s tem
se je začela prva svetovna vojna, ki je trajala štiri leta
in je terjala 37 milijonov žrtev.
Čeprav je antični stadion Panatenaik v Atenah že zdavnaj prekoračil 2500 let, je še vedno v uporabi. Bodo kaj
takega dočakale tudi naše Stožice v Ljubljani?
Če komu rečemo, da je malo čez les, pomeni, da je
nekoliko omejen, neumen. Rek bi naj izhajal iz pomena
biti lesen ali štorast. Če se nekdo drži kot lipov bog
ali je lesen, pomeni, da je tog, neroden. Včasih je
kdo po naravi nekoliko nenavaden, pa mu pripišemo
to frazo.

–

–
–

–

–

–

–

–
–

ŠALE
Oče čarovnik
Socialna delavka: »No, s čim se ukvarjajo tvoji starši?«
Otrok: »Ja, no … Moj očka je čarovnik.«
Socialna delavka: »A res? A je dober čarovnik?«
Otrok: »Ja, zelo. Ko sem se rodil, je izginil.«
Psihopat
V kafiču sem videl nekega mladeniča brez telefona, brez
laptopa, tablice ... Psihopat je samo sproščeno sedel in pil
kavico!
Najhuje
Edino, kar je hujše od črne mačke, ki prečka cesto, je blondinka, ki štopa, ti imaš pa ženo v avtu.
Mislijo resno
Janezku v javni šoli nikakor ni šlo, predvsem matematika mu
ni šla. Namesto da bi se učil, je raje igral igrice, se igral s prijatelji ... Starši so imeli dovolj in so ga prepisali v katoliško šolo.
Že prvi dan se je Janezek vrnil iz šole z zelo resnim obrazom.
Niti mamice in poljubil v pozdrav, kar naravnost v svojo sobo
je odšel in se začel učiti. Knjige in zvezki so bili razstavljeni po
vsej sobi in Janezek se je pridno učil. Mama je bila vsa navdušena. Ko ga je poklicala h kosilu, je bila zelo presenečena,
ko je takoj, ko je končal s kosilom, brez besed odšel v sobo in
se ponovno začel učiti.
Tako se je godilo kar nekaj časa, Janezek se je pridno učil,
starši nikakor niso mogli ugotoviti, kaj se je z njim zgodilo. Na
govorilnih urah je Janezkova mamica ugotovila, da je njen

54

sine postal odličnjak. Še posebej je blestel pri matematiki.
Doma je šla v Janezkovo sobo, kjer se je Janezek pridno učil,
in ga vprašala:
»Kaj se ti je zgodilo, Janezek, da si postal tako vzoren učenec? So bile nune?«
Janezek odkima!
»So bile knjige, disciplina, učitelj, uniforma? Kaj se je zgodilo?«
Janezek jo pogleda in pravi: »Ne, mami, veš, prvega dne,
ko sem prišel v šolo in sem videl tistega fanta na zidu, pribitega na veliki plus, mi je bilo takoj jasno, da se tu ne »zajebavajo!«
Hotel mama
Star sem 41 let. Starši so se odločili, da se bodo ločili. Kaj
mislite, s kom naj ostanem?
Svetovanje
Prijateljicam sem svetoval, da si izberejo moškega na nudistični plaži. Bodo vsaj vedele, kaj bodo dobile.
Novo ime
Ste vedeli, da je pogrebno podjetje spremenilo naziv?
Kako se pa zdaj imenuje?
Zaključna dela v zdravstvu!
Demokracija
Učitelj sprašuje v šoli, kaj je demokracija.
Janezek dvigne roko in odgovori:
»Demokracija je takrat, ko imata dva bedaka več pravic kot
eden pameten.«
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Idealna žena
Neandertalec riše jamsko sliko. Mimo pride njegova žena:
»Kaj pa slikaš?«
»Idealno žensko!«
»Ampak ust pa nima?«
»Saj sem rekel, da slikam idealno žensko!!!«
Gorenjski zajtrk
Kakšen je gorenjski zajtrk?
Dve jajci na bicikel pa na delo.
Prepozno
Na zidu poročne pisarne je pisalo:
– Nihče ne more vedeti, kaj je resnična sreča, dokler se ne
poroči.
Neki nesramnež je pripisal:
– Potem je pa že prepozno.

Komarji
Mati komarka malemu komarčku:
»Nikar ne letaj po sobi, ker so notri ljudje. Lahko se ti kaj
zgodi!«
Mali takoj odvrne:
»Kje pa. Ljudje so tako prijazni. Vedno mi ploskajo, ko me
vidijo!«
Posilstvo
Marko se zvečer sprehaja z novim dekletom po parku. Hoče
biti nekoliko duhovit in ji reče:
»Se me nič ne bojiš, ko sva tako sama skupaj?«
»Česa naj bi se bala?«
»Na primer, da bi te posilil.«
»Ah, to pa ne, se poznam dovolj dobro, da vem, da to ne bi
bilo posilstvo ...«

ZGODBE ZA NOČNO IZMENO
Piše Marjan Mally
Prepričan sem, da je največ takšnih bralcev, ki imajo
radi pripovedi iz vsakdanjega življenja ali z zgodovinsko
osnovo. Če pa so dogodki resnični, potem so še toliko
bolj zanimivi. Žal pa večina pripovedovalcev zanimivih
zgodb nima volje, da bi jih zapisali. Morda se bojijo, da
bi bila njihova pripoved premalo zanimiva ali pa bi se

jim enostavno znanci posmehovali. Mednje sodi tudi
znanec, ki jih ima veliko za ušesi in pripoveduje zgodbe
svojega kraja iz mladih dni in iz bogatih življenjskih izkušenj. Tokrat ena resnična iz vaškega življenja, ki vam
bo krajšala službo nočne izmene.

Stava z vaškim župnikom
Vaški župnik je bil med svojimi farani zelo priljubljen. Za
vsakega je imel prijazno besedo in nihče mu ni imel česa
očitati. Edina njegova slabost je bila vaška gostilna, kjer
je občasno s tremi vaškimi veljaki igral tarok. Njihova miza
je bila od gostov spoštovana, saj je bila skoraj neopazna.
Župnik je bil stanoviten svojemu poklicu, to so dobro vedeli
njegovi kolegi pri taroku. Kljub temu pa je bil v pogovoru zelo
sproščen, zabaven – rad se je šalil, bil pa je vedno dostojanstven.
Ob neki priložnosti je bilo njihovo omizje še posebej sproščeno. Pogovor je nanesel na fanta, ki je zahajal k dekletu, njeni starši pa so zatrjevali, da punca še nima fanta,
čeprav je o tem vedela vsa soseska.
Tone, upravnik pošte, ki je včasih rad zapel v duetu z
župnikom, je v šali dejal: »Fanta, kako bi bilo videti, ko bi
naš župnik s prižnice zapel tisto ...,« se obrnil po gostilni
in zapel ljudsko pesem, »… na slam'ci se pozna, da sta
ležala dva.« Župnik mu je takoj pritegnil, da se je razlegla
ubrana pesem, kateri so prisluhnili vsi gostje. Ko je Ivan,
gostilničar in vinogradnik iz njihovega omizja, opazil župnikov pevski zanos, je izzivalno dejal:
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»Če pa naš župnik upa to zapeti s prižnice, »riskiram« sod
vina!« Prijatelja takoj soglašata, da sodelujeta pri stavi.
Nato župnik preseneti vso omizje:
»Velja! Pod pogojem, da pridete vsi trije k maši in stojite
pod prižnico.«
Nato si sežejo v roke in stava je padla.
Prihodnjo nedeljo stopi župnik na prižnico, njegovi kolegi
pa nestrpno pričakujejo, ali bo stava obveljala. Po uvodnem nagovoru je župnik razpredal o grehu in pokori in
veljaki pod prižnico so bili že prepričani, da nima dovolj
poguma za obljubljeno pesem. Nato pa župnik preseneti:
»Dragi farani, tudi naša mladina vse bolj pozablja na spodobnost. Zadnjič grem zvečer skozi vas in fantje družno
z dekleti pojejo pohujšljivo pesem.« Nato ubrano zapoje:
»Na slam'ci se pozna …«
Verniki občudujejo njegov glas in na vsebino niti ne pomislijo, ko župnik nadaljuje:
»Dragi verniki, ali za takšno pesem bo sodil oni nad menoj,
plačali pa bodo oni spodaj.«
Veljaki pod prižnico so se spogledali in spoznali, da so
izgubili stavo.
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