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UVODNIK 

Po malo daljšem premoru je zopet zagledala luč sveta nova šte-
vilka našega in vašega glasila Prometnik. Tudi tokrat zelo obsežna 
in upam, da zanimiva. Gradiva je bilo tokrat celo toliko, da nismo 
uspeli vsega objaviti. Nekaj bo počakalo na naslednjo številko. 
Uredniškemu odboru sta se pridružila dva nova člana. Monika in 
Davor, dobrodošla.

V četrtek, 14. oktobra, je pozno zvečer dosanjal svoje sanje naš 
dolgoletni sekretar sindikata Jože Skubic. Bil je za nesljiv, predan 
sindikalist, predvsem pa človek z veliko začetnico. Njegova zadnja 
poved v prejšnji številki Prometnika je bila: »… zato želja vsem: 
zdržite še malo, sonce se že kaže na obzorju.« Prijazen, umirjen, 
preudaren, zelo človeški, odličen sodelavec in prijatelj, optimisti-
čen, do zadnje besede in zadnjega diha. Jože, zelo te pogrešamo. 
Hvala ti za vse in počivaj v miru.

V tej številki boste lahko med drugim prebrali kar nekaj reportaž 
z remontov prog, ki se trenutno dogajajo (Pragersko, Brezovica, 
Pesnica ...). V intervjujih se pogovarjamo s predsednikom našega 
nadzornega odbora, direktorjem odvisne družbe Infrastruktura in 
članico sveta delavcev.

Tudi poglavje »malo zgodovine« je tokrat precej obsežno. Na-
daljujemo predstavitev mejnih postaj. Tokrat smo bili na Prevaljah 
in na Šentilju. Od poklicev se nam predstavi prometnik I, in sicer 
na postaji Ljubljana.

Hvala Bogu so se razmere vsaj v poletnem času toliko izbolj-
šale, da je bilo mogoče nekaj druženja našega članstva. Pišemo o 
treh izletih OO-jev, pa o kolesarstvu in planinskem pohodu. To 
je samo pogled v nekaj vsebine te številke. Ostalo poiščite in si 
oglejte sami.

V luči prazničnega voščila vam, spoštovane članice in člani 
SŽPS, drage bralke in bralci, pošiljam misli z naslovom Postanite 
glasnik mojega miru ameriškega avtorja N. D. Walscha. Naj vas 
te misli v teh tako zahtevnih, prelomnih časih ogrejejo, vam dajo 
misliti in vas navdihnejo, vam osmislijo življenje in dajo notranji 
mir in upanje tako v času Božiča, praznovanja dneva samostojnosti 
in enotnosti kot v celotnem novem letu 2022!

»Kjer je sovraštvo, širite ljubezen. Kjer je žalitev, širite odpuš-
čanje.

Kjer je dvom, širite vero. Kjer je obup, širite upanje.
Kjer je tema, širite svetlobo. Kjer je žalost, širite radost.
Ne iščite tolažbe zase, vi tolažite. Ne iščite razumevanja zase, 

vi razumite.
Ne iščite ljubezni zase, vi ljubite. Ker Ljubezen je to, kar vi ste.
Ljubezen je vse, kar je kadarkoli obstajalo in kar bo obstajalo 

vekomaj.«

Miran Prnaver, glavni urednik

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

2 DECEMBER 2021

UVODNIK kazalo

Časopis PROMETNIK izdaja:
SINDIKAT ŽELEZNIŠKEGA PROMETA 
SLOVENIJE

Naslov uredništva: SŽPS Uredništvo časopisa, 
Trg OF 7, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 29 12 146, (01) 29 12 147
Elektronska pošta: info@sindikat-szps.si, 
sindikat.szps@slo-zeleznice.si,
Spletna stran: www.sindikat-szps.si

Predsednik sindikata: Milorad Šljivić: 031 758 555
Sekretar sindikata: /
Glavni urednik: Miran Prnaver: 041 864 900
Odgovorni urednik: Milorad Šljivić
Urednik fotografije: Robert L. Horvat

Uredniški odbor: Miran Prnaver, Edvard Kostić, 
Davor Lučić, Monika Radič, Robert L. Horvat in 
Marjan Mally
Lektoriranje: Danica Prnaver, prof.
Oblikovanje in tisk: SŽ-Železniška tiskarna 
Ljubljana, d. d.

Glasilo šteje med grafične izdelke informativnega 
značaja iz 11. točke tarifne priloge 3. zakona o 
DDV, po kateri se plačuje DDV po stopnji 9,5 %.
ISSN 2463-9818

Časopis izhaja občasno, v nakladi 750 izvodov.

Naslovnica
Foto: Robert L. Horvat

AKTUALNO 3
30 let dela na železnicah 6
Nadgradnja odseka proge Ljubljana–Brezovica 8
Remont postaje Pragersko 11
Pozabljeni viadukt pri Mariboru bo kmalu dobil naslednika – 
železniški viadukt Pesnica 12
Minister Vrtovec: Železnica je prihodnost in hrbtenica trajnostne 
prometne ureditve 14
Razvoj železnic – prihodnost zelene mobilnosti! 16
Volitve v območni organizaciji Zidani Most 17
Srečanje sindikatov v Rovinju 18
UPOKOJILI SO SE 20
Upokojili so se 20
INTERVJU 22
Matjaž Kranjc, direktor SŽ-Infrastruktura, d. o. o. 22
Intervju: Boštjan Povše, predsednik Nadzornega odbora SŽPS 24
Intervju s člani sveta delavcev: Nina Peljhan 27
NAŠE POSTAJE 28
Postaje so naše ogledalo: Prevalje in Šentilj 28
PREDSTAVITEV 35
Predstavitev delovnega mesta: 
Prometnik I (Ljubljana) 35
OO SUŽ 37
MALO ZGODOVINE 39
Naši upokojeni člani: Marjan Žuran 39
Dragonarji generala Maistra 41
Predstavitev zbornika »Pogled na zgodovino železnice Prlekije in 
Prekmurja na prelomu modernizacije« 42
Vrnila se je »Zreška lepotica«! 44
IZLETI, POTOVANJA 46
Pohod SŽPS na Vremščico 46
Kolesarjenje 2021 47
Izlet OO Zidani Most v Pivko in na Mašun 48
Jesenski izlet na Kras 50
Izlet OO Celje v Prekmurje 52
ZANIMIVOSTI 54
Dejan Kresnik, nogometni delegat 54
Odjavnica Dolgi Most 56
S fotoaparatom skozi Centralne delavnice 57
ZA DOBRO VOLJO 58
OBVESTILA 59



Italijanski pesnik Dante Alighieri je zapisal poved: »Čudno, 
kako prazen je svet, ko umre en sam človek.«

Jože je odšel tja, kjer solze ne bolijo, kjer sanje oživijo … in 
zre, česar oko ni videlo in uho ni slišalo … Življenje sploh ni 
tisto, kar se zdi, je le korak na poti k večnosti!

Njegov zemeljski korak, ki je bil tako kratek, se je ustavil v 
četrtek, 14. oktobra, potem ko smo vsi kljub tako resni in 
težki bolezni upali, da bo, kot že ničkolikokrat v življenju, na 
zmagoviti strani.

So trenutki in dogodki, ki jih človeški razum ne more razu-
meti in sprejeti.

V mislih smo že načrtovali, kaj in kako bomo postorili v 
službi, da bo še bolje in lepše za naše članstvo v sindikatu. 
Ne moremo razumeti, še manj sprejeti, da je odšel za vedno 
in dokončno. V njem je bilo preveč življenja in pozitivne 
energije ter volje in želje po življenju, po delu, po razdajanju 
za druge in za vse, ki so potrebni pomoči.

Od skupnih 30 let delovne dobe, je kot pravnik kar 27 let 
oddelal na Slovenskih železnicah. Na Slovenske železnice 
je prišel v začetku avgusta leta 1994. Delati je začel v Upravi 
prometa, na oddelku za pravne zadeve, od leta 2001 pa je 
opravljal delo samostojnega referenta v SŽ Uprava družbe, 
na oddelku za organizacijske zadeve. Njegova področja 
dela v pravni službi so bila odškodninske zadeve, javna 
naročila in disciplinski postopki.

Vse od leta 2005 je bil sekretar našega sindikata, kot je sam 
rad malo v šali rekel in smo mu drugi vedno potrdili – drugi 
človek sindikata. S prejšnjega delovnega mesta je prinesel 
obilo znanja, volje in želje po delu za dobrobit naših članic in 
članov. Predvsem pa nas je vse prevzel njegov topel, prija-
zen, človeški odnos. V vseh situacijah je deloval spravljivo, 

brez jeze ali morda grenkobe tudi zaradi krivic, ki so se do-
gajale. Marsikdaj so bile med sindikati napetosti, a on je bil 
človek, ki je bil vedno sprejemljiv in spoštovan od vseh in 
za vse. Tako na strani delavcev kot na strani delodajalca. 
Človek, ki smo ga vedno lahko poslali na sestanke, pogajan-
ja. Res neverjetno težko ga je bilo spraviti s tira in razjeziti. 
Sam sem ga takega doživel enkrat samkrat, morda dva-
krat. Vsi drugi bi v tistih situacijah že zdavnaj izgubili živce.

Res prijetno je bilo sodelovati z njim. Veliko je bilo klicev 
s terena, ko so ljudje želeli govoriti z njim. Bil je prijazen, 
potrpežljiv sogovornik, ki je vedno poskušal najti primer-
no rešitev. Ko so bile pred nami najodgovornejše naloge 
in projekti, smo bili mirni, saj bo Jože vse uredil. Voditi našo 
skupščino, kot najvišji organ, je bila zanj mala malica, znal 
je umirjati in usmerjati zadeve v pravo smer. Pa koliko dru-
žabnih srečanj je bilo organiziranih pod njegovo taktirko. 
Pripraviti srečanje, prevoze za več sto udeležencev, dobiti 
dobre glasbene goste in potem še voditi srečanje, vse to je 
bilo enostavno, saj smo imeli Jožeta. Na teh srečanjih nam 
ga je uspelo enkrat celo pregovoriti, da je zapel na odru, 
čeprav smo vedeli, da tega ne počne več.

Rad se je pogovarjal in razpravljal o marsičem: o železni-
ci, politiki, svetovnih problemih, pa seveda o avtomobilih 
in njegovi veliki ljubezni glasbi. Kar slabo vest sem, smo 
včasih imeli, ko si nismo vzeli več časa in se pogovarjali z 
njim. Vedno se nam je nekam mudilo, on pa je vedel, kaj je 
pomembno v življenju. Morda tudi v luči bolezni, ki ga je že 
dlje časa napadala in opominjala, kako smo minljivi.

Družina mu je bila vedno na prvem mestu. O tem nam je 
rad pripovedoval, predvsem, kadar smo bili na kakšnem 
potovanju v tujini in je bilo več časa za druženje in odkrite 
pogovore. Spominjam se prijaznih klicev in pogovorov z 
njegovimi domačimi: ženo Marjetko, otrokoma in njegovo 
drago mamo.

Jožetu Skubicu 
v spomin in zahvalo
(2. 2. 1967 + 14. 10. 2021)
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V zelo lepem spominu mi ostaja najin skupen nastop na seji 
v Državnem zboru, kjer sva zagovarjala zakonske pravice 
naših članov.

Glasba in petje sta bila njegova velika ljubezen in pripad-
nost. V njegovi družini in sorodstvu je bilo veliko dobrih 
pevcev, godcev in drugih umetnikov. Bil je velik pevski 
talent, a v njegovih mladih letih ni bilo veliko možnosti, 
da bi se vpisal v glasbeno šolo. Ves mladostni čas je bil 
aktiven član Kulturnega društva France Prešeren Račna. 
Kazal je veselje do petja in sanjaril, da bi postal glasbenik. 
Na študiju prava je na fakulteti s kolegi leta 1989 ustano-
vil ansambel in z njimi začel nastopati. Bili so skupina za 
»različne priložnosti«, ki je igrala domačo in tujo zabavno 
glasbo. Že v tem času je začel pisati tudi lastne skladbe in 
razmišljati o tem, da bi kakšno izmed njih s skupino morda 
celo posnel. Kasneje se je odločil, da se poda na samostoj-
no pevsko pot in si tako uresniči sanje. Vzornik mu je bil Oto 
Pestner.

Kot član in vodja skupine Slapovi se je prvič pojavil na Vur-
berškem festivalu leta 1992 in tako se je začela njegova 
prava pevska in glasbena kariera. Ansambel je bil v trenut-
ku opažen po njegovem prepoznavnem glasu, doživeti in-
terpretaciji skladb in morda tudi zato, ker so kot mladi fantje 
igrali narodno-zabavno glasbo, ki tedaj med to publiko ni 
bila prav popularna. Ob njihovih uspehih so mladinski an-
sambli začeli rasti kot gobe po dežju. Veliko njihovih pesmi 
je skoraj ponarodelo, tako da jih še danes ansambli uvr-
ščajo na svoj repertoar. Jožetov prepoznavni glas je pri-
pomogel k uspehu ansambla. Prav tako pa pro fesionalni 
odnos vseh članov do glasbe. Po 15-ih letih nastopanja se 
je ansambel Slapovi poslovil, Jože pa ni nadaljeval pevske 
kariere samostojno. Umaknil se je v idilično dolinico na 
Udju, v krog svoje družine, žene Marjetke, sina Jana in 
hčerke Rine. Tu in tam se je kot gost udeležil kakšnega 
koncerta.

Ko je letos spomladi, 26. marca, po dolgih letih zopet na-
stopil na nacionalni televiziji, smo bili vsi z njim srečni. Ta 
dogodek ga je zelo osrečil, saj je spoznal, kako ga ljudje še 
vedno cenijo in kako so jim njegove pesmi ostale za vedno 
zapisane v srcu. Nihče ni pomislil, da se je s tem nastopom 
dejansko za vedno poslovil od svojih občudovalcev in obo-
ževalcev.

Svojo bolezen je zelo dobro prikrival in okolice ni obre-
menjeval z njo. Verjetno pa je čutil, da stvari niso enostavne 
in izhod iz bolezni nepredvidljiv. Ko sva se na dan njego-
vega odhoda v bolnišnico pogovarjala, je bil poln optimiz-
ma in upanja. Neverjetno dobro se je držal. Še o službi sva 
nekaj rekla, kaj bi bilo potrebno narediti in tudi o tem, kako 
bo tudi v času bolniške poskušal pomagati. A bolezen je 
bila čedalje bolj agresivna; ko ga je teden dni pred smrtjo 
obiskal Matjaž, žal ni več mogel komunicirati. Verjamem pa, 
da je čutil, kako se poslavljata.

Kljub njegovemu odhodu pa ostaja njegova duhovna za-
puščina, ostajajo njegova dobra dela, vse, po čemer se ga 
bomo spominjali in se mu poskušali približati in ga posne-
mati.

Tako kratko je bilo njegovo življenje, pa vendar tako bogato, 
polno, tako polno živeto. Pravijo, da je za dobro in častno 
življenje tudi kratek čas dovolj dolg. Kot da je hotel pove-
dati, da je čar življenja v kvaliteti, ne v kvantiteti.

Jože je bil preveč del nas, da bi lahko za vedno odšel. Ostal 
bo del nas in nas grel, nam pomagal v težkih trenutkih, ki 
nas čakajo. Posebej še v prihodnosti, ko se bomo morali 
dokončno zavesti, da ga ni več.

Sedaj nas ločujeta prostor in čas. Prepričan pa sem, da bi 
nam danes povedal kakšno spodbudno, če bi lahko. Rekel 
bi, naj ne žalujemo preveč za njim, naj nadaljujemo vsak 
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Imela sem, kar premnogi neprestano iščejo.
Imela sem človeka, ki mi je bil usojen in sem bila zanj ustvarjena ...

Neizmerno sem ga ljubila in bila čarobno ljubljena.
Najin dom je bil zatočišče ljubezni in kot tak izvir neizmernega miru, upanja in zaupanja.

Žena Marjetka

ZAHVALA
V predzadnjem tednu oktobra, ko je listje na drevesih pridobivalo tako lepe, tople jesenske barve, se je 

od nas poslovil ljubeč in ljubljeni mož, oče, sin, brat in stric

JOŽE SKUBIC.

Iskreno se zahvaljujemo
sodelavkam in sodelavcem Slovenskih železnic ter 

članicam in članom Sindikata železniškega prometa Slovenije ter 
njihovim območnim organizacijam za izrečena sožalja, cvetje, sveče in finančno pomoč.

Gospodu Miranu Prnaverju se zahvaljujemo za čustvene besede ob slovesu.
Iskrena zahvala gre tudi Godbi Slovenskih železnic pod vodstvom gospoda Francija Lipovška, 

ki je poskrbela za izjemno glasbeno kuliso.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti z željo, 

da ga za vselej ohranimo v lepem spominu kot umirjenega, preudarnega človeka in sodelavca ter 
velikega ustvarjalca, izvajalca in ljubitelja slovenske glasbe.

Družina Skubic

svojo pot in si prizadevamo za dobro in lepo v življenju. 
Hvala mu za popotnico.

Ljubil je slovensko zemljo, ki naj ga s hvaležnostjo sprej-
me in mu nudi miren in spokojen dom. Njegova duša pa bo 
našla, to trdno verujemo, večni mir in srečo pri Stvarniku 
v nebesih. Bogu hvala, da smo imeli priložnost in čast biti 
sopotniki njegovega plemenitega življenja.

Pravijo, da so spomini nebesa na zemlji. Po njegovi zaslugi 
bo del nebes ostal za vedno z nami, vse do takrat, ko se 
ponovno snidemo.

Neznani avtor je zapisal:

Ne jokajte na mojem grobu, ni me tam in ne spim.
Sem v pomladni sapi vetra, v zimskem snegu se iskrim,
sem sončni žarek v žitnem polju in dežna kaplja na jesen.
Sem zjutraj ptica v mirnem letu, zvečer kot zvezda zažarim.
Prosim, ne jokajte na mojem grobu, nisem tam in ne spim.

Zbogom, dragi Jožko, in na svidenje nad zvezdami!

Povzeto po pogrebnem nagovoru 
Mirana Prnaverja in članku v Grosupeljskih odmevih.
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BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA

Spoštovane članice in člani SŽPS!

Izteka se leto 2021, ki ga je ponovno zaznamovala pan-
demija COVID-19.

Zaradi pandemije smo morali odpovedati družabno-šport-
no srečanje našega sindikata in verjetno tudi letos ne bomo 
imeli novoletnih proslav.

Zdravje moramo postavimo na prvo mesto, zato pa smo 
se letos odločili za bolj bogat novoletni program, s katerim 
vsako leto obdarimo naše članstvo.

Leto 2021 si bomo zapomnili tudi po izgubi Jožeta Skubi-
ca. Z njegovo smrtjo smo ostali brez dolgoletnega sekretarja 
SŽPS, sindikalista, dobrega človeka in še boljšega prijatelja. 
Življenje ima svojo pot, na katero nimamo vpliva. Jožeta si 
zapomnimo po vsem, kar nam je dal, in ga na ta način ohra-
nimo v večnem in lepem spominu.

Ob izteku leta Vam, Vašim družinam in prijateljem želim 
vse najboljše, veliko zdravja, razumevanja in spoštovanja.

Srečno.

Milorad Šljivić, predsednik SŽPS
Foto: Robert L. Horvat

30 let dela na železnicah
Vsako leto ob Dnevu železničarjev poteka prireditev s 

podelitvijo priznanj zaposlenim za 30 let zvestobe podjetju. 
Letos, kot tudi lanskega leta, je bila zaradi koronavirusa 
tudi ta zadeva odpovedana. Priznanja so zaposleni dobili od 
svojih vodij ali delavskega direktorja v času, ko smo obhajali 
Dan železničarjev.

Objavljamo nekaj misli nekaterih jubilantov. Spraševali 
smo, kakšne občutke doživljajo ob prejemu tega priznanja 
in kako gledajo na to, da žal ni bilo slovesne podelitve, ter 
po njihovih željah za prihodnost.

JANEZ RATAJC

Priznanje za 30 let dela na SŽ mi zelo veliko pomeni. 
Sem počaščen in hkrati hvaležen, da sem se pred 30-imi leti 
odločil za ta poklic. Še vedno me to delo navdušuje. Še bolj 
s ponosom bi prejel priznanje v krogu svojih sošolcev, so-
delavcev, ampak v tem času 
pač to ni mogoče.

Ob pogledu na delo nazaj 
so prijetni in lepi spomini. 
Začetek mojega dela sem 
opravljal kot prometnik v 
Brestanici, v Sevnici, na 
Bregu, v Hrastniku, Zagor-
ju in Ljubljani. Danes kot 
glavni prometni dispečer v 
CVP Ljubljana. V prihod-
nosti si želim ostati zdrav. 
Za podjetje pa si želim, da 
ostane uspešno in zaposluje 
mladi kader.

BENJAMIN BOHORČ

Pomen 30-letnega dela 
na Slovenskih železni-
cah? Lahko bi rekli, da je 
tudi delo vzdrževalca SV 
naprav častno in pomemb-
no delo, ki se povezuje v 
sam potek dela z drugimi 
dejavnostmi na SŽ, ter je 
povezano z veliko mero 
varnosti. Je pomemben 
mejnik, dosežek zaposle-
nega na SŽ, ki se danda-
nes žal premalo ceni.

Glede trenutne situa-
cije je to zelo žalostno; 
pogoji, odloki in zakoni 
– žal na takšen način ni 
videti lepše prihodnosti, iskreno povedano smo generacija, 
ki je bila vzgojena v drugačnih, boljših časih, z več svobode, 
druženja.

Občutki so zelo zanimivi. Na SŽ sem prišel v začetku 
1991, od tedaj do danes se je veliko spremenilo, nekaj stvari 
na boljše, nekaj na slabše, nekaterim stvarem se še žal nismo 
prilagodili. Me pa zelo skrbi, kar zadeva naše medsebojne 
odnose, druženja, prijateljstva itd. Na tem področju gremo 
krepko navzdol.

Moje želje so predvsem zdravje, da bi lahko opravljal delo 
v takšni meri kot do sedaj, lepši in bolj normalni odnosi med 
zaposlenimi ter več posluha pri zaposlitvi bodočih železni-
čarjev.
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BOJANA KOCJANČIČ

Še predobro se spomin-
jam svojih rosnih 18-ih in 
prvih korakov v svet sa-
mostojnosti. To, da sem 
letos obeležila 30. leto 
delovanja v skupini SŽ, 
doživljam z mešanimi ob-
čutki. Vsekakor sem v teh 
letih pridobila predvsem 
izkušnje in zavedanje, da 
sem danes to, kar sem, 
morda ravno zaradi odlo-
čitve izpred 30-ih let.

Žal slovesnosti ob po-
delitvi tudi letos ni bilo. 
V veselje bi mi bilo sre-
čati »sotrpine« ter izmen-
jati prigode, ki se jih je v vseh letih službovanja nabralo 
precej.

V prihodnje si želim predvsem strpnosti med zaposlenimi, 
upravičeno in predvsem pravično napredovanje posamezni-
kov, boljšo in pravičnejšo kadrovsko politiko, predvsem pa 
si želim, da smo med seboj strpni, složni in prijazni. V slogi 
je moč in le tako bomo uspešni mi in podjetje, v katerem 
smo zaposleni.

PETER OČKO

Presenečenje je bilo 
veliko, ko me je obiskala 
strokovna sodelavka in 
mi izročila priznanje in 
uro za tridesetletno delo 
na železnici. Sem mislil, 
da se je zmotila. Kaj, 30 
let je že minilo? To je res 
lepa tradicija, da se delo-
dajalec tako lepo spomni 
na delavca, kar naj še 
traja. Slovesne podelitve 
pa žal spet ni bilo, zaradi 
korone. Mogoče pa bi jo 
vseeno lahko imeli s PCT 
pogoji. Še bolj bi bil pono-
sen na železnico z mislijo, 
da nisem samo številka.
Čas hitro mine, ko opravljaš delo, v katerem uživaš. Nikoli 

mi ni bilo žal, da sem se odločil za delo prometnika. Če bi še 
enkrat izbiral, bi se odločil enako. Škoda, da prometnik na 
postajah počasi »izumira« in nas nadomešča tehnika. Tehni-
ka nikoli ne bo nadomestila prijaznega pozdrava, nasmeha 
potnikom. Dokler pa smo še, bomo skrbeli za varen in urejen 
železniški promet.

ROBERT HRASTNIK

Ponosen sem, da sem 
železničar. Priznanje za 
30 let dela na železnici je 
zame neke vrste zahvala 
in priznanje za moje delo. 
Da lanskega leta ni bilo 
slavnosti in slavnostne 
podelitve priznanj zaradi 
COVID krize, je razumlji-
vo, letos sem jo pa priča-
koval.
Če se ozrem na pre-

hojeno poklicno pot na 
železnici, so občutki zelo 
pozitivni, saj se je v tem 
času na železnici marsikaj 
spremenilo, predvsem pa 
je v tem času opazen napredek v vseh službah. Žal prihod-
nost poklica prometnika ni najboljša, saj se bodo v prihodnje 
postaje zapirale in bodo vodene daljinsko. Bomo pač pro-
govni prometniki.

Za v bodoče si želim čim bolj umirjeno delo s čim manj 
stresa in da bi se nam plača kaj dvignila, za podjetje pa želim, 
da se še naprej razvija, da bi lahko še naprej rekli: »Železnica 
je 'majka'.«

MATJAŽ SKUTNIK

Priznanje, katerega sem 
prejel za 30 let dela na 
železnicah, je zame sve-
čano, čas pa je pretekel 
zelo hitro, prehitro. Ob 
tem trenutku pomisliš na 
vso prehojeno pot, kakšna 
dela in naloge sem počel 
in kje. Odločitev v mla-
dosti o vpisu v železničar-
sko šolo nikakor ni bila 
napačna, saj svoje delo 
opravljam z veseljem in z 
vso odgovornostjo.

To je tudi priložnost po-
gledati, kaj je bilo v pre-
teklih 30-letih narejenega, 
ugotoviti, da sem se v teh 30-ih letih veliko naučil, kljub 
temu da se učimo vse življenje.

Svoje delo sem začel kot prometnik na postaji Šentjur in 
pred služenjem vojaškega roka delo nadaljeval na postaji 
Pesje, kot popisni vlakovodja, nato pa sem bil prometnik 
postaj Grobelno, Celje, Rimske Toplice, delal na odjavnici 
v Štorah, na prometni operativi Maribor kot vlakovni dispe-
čer, v nadaljevanju po vključitvi proge Pragersko–Hodoš v 
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daljinsko vodenje bil tudi progovni prometnik in v zadnjem 
obdobju, kar 12 let, predsednik Sindikata železniškega pro-
meta Slovenije in delavski direktor Slovenskih železnic-In-
frastruktura, d.o.o.

Škoda je, da svečanosti ni bilo že drugo leto zapored, 
ampak je to tako tudi najbolj varno in razumsko, glede na 
zdravstvene razmere v Sloveniji in po širnem svetu. Upajmo 
pa, da se bodo razmere v čim krajšem času izboljšale in 
bomo lahko s to tradicijo, ki jo imamo na Slovenskih želez-
nicah, nadaljevali.

Smo v fazi pospešenega posodabljanja voznega parka, 
modernizacije prog in naprav, nadaljevanja oziroma nad-
gradnje centrov vodenja prometa, ko se bo promet vodil 
iz centrov, posledično pa bodo postaje postale nezasedene. 
Želim si, da bi bile naše storitve na glavnih progah, kakor 
tudi na regionalnih progah – od prevoza potnikov do prevoza 
blaga v tovornem prometu – kvalitetne, čim hitrejše ter da 
bi lahko bili čim prej primerljivi s sodobnimi evropskimi 
železnicami.

Smo v čarobnem mesecu decembru, mesecu želja in 
voščil, ko si zaželimo zdravja, sploh v teh čudnih časih, 
časih, ko nas je nekako ta virus omejil, pa vendarle moramo 
živeti v upanju, da tako, kot je bilo, še kdaj bo.

Spoštovane sodelavke in sodelavci! Ob prihajajočih praz-
nikih naj vas letošnji Božič, ne glede na okoliščine, napolni 
z mirom, ljubeznijo. Položimo vsi skupaj tudi upanje v leto 
2022, ki prihaja, da bo boljše in da se bodo naša življenja 

prej ali slej v največji možni meri vrnila nazaj v naš običajni 
način življenja in delovanja.

Blagoslovljen Božič in srečno novo leto 2022 vam želim.

JOŽE VICMAN

30 let je minilo tako 
hitro, ker je bilo delo v 
družbi z dobrimi sodelav-
ci. Še posebej, če imaš v 
turi 26 let sošolca. Lepi 
spomini ostanejo, manj 
lepe pa pozabimo. Škoda, 
da ni bilo prireditve, da bi 
se srečala celotna genera-
cija.

Pogovore pripravila Edvard Kostić in Miran Prnaver.
Foto: Osebni arhiv sogovornikov

Nadgradnja odseka proge Ljubljana–Brezovica
Da je glavna proga 50 Ljubljana–Sežana d. m. ena naj-

bolj obremenjenih prog v naši državi, mi ni treba posebej 
poudarjati, gre namreč za izjemno pomemben del Baltsko 
– jadranskega koridorja (RFC5), ki se počasi pripravlja na 
obsežno prenovo oz. nadgradnjo.

Cilj nadgradnje je vsekakor to, da bo do konca leta 2026 
ta proga pripravljena in modernizirana dočakala otvoritev 

2. tira Koper–Divača, s tem pa bo tudi pripravljena na pred-
videno povečanje tovora. Trenutno poteka nadgradnja na 
odseku Ljubljana–Brezovica, ki se je začela avgusta letos, 
predvideni zaključek del pa naj bi bil konec novembra 
2022.

Prenova odseka Ljubljana–Brezovica je ocenjena na nekaj 
manj kot 68 milijonov evrov, predvidena skupna vrednost Vlaki na postaji

Improviziran dostop na peron
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del, ki bodo izvedena do konca leta 2026 na progi št. 50 
(odsek Ljubljana–Divača), pa je ocenjena na 672,6 milijo-
nov evrov, investitor je DRSI Ministrstva za infrastrukturo.

Spodaj Vam predstavljam statistične podatke, pridobljene 
s spletne strani Ministrstva za infrastrukturo, ki nam opi-
sujejo projekt do potankosti, prav tako pa vsem bralcem 
priporočam, da si na isti spletni strani ogledajo video – vi-
zualizacijo, ki je zares impresivna.

Cilj projekta:
– odprava ozkih grl na poteku Ljubljana–Divača,
– zagotavljanje ustrezne železniške povezave s širšim 

evropskim prostorom,

– dvig kategorije proge na celotnem poteku na D4 (do-
voljeni osni pritiski 22,5 t/os),

– povečanje prepustne in prevozne zmogljivosti proge,
– povečanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo,
– omogočanje voženj sodobnih vlakov,
– učinkovitejše vodenje prometa in znižanje obratovalnih 

stroškov,
– skrajšanje voznih časov,
– porabniku prijaznejša infrastruktura,
– povečanje stopnje varnosti prometa zaradi odstranitve 

obstoječih nivojskih prehodov in ureditve izvennivojskih 
dostopov do peronov,

– odprava in preprečevanje negativnih vplivov na okolje,
– zagotavljanje interoperabilnosti proge.

Samo en tir Začasen peron

Stari peroni

Prometni urad
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Obseg del:
– nadgradnja odsekov Ljubljana–Brezovica, Brezovica–

Preserje, Preserje–Borovnica in Rakek–Postojna,
– ureditev železniških postaj in postajališč Brezovica, Pre-

serje, Logatec, Ljubljana Tivoli, Notranje Gorice, Plani-
na, Postojna in Rakek,

– nadgradnja in ureditev izvennivojskih dostopov na perone 
na postajah Borovnica, Prestranek in Pivka,

– gradnja novega postajališča Vnanje Gorice s P+R z uki-
nitvijo nivojskega prehoda ter gradnjo nadomestnega 
podvoza,

– gradnja podhoda za kolesarje in pešce v Postojni,
– ureditev nivojskih križanj,
– zagotovitev električne napetosti z gradnjo elektronapajal-

nih postaj Borovnica in Postojna ter MS Verd,
– vgradnja avtomatskega progovnega bloka (APB) in 

evropskega sistema za nadzor vlakov (ETCS),
– izvedba protihrupne zaščite.

Izvedba del je predvidena v letih od 2021 do 2027 in bo 
potekala v več sklopih:
– 1. sklop: Nadgradnja odseka Ljubljana–Brezovica

• predvidena izvedba: avgust 2021–november 2022,
• ocenjena vrednost: 67,61 milijonov evrov,
• EU sredstva – RRF: 37,87 mio EUR,

• nadgradnja postajališča Ljubljana Tivoli,
• nadgradnja nivojskih križanj za najvišjo progovno 

hitrost,
• zamenjava jeklenega mostu čez Mali graben,
• gradnja protihrupnih ograj v dolžini 8.196 m,
• nadgradnja obstoječih tirov,
• nadgradnja oz. rekonstrukcija vozne mreže,
• nadgradnja signalno-varnostnih naprav.

– 2. sklop: Nadgradnja odseka Ljubljana–Preserje–Bo-
rovnica
• predvidena izvedba: 2022–2024,
• predvidena EU sredstva – RRF za nadgradnjo medpos-

tajnih odsekov: 34,41 mio EUR.

Ko vse skupaj povza-
mem, ne morem mimo 
občutka notranjega za-
dovoljstva, da Slovenija 
končno pridobiva železniš-
ko infrastrukturo, kakršno 
si srednjeevropska država 
na tako pomembnem stiči-
šču evropskih koridorjev 
ne samo zasluži, ampak 
tudi nujno potrebuje.

Zavedati se moramo, da 
bo v prihodnosti po naših 
tirih vozilo več kot 20 pre-
voznikov in da bo to prineslo prav gotovo večje obremenitve 
naše infrastrukture. Seveda je ključ moderne in vzdrževane 
železniške infrastrukture v interesu vseh.

Izvedba takega projekta pa za naše podjetje in zaposlene 
predstavlja prav gotovo velik izziv in tudi dodatno breme.

Izziv predstavlja prav gotovo za naše nadrejene, ki ob ne-
popolni sistematizaciji – pomanjkanju zaposlenih na skoraj 
vseh lokacijah – izvedejo dodatno nujno potrebno zasedbo 
delovnih mest (prometniki, odjavniki …) za potrebe tega 
projekta.

Dodatno breme pa predstavlja za naše zaposlene, tukaj 
predvsem mislim na prometnike in progovne prometnike. 
Kdor vsaj malo pozna osnove prometa, ve, da delo v takih 
razmerah, ko imamo večje število delovnih skupin, odjav-
nike itd., pomeni, da koncentracija ne sme popustiti niti za 
trenutek. Vsaka napaka je lahko usodna in zaradi tega me 
izredno žalosti dejstvo, da podjetje ne predvideva nikakršne 
možnosti dodatne stimulacije zaposlenih, ki vsakodnevno 
garajo, da zvozijo čim večje število vlakov v najkrajšem 
možnem času, kljub istočasni izvedbi takega projekta in 
oviram, ki jih sam tak projekt nosi s seboj (zapori enega 
tira, obveščanja čuvajev, predavize/avize odjavnikom…). 
Menim, da je čas, da se z delodajalcem začnemo odprto čim-
prej pogovarjati tudi o tej problematiki, sploh pa sedaj, ko je 
pred nami nesporno dejstvo, da bo nadgradenj oz. remontov 
prog v prihodnjih letih veliko.

Avtor besedila in foto: Davor Lučić

Spremenjeni režim

Postaja Brezovica ponoči

Odjavnica
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Remont postaje Pragersko
No, pa se je končno začelo tudi pri nas. Remont na postaji 

Pragersko je v polnem teku. Seveda je pri tolikih izkušnjah, 
ki so si jih naši predpostavljeni nabrali po celi progi, pri nas 
potekala zadeva do sedaj popolnoma gladko.

Takoj se je na primer vedelo, kdo je naš koordinator, na 
koga se obrniti v primeru kakršnihkoli vprašanj, prošenj, 
zahtev in komentarjev. Ko so nam zaprli tir, ki je bil že de-
setletja primaren za vožnjo »čez lok«, so nam ga na našo 
prošnjo takoj »lažno« zasedli, brez kakega posredovanja 
sindikata in delavskega direktorja. Tiri, ki prej niso bili spo-
sobni za prevoz vlakov z lokomotivami kategorije D3, so to 
hitro postali pod določenimi pogoji, ob določenem času. Ob 
medpostajnih zaporah se nam vsi izvozni signali preuredi-
jo, tako da lahko postavljamo izvoze na nepravi tir, četudi 
zapora ne traja 8 ur, ampak samo 7 ur in 20 minut, tako 
da je karseda maksimalno poskrbljeno za varnost prometa. 
Medtem ko rušijo stare tire, počasi vgrajujejo nove (obvoz) 
tire in kretnice, z njimi pa seveda tudi števce osi, za katere 
je nastala nova tabla s tipkami, kot dodatek k ERVN. Seveda 
smo bili vsi prometniki pravočasno in na primeren način 
poučeni za posluževanje.

Brzojavke, navodila in odredbe so nam predloženi pravo-
časno, da se lahko pripravimo na morebitne težave in poš-
teno razmislimo, kako bo promet potekal v danem času. Za 
vsak slučaj, če bi kdo kaj zgrešil, nam je vse predpisano 3 x 
(brzojavka, navodilo, odredba).

Na srečo imamo končno tudi UPS v prometnem uradu, da 
nam ni treba na novo vzpostavljati računalnika, grafikona in 

vsega, kar sodi zraven, ko nam vzdrževalci za trenutek vza-
mejo elektriko, 3–4 krat na dan …

Seveda pa ne smemo pozabiti, da se naš remont odvija 
v teh »čudnih« časih, ko je za vstop v prometni urad po-
treben PCT, tako da zunanji prometnik poleg svojega dela 
opravlja še delo vratarja in varnostnika ter preverja PCT in 
osebno izkaznico vseh, ki hočejo po prepustnico, nalog ali 

Delovni stroji na tirih

Pogled na velik del postaje iz zraka Obsežno gradbišče Obsežen projekt
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kak dogovor s prometnikom. Zanimivo postane, ko prever-
jaš PCT inšpektorja, ki je prišel preverit, ali imaš PCT …
Če bo vse tako gladko potekalo do konca remonta, bomo 

vsi zelo zadovoljni. Glede na to, da nam že zadnjih nekaj let 
ukinjajo enega prometnika, imamo tudi s tem vsaj do leta 
2023 mir. Sindikat se že sedaj pogaja z delodajalcem, kam 
z viškom ljudi, torej nam tudi za to ni treba skrbeti, tako da 
se vneto borimo, da bo remont čimprej končan.

Besedilo: Suzana Slatinšek
Foto: Zdravko MundaVagoni, delovni stroji ...

Pozabljeni viadukt pri Mariboru bo kmalu dobil 
naslednika – železniški viadukt Pesnica

DRSI je lansko jesen pričela z deli na 3,7 km dolgem 
odseku železniške proge Počehova–Pesnica. Gre za zahtev-
nejši infrastrukturni projekt, katerega pogodbena vrednost 
del znaša 101 milijon evrov. V celotni projekt so vključeni 
izvajalci Pomgrad, Kolektor Koling, SŽ-ŽGP, GH Holding 
in Gorenjska gradbena družba. Projekt zajema gradnjo pre-
dora Pekel v dolžini 1530 metrov, vključno z reševalnim 
rovom, gradnjo podvoza Pesnica ter gradnjo 896 metrov 
dolgega viadukta Pesnica, kar bo prva tovrstna gradnja po 
osamosvojitvi.

Pogodbena vrednost gradbenih del v okviru gradnje 
viaduk ta Pesnica znaša 14,8 milijonov evrov. Investicija je 
sofinancirana z evropskimi sredstvi iz kohezijskega sklada.

Viadukt Pesnica, ki ga gradi pomurski Pomgrad, je zasno-
van kot armiranobetonska integralna konstrukcija iz sedmih 
segmentov dolžine 112 m (27 m + 29 m + 29 m + 27 m) in 
dveh krajnih segmentov dolžine 56 m (2 x 28 m). Z deli so 
pričeli oktobra 2020.

V projekt so vključeni izkušeni inženirji in drugi stro-
kovnjaki ter specialna gradbena oprema. Viadukt bo glo-
boko temeljen na armiranobetonskih pilotih dolžine do 17 
metrov in premera 150 centimetrov. Podpirali ga bodo stebri 
debeline 160 centimetrov in višine od 8 do 14,5 metrov. 

Objekt prečka avtocesto A1, glavno cesto Pesnica–Lenart, 
reko Pesnico, potok Cirknico ter lokalno cesto. Zaradi 
dotrajanosti železniške infrastrukture, nujne moderni-
zacije postaj, prilagoditve novim potrebam prometa na 
vseh evropskih koridorjih ter zagotavljanja večje varnosti 
so se dela na drugem tiru na relaciji Maribor–Šentilj–dr-
žavna meja z Avstrijo pričela že leta 2018, takoj po izdaji 
Uredbe o državnem prostorskem načrtu za izgradnjo dru-
gega tira med Mariborom in Šentiljem ter državno mejo z 
Avstrijo.

Viadukt se podaljšuje. Financira tudi EU.

Tako je bilo.
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Ogromna konstrukcija Viadukt bo prečkal avtocesto.

Gradnja tunelaGradbišče pred in v tunelu

Tako bo … Maketa bodoče proge

Ta odsek železniške proge je bil zgrajen leta 1846 v okviru 
gradnje t. i. Južne železnice med Dunajem in Trstom.

Projekt je v teku in je razdeljen na dve fazi:
1. faza:  Nadgradnja obstoječega tira na celotnem odseku, ki 

je trenutno v izvedbi in se bo zaključil do konca leta 
2023. Ocenjena vrednost projekta znaša 254 mio 
EUR, od česar 101 mio EUR predstavljajo nepov-
ratna sredstva.

2. faza:  Dograditev dodatnega tira, predvidoma po letu 2030.

Izgradnja pesniškega viadukta sodi, poleg predora Pekel 
in podvoza Pesnica, med projekte izgradnje nove trase na 

odseku Počehova-Pesnica ter med inženirsko najzahtevnej-
ši sklop del v okviru 1. faze projekta. Viadukt bo v dolžini 
900 m prečkal pesniško dolino; po dokončanju celotne trase 
bo zagotovljeno električno vozno omrežje, protihrupna zaš-
čita ter vožnja s težjimi in sodobnejšimi vlaki hitrosti do 
120 km/h (sedaj največ 80 km/h). Zaključek je predviden v 
prvi polovici leta 2023.

Pripravil Miran Prnaver
Foto: Miran Prnaver (žal v času megle) in spletne strani

(Vir: Ponting.si in revija Gradbenik april 2021)
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Minister Vrtovec: Železnica je prihodnost in 
hrbtenica trajnostne prometne ureditve

24. septembra je na železniško postajo v Ljubljani prispel 
vlak Connecting Europe Express, ki je bil uveden v okviru 
evropskega leta železnic in je v začetku tega meseca speljal 
z železniške postaje v Lizboni. Potnike in vse zbrane je ob 
prisotnosti evropske komisarke za promet Adine Vălean na-
govoril tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Kot je v nagovoru poudaril minister Vrtovec, je vlak v 
preteklosti prinesel hiter gospodarski razvoj in povezal ljudi. 
Podpora gospodarstvu in povezovanje ljudi sta tudi danes 
osrednja cilja železniškega prometa. »Železnica je bila v 
zgodovini gonilo razvoja, zakaj to ne bi bila znova? Z vsemi 
naložbami in posodobitvami železniške infrastrukture lahko 
dosežemo, da železniški promet spet postane gonilo razvoja, 
spet postane priljubljen in izbira, ki se preprosto najbolj iz-
plača. V Sloveniji ljudi že več let nagovarjamo, naj za prevoz 
izberejo vlak. Toda za to je treba ponuditi storitev, ki se jo 
izplača izbrati,« je bil jasen minister Vrtovec. Prepričan 
je, da moramo ljudem omogočiti varen, učinkovit in hiter 
prevoz z vlakom. S tem izboljšujemo standard in skrbimo za 
skupno dobro, saj je kakovosten železniški promet ključen 
za družbo, gospodarstvo in okolje.

»Slovenija se mora pridružiti potniškim železniškim kori-
dorjem, ki nastajajo v okviru Evropske unije. Če bomo hoteli 
odgovoriti na potrebe po zmanjšanju toplogrednih plinov, bo 
treba vizijo uresničiti. Železnica je prihodnost in hrbtenica 

trajnostne prometne ureditve. Zgodovinsko je pomembna za 
tovorni promet in s tem gospodarstvo, dandanes pa je ključ-
na tudi z okoljskega vidika. Kakovostna infrastruktura bo 
omogočila, da bo železnica v središču razogljičenja prometa 
in nam bo s tem pomagala, da kot država dosežemo svoje 
cilje zelene prihodnosti in razvijamo gospodarstvo,« je še 
dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Vlak Connecting Europe Express letos jeseni kot poseb-
ni projekt Evropske komisije potuje po Evropski uniji in v 

Zemljevid vožnje vlaka po Evropi Ministrov podpis na vlak

Visoki gostje
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slavnostni podobi predstavlja vlogo železnice kot gonilne 
sile trajnostne mobilnosti, gospodarskega razvoja in evrop-
ske identitete. Evropski povezovalni vlak bo prevozil kar 26 
držav in se ustavil v več kot 100 mestih, tudi v Ljubljani, 
Celju in Mariboru.

Vlak Connecting Europe Express, ki smo ga 24. septem-
bra sprejeli tudi v Sloveniji, je po 36-ih dneh in 20 tisoč 
kilometrih prispel na končno poštno pošiljanje v Parizu. Na 
poti, ki se je začela 2. septembra v Lizboni in končala 7. ok-
tobra v Parizu, je opravil več kot 120 postankov, prečkal 
26 držav. Evropska komisarka za promet Adina Valean se 
je ob tem zahvalila vsem, ki so tako omogočili, da se je 
uresničila zamisel povezovalnega vlaka Connecting Europe 
Express.

Vlak Connecting Europe Express so v Ljubljani 24. sep-
tembra slovesno sprejeli predstavniki Slovenskih železnic in 
drugi visoki gostje. Na slovesnosti so spregovorili generalni 
direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, podžupan občine 
Ljubljana Dejan Crnek, minister za infrastrukturo RS Jernej 
Vrtovec, evropska koordinatorka za Baltsko-jadranski kori-
dor Anne Elisabet Jensen ter evropska komisarka za promet 
Adina Valean. V bogatem kulturnem programu so na prire-
ditvi nastopili Perpetuum Jazzile, Ana Soklič ter ŽKUD Tine 
Rožanc in Godba Slovenskih železnic.

Članek in foto je po spletnih straneh ministrstva 
za infrastrukturo pripravil Miran Prnaver.

Minister Jernej Vrtovec

Vagon vlaka

Del vlaka

Slovesnost na postaji Ljubljana

Vlak na poti
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Razvoj železnic – prihodnost zelene mobilnosti!
V luči evropskega tedna mobilnosti je evropska poslanka 

Ljudmila Novak gostila dogodek »V Ribnico z vlakom«. 
Prireditev je bila v organizirana tudi v luči obeleževanja 
evropskega leta železnic. EU se je namreč zavezala k ak-
tivnemu spodbujanju okolju prijaznih načinov prevoza in 
dosegu podnebne nevtralnosti do leta 2050.V svojem govoru 
na prireditvi se je evropska poslanka Ljudmila Novak zahva-
lila za široko podporo širše javnosti, predvsem pa tudi Slo-
venskim železnicam, ki so prispevale k izvedbi prireditve. 
»Leto 2021 je obenem tudi ključno za politiko EU glede 
železnic, saj je prvo, odkar je v veljavi četrti železniški sve-
ženj. Namen tega zakonodajnega svežnja je oblikovanje v 
celoti integriranega evropskega železniškega prostora in 
obenem stremeti k odstranitvi preostalih institucionalnih, 
pravnih in tehničnih ovir ter k podpori gospodarske rasti,« je 
povedala Novakova. Omenila je tudi uresničevanje zelenega 
dogovora, h kateremu se je zavezala EU. »Med krizo zaradi 
pandemije COVID-19 se je izkazalo, da lahko železniški 
promet tudi v izjemnih okoliščinah zagotovi hiter prevoz 
nujnih dobrin, kot so hrana, zdravila in gorivo. Potrebno 

pa je tudi poudariti, da izpus-
ti prometa predstavljajo 25 
odstotkov vseh toplogrednih 
plinov v EU, medtem ko je že-
lezniški promet odgovoren za 
le 0,4 odstotke izpustov. To pa 
pomeni, da železniški promet 
predstavlja tudi veliko vlogo 
pri uresničevanju zelenega do-
govora.«

Vsem prisotnim se je zahva-
lila za podporo, posebej pa je 

izpostavila avstrijsko poslanko Barbaro Thaler in nekdanjo 
evropsko komisarko za promet Violeto Bulc.

Članek in foto je po spletnih straneh pripravil Miran Prnaver.Nov Stadlerjev vlak

EU poslanka Ljudmila Novak

EU poslanka med vožnjoDelegacija na peronu postaje Ljubljana
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Volitve v območni organizaciji Zidani Most
Konec meseca novembra 2021 se je v območni orga-

nizaciji Zidani Most končal štiriletni mandat predsedniku 
OO Zidani Most Miranu Prnaverju in predsedniku NO OO 
Zidani Most Boštjanu Povšetu.

Kot je zapisano v naših aktih, smo na sestanku območne 
organizacije dne 05. oktobra 2021 imenovali volilno komi-
sijo.

Na osnovi sklepa OO SŽPS Zidani Most št. 25/2021 je 
volilna komisija v skladu s Pravilnikom o volitvah in imeno-
vanju SŽPS dne 06. 10. 2021 razpisala volitve za predsedni-
ka OO Zidani Most in predsednika NO OO Zidani Most za 
17., 18. in 19. november 2021.

Kandidati so morali pri volilni komisiji do dne 02. 11. 
2021 vložiti kandidaturo z osebnimi podatki, pisnim so-
glasjem za kandidaturo ter programom dela. Prispele so tri 
kandidature, katere je pregledala tričlanska volilna komisija.

Za predsednika območne organizacije sta se prijavila do-
sedanji predsednik OO Zidani Most Miran Prnaver in postaj-
ni zaupnik postaje Brestanica prometnik Marko Celestina. 
Edini kandidat za predsednika NO je bil Sebastjan Strašek, 
prometnik na postaji Ljubljana.

Na podlagi uporabe 18. a člena Pravilnika o volitvah in 
imenovanju, je volilna komisija Sebastjana Straška kot edi-
nega kandidata z dnem 03. 11. 2021 razglasila za predsed-
nika NO OO Zidani Most.

Za predsednika območne organizacije Zidani Most pa so 
po več kot desetletju in pol (v treh mandatih je bil za pred-
sednika OO le po en kandidat) potekale mobilne volitve, in 
sicer 17., 18. in 19. novembra. Volivci so se lahko udeležili 
volitev na eni izmed postaj od Zagorja do Dobove. Glasov-
nica je bila veljavna, če se je z nje dalo razbrati, za katerega 
kandidata je oddani glas. Dosegljivi volivci so se ob prejemu 
glasovnice podpisali v za to posebej izdelan seznam – volilni 
imenik. S tem so potrdili svojo udeležbo na volitvah. Glede 
na volilni imenik, so bile pripravljene 104 glasov nice.

Volilna komisija se je zelo potrudila, da je omogočila gla-
sovanje večini članov območne organizacije. Glede na to, 
da je članstvo OO Zidani Most razpršeno po celi Sloveniji, 
je bila to zelo zahtevna naloga. Prijetno presenečenje je bila 
velika pripravljenost članov, da se udeležijo volitev. To po-
trjuje volilna udeležba, ki je bila 67,3%.

Volitev se je udeležilo 70 članov. Miran Prnaver je prejel 
51 glasov, Marko Celestina pa 18. Ena glasovnica je bila 
neveljavna.
Člani OO Zidani Most želimo Miranu uspešno vodenje 

druge največje območne organizacije v našem sindikatu, Se-
bastjanu pa pošten in kritičen nadzor nad našim finančnim 
poslovanjem.

Besedilo in foto: Boštjan Povše

Kandidat Miran Prnaver oddaja glasovnico. Kandidat Marko Celestina na mobilnem volišču
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Srečanje sindikatov v Rovinju

Med 12. in 15. septembrom 2021 je v Rovinju potekalo 
sindikalno športno srečanje »Krešimir Posavec«, ki ga je 
organiziral Sindikat prometnika vlakova Hrvatske (SPVH).

Letošnjega srečanja v naselju Amarin pri Rovinju sva se 
udeležila predsednik SŽPS Milorad Šljivić ter moja malen-
kost.

SPVH tradicionalno vsako leto organizira dvodnev-
no športno srečanje za svoje člane ter goste iz tujine, a 
vendar je prejšnjega leta srečanje odpadlo zaradi epidemije 
COVID-19, zato je bilo letošnje srečanje podaljšano za en 

dan, temu pa lahko vsekakor pripišemo tudi boljšo obiska-
nost srečanja. Epidemiološke razmere so nam bile v tem času 
relativno naklonjene, a kljub temu smo k zadevi pristopili s 
povečano previdnostjo, zavedamo se namreč, da taka srečan-
ja z velikim pretokom ljudi prav gotovo lahko predstavljajo 
določeno tveganje. A ko o tem govorimo, moram povedati, 
da so bili epidemiološki ukrepi gostitelja zelo jasni ter da so 
se jih vsi udeleženci striktno držali.

Kot sem že prej omenil, smo letos k srečanju pristopi-
li s povečano previdnostjo, zato sami nismo sodelovali pri 

Domačini

Del delegacij na otvoritvi
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športnih igrah, ampak smo srečanje izkoristili za izmenjavo 
mnenj, stališč, izkušenj, poleg tega nas je gostitelj seznanil 
s projektom pod nazivom »Znanje je ključ dobrog socialnog 
dijaloga«, v prevodu »Znanje je ključ dobrega socialnega 

dialoga«, katerega partner je SPVH, omenjeni projekt pa v 
veliki meri sofinancira Evropska unija iz evropskega social-
nega sklada. Projekt traja kar 24 mesecev, skupna vrednost 
projekta pa naj bi znašala približno 150.000,00 €.

SPVH in SŽPS imata 
skupno predvsem struktu-
ro članstva, SPVH namreč 
zastopa večinsko članstvo 
približno 1400 članov v 
neodvisni družbi HŽ Infra-
struktura.

Omenjena sindikata že 
dolgo časa sodelujeta na 
mednarodni ravni; tukaj gre 
za uspešen koncept izmenja-
ve informacij, vezanih na so-
cialni dialog v podjetjih.

Da je sodelovanje med 
sindikatoma zelo dobro, 
nam najbolj pove tudi raven 
gostoljubnosti, prijaznosti in 
spoštovanja, kar je bilo za-
znati prav na vsakem koraku 
v času našega obiska, za kar 
smo gostitelju SPVH še po-
sebej hvaležni.

Avtor besedila in foto: 
Davor Lučić

Voditelji sindikatov Kuharski mojstri tekmujejo.

Izmenjava daril Naša predstavnika s poljsko kolegico

Pogled na Rovinj
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Upokojili so se
OO Maribor

»Letni časi se menjujejo,
konji pisani potujejo.

Usojen nam je časa vrtiljak.
Ozremo se, ni poti nazaj.
Odraščamo od malih nog.

Kar vrti se vekomaj,
je življenja krog.«

Tako potujemo skozi življenje. Kot na vrtiljaku, kjer se 
vrtijo pisani konjički, ki so enkrat gor in drugič spet dol. 
Hkrati naredijo krog in drugega začnejo. Tudi zaključek 

delovne dobe, odhod v penzijo, je zaključek nekega kroga 
in začetek naslednjega.

Toplo septembrsko soboto smo sodelavci Alojza Ditma-
jerja in Marka Karničnika pospremili v obdobje, ko ima 
človek več časa zase ter za tisto, kar najraje počne in za kar 
vedno zmanjka časa, ko smo v službi. Zaželeli smo jima, da 
se imata v penzionu lepo in da čas preživita tako, kot si bosta 
zastavila sama. Turnuse si bosta pisala sama in budilka ju bo 
zbujala le, če se bosta tako odločila. Vstajanje sredi noči bo 
preteklost. Kadar bo snežilo, pa prva misel ne bo več, kako 
bo treba očistiti peron ali kretnico. 

Fanta, hvala za sodelovanje. Bila sta dobra, zanesljiva in 
prijetna sodelavca.

Darilo za Alojza Darilo za Marka Za spomin …

Še ena za album
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CVP Postojna

V letu 2020 smo bili deležni kar nekaj velikih dogodkov. 
Rad bi opozoril, da je tudi odhod večje skupine sodelavcev 
v zasluženo upokojitev pomemben dogodek. Čas, v katerem 
lahko posamezniki uporabijo dan za nekaj, kar ni povezano 
z mesečno plačo.

Rad bi predstavil sodelavce CVP Postojna, ki so nas pod-
pirali, ko smo se usposabljali za svoje delovno mesto. Alek-
sander Frenk (Začel delo prometnika l. 1982 na postaji 
Šapjane in zaključil v l. 2020 na postaji Sežana.), Raden-
ko Gajić (Začel delo premikača na nabiralnem vlaku LJ–
DI l.1985 in kot prometnik zaključil v l. 2020 na postaji 
Sežana.), Đorđe Petrović (Začel delo prometnika I.1981 
na postaji Preserje in zaključil v I. 2020 v CVP Postojna 
kot dispečer PO 1.), Igor Brumen (Začel delo prometnika 
l. 1981 na postaji Ilirska Bistrica in zaključil v l. 2020 v 
CVP Postojna kot dispečer PO 1.), Fahir Gutić (Začel delo 
prometnika I. 1979 na postaji Banovići-Tuzla, BiH, in za-
ključil v I. 2020 v CVP Postojna kot progovni prometnik.), 
Rade Milaković (Začel delo prometnika I. 1979 na postaji 
Brezovica in zaključil v I. 2020 v CVP Postojna kot pro-
govni prometnik.), Branislav Vučić (Začel delo prometni-
ka I. 1980 na postaji Preserje in zaključil v I. 2020 v CVP 
Postojna kot progovni prometnik.), Andrej Srebot (Začel 
delo prometnika I. 1983 na postaji Rakek in zaključil v I. 
2020 v CVP Postojna kot progovni prometnik.), Raif Smaj-
lović (Začel delo premikača I. 1983 na postaji Koper in za-
ključil v I. 2020 na postaji Koper kot prometnik.) in Šefik 
Ibrišimović (Začel delo premikača I. 1984 na postaji Pos-
tojna in zaključil v I. 2020 kot prometnik postaje Pivka.).

Besedilo in foto je pripravil Slavko Rokavec.

Aleksander Frenk

Šefik Ibrišimović

Radenko Gajić

Andrej Srebot, Fahir Gutić, Đorđe Petrović, Branislav Vučić in Rade Milaković 
(od leve proti desni )
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Matjaž Kranjc, direktor SŽ-Infrastruktura, d. o. o.
SŽ-Infrastruktura, d.  o.  o., je največja odvisna 

družba v Skupini Slovenske železnice, prav tako pa 
je to družba z najštevilčnejšim članstvom v našem 
sindikatu SŽPS, zato je najbolj primeren gost za 
veliki intervju nove številke glasila Prometnik prav 
direktor družbe SŽ-Infrastruktura gospod Matjaž 
Kranjc.

V pogovoru nam je razkril svojo vizijo poslovan-
ja v prihodnosti, kako smo se v podjetju soočili in se 
še naprej soočamo s pandemijo COVID-19, katere 
kadrovsko-socialne težave nas pestijo, povedal 
nam je tudi, kaj pričakuje od prenove plačilnega 
sistema, prav tako smo govorili o pomembnosti 
prihodnjih infrastrukturnih projektov, dotaknili smo 
se tudi odnosa s socialnimi partnerji ter pomemb-
nosti socialnega dialoga v podjetju …

Spoštovani gospod direktor, najprej bi se vam rad osebno 
zahvalil, da ste si vzeli čas za pogovor, ki je malce po-
seben, saj je to vaš prvi intervju za glasilo Prometnik, 
obenem pa je tudi moj prvi avtorski intervju.
Leto 2021, ki je tudi evropsko leto železnic, se počasi za-
ključuje. Povejte mi, kako ocenjujete poslovanje same 
družbe SŽ-Infrastruktura letos ter na kaj ste posebej 
ponosni? Bi morda danes kakšno poslovno odločitev 
spremenili?

Letošnje leto, čeprav še vedno močno pod vplivom epi-
demije COVID-19, bomo zaključili bolje, kot smo načrto-
vali v poslovnem načrtu, predvsem pa bomo realizirali vse 
naloge in projekte, ki smo si jih zadali. Letos smo z naroč-
nikom, Direkcijo RS za infrastrukturo, uskladili in podpisali 
desetletno pogodbo, ki nam zagotavlja okvirna in razvoj-
na sredstva do konca leta 2030, hkrati pa nam ta pogodba 
nalaga tudi ogromno obveznosti in dodatnih nalog, ki jih 
bomo morali izpolniti. Tudi z vidika varnosti nadaljujemo s 
trendom zmanjševanja izrednih dogodkov, kar je po mojem 
osebnem mnenju tudi eden od najbolj pomembnih ciljev. 
Skratka, podjetje je usmerjeno k pravim ciljem, ki jih tudi 
uresničujemo, zato bi v tem trenutku težko izpostavil odlo-
čitev, ki bi bila danes drugačna.

Že drugo leto se soočamo z epidemijo COVID-19, ki nam 
je poleg zdravstvene in družbene krize prinesla tudi gos-
podarsko nestabilnost. Kako je epidemija vplivala na 
poslovanje družbe SŽ-Infrastruktura, ste bili deležni 
pomoči iz naslova PKP zakonov?

Epidemija je vsekakor vplivala na naše delo, vendar lahko 
rečem, da smo v skupini SŽ z odgovornim pristopom prepre-
čili, da bi se procesi dela ustavili. Zaposleni so imeli in imajo, 
glede na splošno stanje v državi, zagotovljene maksimalne 
pogoje za delo, vsa zaščitna sredstva, s svojim odgovornim 

ravnanjem pa smo tako vsi skupaj preprečili najhujše, torej, 
da bi se vlaki in procesi dela ustavili zaradi prevelikega šte-
vila obolelih. Na sam poslovni rezultat COVID-19 ni imel 
vpliva, prejeli smo okoli 2,7 milijona evrov dodatnih prihod-
kov iz PKP zakonov, iz naslova izplačila kriznega dodatka, 
nadomestil za bolniško odsotnost in povračila prispevkov. 
Prav tako smo za vsa zaščitna sredstva prejeli povrnjena 
sredstva s strani OGJS.

Na čelu družbe SŽ-Infrastruktura ste že tretji mandat. 
Glede na to, da nam je jasen sistem korporativnega 
upravljanja, vas ne bom vprašal, ali boste direktor tudi 
četrti mandat, a vendar mi povejte, kako vam uspeva? 
Je recept za uspeh tudi dejstvo, da izhajate iz »naših« 
vrst? Bili ste prometnik, vodja nadzorne postaje, vodja 
prometno planske službe, pomočnik direktorja družbe 
SŽ-Infrastruktura. To so vsekakor kompetence, ki vam 
omogočajo poznavanje sistema infrastrukture ter delo-
vanja železnice kot celote.

Veriga je toliko močna, kot je močan njen najšibkejši člen 
in tako je tudi v vsakem podjetju, direktor brez dobre ekipe 
ne more biti uspešen direktor.

Dejstvo je, da sem na železnici zaposlen od svojega 18. 
leta, ko sem končal Srednjo prometno šolo v Mariboru in 
se začel praktično usposabljati za prometnika na Želez-
niški postaji Brežice. Vse od takrat je moja kariera na že-
leznici šla počasi, ampak res počasi navzgor, stopnico po 
stopnico, in lahko rečem, da sem ob prihodu na sedanje 
delovno mesto prinesel s seboj veliko znanja in izkušenj, 
predvsem pa poznavanje sistema. Velikokrat je to prednost, 
ne pa vedno, saj nas včasih preveč železniško razmišljanje 
kar malo omejuje in je nujno treba upoštevati še mnenja 
zunanjih strokovnjakov. Na to, da sem prometnik, sem 
še vedno ponosen, poklic prometnika sem opravljal celih 
dvajset let.

Matjaž Kranjc
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Najbolj pogosta floskula, ki naj bi opisovala našo želez-
niško infrastrukturo, je, da je iz časov Marije Terezije, 
čeprav tisti malce bolj razgledani vemo, da v tistih časih 
železnice pri nas sploh še ni bilo (smeh, op. a.). Koliko 
se vas take opazke dotaknejo, glede na to, da se trenutno 
v železniško infrastrukturo vlagajo rekordna sredstva?

Naša infrastruktura bi bila čisto v redu, če ne bi izgubili 
15 let, in tega v nekaj letih res ni mogoče nadomestiti. Če 
pa jo pogledamo malo drugače, smo edina železniška infra-
struktura, ki ima celotno omrežje pokrito z GSM-R, imamo 
ETCS, v izboljšanje se vlagajo res veliki napori in prepričan 
sem, da bo leta 2025 slika že precej boljša.

Ko se pogovarjamo o naložbah v železniško infrastruk-
turo, ne moremo mimo dejstva, da se je država končno 
zbudila. Opravljajo se remonti prog, nedavno smo odprli 
progo Grosuplje–Kočevje za potniški promet, pred vrati 
je projekt Emonika, gradnja drugega tira Divača–Koper 
je končno postala stvarnost …
Nam lahko poveste kaj več o načrtovanih projektih, ki 
jih ni malo, ter kako ocenjujete, da bo končna realizacija 
teh projektov vplivala na poslovanje družbe SŽ-Infra-
struktura?

Naložbe v železniško infrastrukturo, ki so v pristojnosti 
Direkcije RS za infrastrukturo, se zadnja leta izvajajo pos-
pešeno, kot sam večkrat pravim, zlagamo infrastrukturo po 
odsekih in projektih kot lego kocke, da bomo na koncu do-
segli končni cilj, sodobno in za uporabnike zanimivo želez-
niško infrastrukturo, ki bo omogočala zadostno progovno in 
prevozno prepustnost in sprejemljive potovalne čase. Lahko 
gremo od vzhoda proti zahodu, po nadgradnji zadnjih odse-
kov proge med Zidanim Mostom in Šentiljem se trenutno 
gradita dva objekta za novo dvotirno progo na odseku Ma-
ribor–Šentilj, predor Pekel in viadukt Pesnica, na celotni 
progi se vgrajujejo elektronske signalno-varnostne naprave 
(14 postaj), vzporedno pa se postavlja še nov center voden-
ja prometa v Mariboru. Pripravljajo se projektne naloge za 
projektiranje nadgradnje odseka Zidani Most–Dobova in 
rekonstrukcijo postaj Sevnica, Krško in Brežice. V sklopu 
daljinskega vodenja Zidani Most–Ljubljana Zalog se pri-
pravlja izgradnja nadhoda na postajah Hrastnik, Trbovlje 
in Zagorje, nadgradnja postaje Zagorje, ureditev perona na 
postaji Litija, vse z namenom pripraviti pogoje za uvedbo 
daljinskega vodenja. Postaja Ljubljana je velik projekt, ki ga 
bodo izvedli trije investitorji, DRSI bo nadgradil železniško 
infrastrukturo in zgradil javni del za potnike, Slovenske že-
leznice bodo gradile avtobusno postajo, zasebni investitor 
pa poslovne, hotelske in stanovanjske objekte na zahodni 
strani postaje proti nadvozu Dunajske ceste. Proga Ljublja-
na–Sežana dobiva prve nadgradnje, levi tir Ljubljana-Bre-
zovica, nadaljevali bomo na desnem tiru in predvidevam, da 
bo proga do konca 2026 urejena in pripravljena za sprejem 
vsega tovora, ki ga bo prinesla otvoritev drugega tira med 
Divačo in Koprom.

Tudi na regionalne proge ne smemo pozabiti. Naslednjega 
leta bomo nadgradili postajo Domžale. Državni prostorski 
načrt (DPN) za progo do Kamnika naj bi prinesel delno dvo-
tirnost, kjer je to le mogoče. V izdelavi je tudi DPN za odsek 
nove dvotirne proge Ljubljana–Ivančna Gorica in za odsek 
Ivančna Gorica–Novo mesto. Da o projektnih nalogah za 
uvedbo sistemov za obveščanje potnikov, SCADA sistemov 
ter nadgradnji signalno-varnostnih naprav na regionalnih 
progah niti ne govorim, te so v fazi načrtovanja.

Skratka, projektov je ogromno, in to je dobro, kaže na 
dober pristop lastnika k razvoju železniške infrastrukture, 
vendar so pri izvedbi vedno omejitve. Pri nas nimamo pravih 
obvoznih prog za glavne prometne koridorje, dela se vedno 
lahko izvajajo samo v obsegu, ki še omogoča, da prepelje-
mo ves tovor in seveda potnike. Naša naloga je, da vse to 
uskladimo in skupaj s prevozniki zagotavljamo maksimalno 
varnost v času izvajanja projektov.

Smo družini prijazno podjetje ter prejemniki certifikata 
najboljšega zaposlovalca Top employer, kar je izjemno, 
a nas kljub temu pesti kadrovska kriza, nekaterih nujno 
potrebnih kadrov namreč preprosto ne dobimo. Zadnje 
čase ljudje tudi odhajajo, saj najdejo boljšo službo. 
Zanima me, kako gledate na to? Menite, da bo prenova 
plačnega sistema preprečila te odhode ter odpravila do-
ločene anomalije, ki jih imamo zdaj?

Zaposleni v SŽ-Infrastrukturi v ciklusu izobraževanja, iz-
popolnjevanja in pri vsakodnevnem izvajanju procesov dela 
pridobijo ogromno znanja in izkušenj in so zato seveda zani-
mivi za podjetja, tako v Sloveniji kot v tujini, ki so povezana 
z izvajanjem projektov na železniški infrastrukturi, mimo 
tega dejstva ne moremo. Nekaj odhodov vsekakor je, vendar 
se trudimo, da naši sodelavci prepoznajo delovno okolje v 
našem podjetju kot dobro, kot okolje, ki jim omogoča razvoj 
in karierno rast.

Glede prenove plačnega sistema pa je moja velika želja, 
da se najprej poenostavi obračun plač v sistemu SŽ in ovred-
noti delovna mesta, kar se trenutno počne. S pravilnim pris-
topom k projektu lahko pričakujemo rezultate, vendar je 
še veliko dela in v tem trenutku je prehitro napovedovati 
zaključke.

V družbi SŽ-Infrastruktura je trenutno zaposlenih nekaj 
manj kot 2000 ljudi. Imamo tudi svoj svet delavcev. Kako 
bi ocenili sodelovanje s predstavniki zaposlenih znotraj 
sveta delavcev in reprezentativnimi sindikati? Zanima 
me predvsem vaše stališče glede nivoja socialnega dia-
loga v podjetju ter kako po vašem mnenju to vpliva na 
produktivnost in zadovoljstvo samih zaposlenih?

Sindikati predstavljajo protiutež upravam in kot taki 
morajo obstajati, marsikatera rešitev je dogovorno lahko 
boljša, nikakor pa ne vse. Svet delavcev ima spet svoje pris-
tojnosti, spremlja poslovanje in rezultate podjetja, podaja 
predloge poslovodstvu, imenuje delavskega direktorja, ki 
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ima pristojnosti pri kadrovskih in socialnih zadevah, in ime-
nuje predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu. Socialni 
dialog poteka in moje mnenje tukaj ne šteje, najverjetne-
je lahko to potrdijo zaposleni, ki to občutijo pri reševanju 
svojih težav.

Tako kot vsako odvisno družbo v Skupini Slovenske 
železnice, tudi našo družbo pestijo določene specifične 
težave, ki bi jih lahko odpravili z dogovorom med vami 
(poslovodstvo družbe SŽ-Infrastruktura) in sindikatom 
ter svetom delavcev družbe SŽ-Infrastruktura. Menite, 
da bi lahko v bližnji prihodnosti prišlo do takega dogo-
vora, kot smo mu bili pred kratkim priča v eni izmed 
odvisnih družb Skupine Slovenske železnice, tudi 
pri nas?

Dosledno upoštevamo pristojnosti, ki jih imamo kot od-
visna družba v skupini. Če bodo spremembe procesov dela 
narekovale potrebo po spremembi določil kolektivne pogod-
be, potem bodo speljani vsi potrebni postopki, da do takih 
dogovorov tudi pride. Trenutno pa ne vidim nobene potrebe 
po teh aktivnostih v naši družbi.

Še enkrat bi se dotaknil prenove plačnega sistema, ver-
jetno se zavedate, da so pričakovanja zaposlenih velika 
ter da so vse oči uprte v podjetje Korn Ferry, ki trenutno 
opravlja prenovo plačnega sistema. Kaj vi pričakujete 
od te prenove? Zaposleni ter predstavniki zaposlenih 
smo namreč prepričani, da je, glede na trenutno stanje 
na trgu dela, inflacijo, skoraj vsakoletne dvige minimal-
ne plače itd., utopično pričakovati, da ostane masa plač 
v podjetju enaka ter da ostanejo plače v takem razmerju, 
kot so.

Z več prihodki in večjo dodano vrednostjo na zaposlenega 
se ustvarjajo pogoji za višje plače, temu moramo slediti in 
rezultat gotovo ne bo izostal.

Zadnje vprašanje bi namenil lažji temi, in sicer, kako 
vidite naše podjetje v prihodnosti, imate morda posebno 
sporočilo za zaposlene v družbi SŽ-Infrastruktura?

Vse napore in vse strateške cilje smo podredili razvoju 
upravljavca, ki bo v prihodnosti sposoben samostojno in stro-
kovno izvajati vse potrebne procese in s tem prevoznikom 
zagotavljati ustrezno prepustnost prog, varnost železniškega 
prometa in točnost vlakov. Nabava mehanizacije za izvajan-
je nalog upravljavca je eden ključnih projektov, naložba je 
ocenjena na več kot 75 milijonov evrov, projekt bo dodobra 
spremenil delovne pogoje v družbi SŽ-Infrastruktura. Vla-
ganje v prenovo informacijskih sistemov, tako poslovnega 
kot sistema za vodenje prometa vlakov, bo naredilo naše 
podjetje sodobno informacijsko podprto, brez prepisovanja 
podatkov iz ene v drugo aplikacijo. Verjamem, da smo na 
pravi poti, da to tudi dosežemo.

In ker imam tako lepo priložnost, bi se vsem sodelavcem 
zahvalil za odlično sodelovanje, prizadevnost in vse vložene 
napore, da lahko kot podjetje realiziramo zastavljene cilje. 
Vsem želim vesele božične praznike in veliko zdravja ter 
uspehov v prihajajočem letu.

Gospod direktor, še enkrat se vam zahvaljujem za pogo-
vor, želim vam vesele božične praznike ter veliko zdravja 
in osebnih uspehov v novem letu.

Avtor: Davor Lučić
Foto: Arhiv Matjaža Kranjca

Intervju: Boštjan Povše, predsednik Nadzornega 
odbora SŽPS
Boštjan, od kod izhajaš in kako je potekalo tvoje življen-
je, preden si prišel na železnico?

Izhajam iz posavskega mesta Sevnica, kjer še danes živim 
z družino. Po končani osnovni šoli sem nadaljeval šolanje 
v Mariboru, kot zadnja generacija prometno-transportnega 
tehnika.

Kaj je vplivalo na odločitev, da si postal železničar?

Stari oče je bil železničar. Navdušen sem bil nad raznoli-
kim delom na železnici, še posebej pa nad turnusom (12/24, 
12/48), zato sem se tudi sam odločil za šolanje v tej smeri. 
Ker sem prejemal kadrovsko štipendijo, sem po uspešnem 
zaključku srednješolskega izobraževanja takoj pričel s 

pripravništvom na postaji Brestanica, kjer sem 26. 1. 1994 
opravil praktični izpit za prometnika.

Kmalu si postal tudi sindikalno aktiven. Kako to?

Kmalu sem uvidel, da je sindikat pravi naslov za reševan-
je večine težav na delovnem mestu. Zato sem pred dobrimi 
dvajsetimi leti prevzel funkcijo postajnega zaupnika.

Kaj vse si do sedaj delal v sindikatu?

Kot sem že omenil, sem bil približno 13 let postajni za-
upnik in član nadzornega odbora Zidani Most, v mesecu 
decembru pa se mi izteče drugi mandat kot predsedniku nad-
zornega odbora OO Zidani Most. Predsednik nadzornega 
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odbora SŽPS sem od leta 2012, pred tem pa sem bil dve leti 
član tega odbora.

Kako je prišlo do odločitve, da si postal predsednik 
našega nadzornega odbora in kdaj je bilo to?

Odločitev ni bila lahka, saj kot predsednik nadzornega 
odbora nosiš veliko odgovornost. Mi pa je to predstavljalo 
velik izziv in možnost pridobitve novega znanja. Upal sem, 
da bom lahko s svojimi predlogi prispeval k boljši kakovosti 
naših počitniških kapacitet in čimbolj preglednemu finanč-
nemu poslovanju SŽPS. Kot predsednik nadzornega odbora 
SŽPS sem bil izvoljen na volitvah na skupščini našega sin-
dikata 11. maja 2012.

Nam lahko predstaviš glavne naloge NO?

Glavna in osnovna naloga je nadzor nad finančnim pos-
lovanjem sindikata. Tukaj mora biti vse do zadnjega centa 
pravilno evidentirano in porabljeno, glede na tekoči finančni 
plan. Vsako odstopanje se obravnava na glavnem odboru 
SŽPS in kasneje poroča na letni skupščini SŽPS. Zelo po-
membno je pravilno kontiranje izdatkov in prihodkov. Za to 
skrbita računovodski servis in sekretar sindikata, nadzorni 
odbor pa opravi pregled iz izpisov glavne knjige na rednih 
sejah. Na osnovi ugotovitev poda nadzorni odbor predloge 
in pripombe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in izbolj-
šanje stanja poslovanja.

Enkrat letno pregledamo tudi finančna poslovanja ob-
močnih organizacij, prav tako sodelujemo pri izdelavi let-

nega finančnega poročila in finančnega plana za naslednje 
leto.

Velik poudarek je namenjen tudi poslovanju v počitniških 
enotah – tako materialnem kot finančnem.

Kako v praksi poteka vaše delo?

Kot predsednik skrbim, seveda v sodelovanju z glavno 
pisarno, za vso potrebno gradivo, ki ga v večini prido-
bim s pomočjo programa računovodskega servisa. Tako 
lahko že doma opravimo glavni pregled poslovanja, ki 
lahko včasih traja več dni, ugotovitve pa obravnavamo na 
sami redni seji, ki jo skličem do štirikrat letno. Na seji pri 
točki »finančno poslovanje« ponavadi sodeluje sekretar 
ali predsednik sindikata za pojasnila na vprašanja članov 
nadzornega odbora. V primeru, da bi se tekom leta odkrila 
kakšna večja nepravilnost, pa se lahko skliče tudi izredna 
seja.

Predsednik nadzornega odbora (ali njegov namestnik) so-
deluje na vseh sejah glavnega odbora.

Ekipo, člane si izbereš sam?

Ekipa se določi po volitvah na skupščini. Predlaga jo 
predsednik nadzornega odbora, sprejmejo pa člani skupšči-
ne. Pomembno je, da so člani iz različnih delov Slovenije.

Si zadovoljen s sedanjo sestavo NO? Je delo uspešno?

Ja, zelo sem zadovoljen. Z večino članov sodelujemo že od 
mojega prihoda v nadzorni odbor. Zelo dobro se razumemo, 

V službi

Na morju

25DECEMBER 2021

INTERVJU



vedno lahko računam na njihovo sodelovanje in podporo. 
Do sedaj, vsaj po moji oceni, mislim, da smo se pri našem 
delu maksimalno potrudili. Je pa res, da je pri našem delu 
velikega pomena sodelovanje z glavno pisarno.

Imate veliko dela? Je veliko nepravilnosti? Kako sodelu-
jete z glavno pisarno?

Več je sej, sestankov, dogodkov, …, več je dela. V zad-
njem letu se je obseg finančnega poslovanja vsaj prepolovil. 
Tako smo imeli v letu 2020 le eno redno sejo, za več ni bilo 
potrebe. Večje nepravilnosti v vsem mojem sodelovanju v 
nadzornem odboru ni bilo. Se pa najdejo napake predvsem 
v izpolnjevanju potnih nalogov in ostalih obrazcev, napačni 
dodelitvi konta (to se popravi, preden se poročilo predstavi 
glavnemu odboru), žigosanju, računanju kilometrine ...

Z glavno pisarno vsa leta sodelujemo na korektnem 
nivoju. Dobimo vse željene dokumente in informacije. Je 
pa odvisno, kdo zastopa glavno pisarno. Včasih bi si želel 
večjega sodelovanja že pri načrtovanju nekega dogodka ali 
večjega nakupa. Ko je neka pogodba podpisana, v večini 
primerov ni več mogoče uveljavljati sprememb.

Se veliko ukvarjate tudi z našimi počitniškimi kapaci-
tetami?

Na začetku mojega predsedovanja sem dal velik pouda-
rek na počitniške enote. Podali smo precej predlogov za iz-
boljšanje kvalitete letovanja naših članov. V veliki večini 
so bili upoštevani in sprejeti. Vsako leto je eden od članov 
nadzornega odbora skupaj s predstavnikom odbora za leto-
vanje pregledal in popisal inventar. Zadnjih nekaj let imamo 
skrbnika v vsaki enoti in sedaj on skrbi za inventar v hišici, 
seveda v sodelovanju z odborom za letovanje in glavno 
pisarno. Vsako leto nam odbor za letovanje dostavi letno 
poročilo o zasedenosti in finančnem poslovanju počitniških 
kapacitet. To seveda primerjamo s podatki v glavni knjigi.

Kaj pa delo OO, so dovolj natančni ali jih morate veliko-
krat opozarjati na nepravilnosti?

Območne organizacije se po poslovanju med seboj zelo 
razlikujejo. Eni imajo res vse urejeno tako, kot je potrebno, 
nekatere pa je žal potrebno opozarjati na pomanjkljivosti. 
Problem je predvsem pravilno izpolnjevanje potnih nalogov 
in ostalih dokumentov. Pred nekaj leti sem organiziral ses-
tanek vseh blagajnikov s predstavnikom računovodskega 
servisa. Mislim, da so bile pridobljene informacije zelo dob-
rodošle. Težava lahko nastane pri menjavi blagajnika pri 
posamezni območni organizaciji, zato smo v nadzornem 
odboru, kot tudi v glavni pisarni, vedno na voljo za pomoč.

Kakšne pa so sankcije, če bi bilo narobe kaj »večjega«?

To pa ne bi bilo dobro. Verjamem, da se vsi sodelujoči 
na katerikoli funkciji v SŽPS zavedamo, da smo tu zaradi 

naših članov. Tako kot imamo pregledno in natančno ureje-
no poslovanje v SŽPS, ima zelo malo sindikatov in podob-
nih organizacij. Če pa bi že sbilo narobe kaj večjega, imam 
kot predsednik nadzornega odbora pravico sklicati izredno 
sejo glavnega odbora ali pa izredno sejo skupščine. Tam bi 
obravnavali zadevo in sprejeli potrebne sankcije.

Kakšne imaš načrte za prihodnost?

V nadzornem odboru sem izčrpal svoje ideje, zato kandi-
diral ne bom več. Glede na to, da naša območna organizacija 
šteje spet preko 100 članov, se bom posvetil delu v naši OO. 
Za kvalitetno »oskrbovanje« vseh članov je potrebno veliko 
časa in truda.

Kaj pa Boštjan v prostem času? Kaj počne, kje si polni 
baterije …?

Počnem veliko različnih stvari. Uživam predvsem na 
morju, kjer preživim skoraj vse proste dni. Rad se povzpnem 
na kakšno slovensko goro, pa tudi kolesarjenje mi ni tuje. 
Vsega po malem.

Pogovarjal se je Miran Prnaver.
Foto: Arhiv Boštjana Povšeta

Na Triglavu
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Intervju s člani sveta delavcev: Nina Peljhan
Nina, se lahko v začetku našim bralcem na kratko pred-
staviš?

Živim v Žirovnici. Sem prometnica na postaji Jesenice in 
velika ljubiteljica morja in hribov ter ponosna mama dveh 
sinov.

Kako je potekala tvoja železničarska pot?

Zelo zgodaj sem vedela, da bom postala prometnica, kajti 
izhajam iz železniške družine. Po končani srednji železniški 
šoli sem pričela svojo prometniško pot na postaji Ljublja-
na Vižmarje. Delo prometnika sem opravljala na postajah 
Lesce Bled, Slovenski Javornik in na Jesenicah. Na postaji 
Jesenice opravljam prometno službo od leta 1997. Letos sem 
napolnila 30 let dela na SŽ.

Kdaj si se začela ukvarjati s sindikalizmom?

Bolj zavzeto sem se s sindikalizmom pričela ukvarjati 
pred približno 15-imi leti kot blagajnik OO Jesenice. To 
funkcijo opravljam še danes.

Kako je prišlo do odločitve, da si kandidirala za člana 
SD-I?

Za kandidaturo za člana SD-I sem bila predlagana s strani 
svojega matičnega OO Jesenice. Povabilo za članico SD-I 
sem z veseljem sprejela, saj sem želela aktivno sodelovati in 
soodločati pri aktivnostih, namenjenih izboljšanju delovnih 
razmer in delovnega okolja.

Kaj pričakuješ od Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, 
d. o. o.?

Pričakovanja morajo vedno biti realna, čeprav si vsi 
želimo, da bi se stvari hitreje odvijale. Moja pričakovanja bi 
strnila v dve točki, in sicer, da poslušamo in zastopamo glas 
zaposlenih s terena ter da skupaj z delodajalcem pridemo do 
kompromisnih rešitev.

Kako si zadovoljna z delom v tem dosedanjem delu man-
data?

Glede na trenutne okoliščine, je delo v zadnjih dveh letih 
precej okrnjeno zaradi znane situacije okoli COVID-19. Na 
splošno sem z delom zadovoljna.

Kako poteka sodelovanje z ostalimi člani sveta delavcev?

Sodelovanje z ostalimi člani SD poteka korektno in zado-
voljivo, saj se vsi trudimo za dobro vseh zaposlenih.

Kakšni so odnosi med svetom delavcem in sindikatom?

Odnosi med svetom delavcem in sindikatom so uspešni 
in zadovoljivi.

Je koronavirus zelo spremenil način dela in aktivnosti 
sveta delavcev?

Koronavirus je spremenil predvsem način dela. Določe-
nih aktivnosti ni mogoče rešiti na daljavo, ampak je potreben 
osebni stik. Sestanki na daljavo prinašajo določene slabosti 
glede kakovosti in oteženo komunikacijo z ostalimi člani.

Imaš, Nina, na koncu intervjuja še kakšno spodbudno 
misel za naše bralce?

Vsem bralcem Prometnika pošiljam naslednjo misel »Ena 
roka ne more narediti tega, kar lahko obe roki skupaj.«. Osta-
nimo zdravi.

Pogovor pripravil Miran Prnaver.
Foto: Osebni arhiv Nine Peljhan

Nina Peljhan
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Postaje so naše ogledalo: Prevalje in Šentilj
Nadaljujemo s predstavitvijo mejnih postaj. V prejšnji številki smo bili na madžarski meji (Hodoš), v tej se selimo 
na sever, na avstrijsko mejo. V 121. številki smo že predstavili postajo Jesenice, tokrat sta na vrsti Prevalje in Šentilj.

PREVALJE

Pogovarjali se bomo s prometnico Sabino Tertinek. Naj-
prej lep pozdrav. Za začetek bi povedala nekaj osnovnih 
podatkov o postaji.

Postaja Prevalje je mejna postaja na enotirni progi Mari-
bor–Prevalje. Leži med Peco in Uršljo goro na nadmorski 
višini 425 metrov. Postajno območje od uvoznega signala do 
drugega uvoznega signala je dolgo 1300 metrov. Postaja ima 
pet tirov, od tega je tir dva glavni prevozni tir. Opremljena je 

z mehansko varnostno napravo v kombinaciji z električnimi 
signali, to je ROSP. Vse kretnice so zanesljivo zavarovane 
in v ključevni odvisnosti. Kretnice se odklepajo in zaklepajo 
na kraju samem.

Kdo pa gre preklenit kretnice, če je to potrebno?

Prometnik sam. Z lanskim novim voznim redom je bilo 
namreč delovno mesto kretnika na postaji Prevalje ukinjeno. 
Uvoz za potniške vlake je redno postavljen na tir ena, ker 
je samo tu peron. Kadar je izjemoma potrebno opraviti kri-
žanje, potem pač prometnik vzame ključe in gre preklenit 
kretnice. Pri premiku pa kretnice obračajo premikači pri na-
biralnem vlaku.

Se pravi, da se opravlja potniški in tovorni promet.

Postaja je v prometnem smislu odprta za odpravo in spre-
jem potniških vlakov, lokalnih in mednarodnih. Na postaji se 
vrši tudi premik, ranžiranje in sestava tovornih vlakov. Od-
prava tovora se vrši na industrijskem tiru Ravne na Koroš-
kem, se pravi železarne Ravne. Ta industrijski tir se odcepi 
z odprte proge med postajama Dravograd in Prevalje, kjer 
je v km 071+000 cepna kretnica za železarno. Manipulacije 
se vršijo dvakrat tedensko.

Postajna zgradba od »zadaj«

Postajna zgradba z »notranje« strani
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Se s sosednjo upravo vrši tudi tovorni promet?

Ne. Tovorni vlaki čez mejo ne vozijo.

Pa so tovorni vlaki kdaj vozili čez mejo, v Avstrijo?

Pred leti je to bilo vsakodnevno, zdaj pa že kar nekaj let 
ni več voženj tovornih vlakov čez mejo.

Kako je pa z vožnjami potniških vlakov?

Potniški vlaki, razen vlaka 4003, podaljšajo vožnjo do 
Pliberka, kjer imajo nato povezavo naprej do Celovca. Tako 
je že kakšni dve leti. Prej namreč niso vsi vlaki vozili čez 
mejo, ampak so obrnili v Prevaljah.

Se pravi, da en potniški vlak obrne vožnjo v Prevaljah?

Tako. Prvi jutranji vlak 4458 ima v sestavi dve garnituri, 
ki se v Prevaljah razpneta. Ena nadaljuje vožnjo v Pliberk, 
druga pa je namenjena za vlak proti Mariboru.

Sosednja postaja v Avstriji je torej Pliberk. V katerem 
jeziku poteka sporazumevanje pri opravljanju prometne 
službe?

Sporazumevanje poteka v slovenskem jeziku, ker je tako 
določeno v sporazumu med železniškima upravama.

Kolikšna je medpostajna razdalja med Prevaljami in Pli-
berkom in koliko od tega je slovenskega poteka?

Razdalja med postajama znaša 12 kilometrov, od tega je 8 
kilometrov slovenskega in 4 kilometre avstrijskega poteka.

Je med postajama še kakšno postajališče?

Med postajama je postajališče Holmec, na mejnem pre-
hodu, na slovenski strani. Na avstrijski strani ni nobenega 
postajališča.

Kaj pa poznavanje predpisov? Mora prometnik v Pre-
valjah poznati kakšne avstrijske predpise, opravljati iz 
tega kakšne izpite ali šolanja?

Ne, ni potrebno. Tudi glede tega je v sporazumu med slo-
venskimi in avstrijskimi železnicami določeno, da avstrijski 
prometniki vsako leto opravijo izobraževanje oziroma izpit 
iz poznavanja slovenskih predpisov. Avstrijski prometniki 

V smeri Dravograda

Postaja s tiri …

Proti avstrijski meji Prometnica Sabina
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so prav tako obveščeni o vseh pomembnih spremembah, kar 
zadeva predpise ali vozni red.

Katere garniture vozijo čez mejo in kako je z osebjem 
pri vlaku?

Čez mejo vozijo slovenske garniture, ki jih spremlja 
osebje Slovenskih železnic.

Se pravi, da avstrijske garniture ne prehajajo meje?

Tako je.

Kako je pa z obveščanjem vlakov?

Obveščanje poteka tako, da prometnik v Prevaljah izpiše 
P-13 in ga izroči strojevodji za vožnjo v povratku. Promet-
niku v Pliberk faksira P-13 za povratek. Pripiše še številko 
garniture in telefona. Prometnik v Pliberku ne izroča našemu 
vlaku nobenih dokumentov.

Kaj pa ostale službe na postaji? Je še kdo od, recimo, 
tovornega prometa?

Ne. Prometnik je sam.

Najbrž bi bile stvari drugačne, če bi med upravama po-
tekal tudi tovorni promet. Veliko pa so zagotovo prinesle 
spremembe glede mej.

Ja, tako je. Včasih je bila na postaji carinska služba, pa še 
marsikatera druga.

Se pravi, da zdaj dela en prometnik v turnusu?

Prometnik dela v turnusu, s prekinitvijo 4 ure ponoči.

Kakšen turnus pa imajo prometniki v Pliberku? Delajo 
prav tako s prekinitvami službe?

Prometna služba v Pliberku je prekinjena od 22.55 do 
04.10.

Kako pa se odvija promet med postajama? Z dogovar-
janjem?

Dajejo se dovoljenja in odjave, prav tako kot s sosednjo 
postajo na slovenski strani. Komunikacija poteka, kot sem že 
prej omenila, v slovenskem jeziku. Glede tega, je odvisno od 
posameznika. Pri nekaterih je poznavanje slovenskega jezika 
boljše, pri drugih slabše, nekateri pač enostavno preberejo 

Prometni urad Varnostna naprava

Ključi ...
Predsednik OO SŽPS Maribor Andrej Karničnik tudi dela na 
postaji Prevalje.
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fonogram. Nekako se dogovorimo, se prilagodimo. Pravza-
prav v samem načinu dela ni nobene razlike, ali se dogovar-
jam s prometnikom postaje Dravograd ali Pliberk. Na enak 
način je predpisano za zaporo proge, za vožnjo progovnega 
vozila ali za prijavljanje in vpisovanje progovne skupine.

Se poznate tudi osebno ali samo preko komunikacije po 
telefonu?

Sama v Prevaljah nadomeščam in osebno, v živo ne 
poznam nobenega od prometnikov iz Pliberka. So pa pred 
leti redno potekala srečanja in so se poznali. Z leti so se 
seveda zaposleni na tej in oni strani meje zamenjali, pa teh 
stikov ni več.

Se pogovarjate tudi o tem, kakšne so plače, jih primer-
jate?

Kar zadeva plače, oni bolj sprašujejo o tem kot mi.

Koliko pa je potnikov za čez mejo? So to lokalni prebi-
valci, se že pripeljejo z vlakom?

Potnikov je kar nekaj. Večinoma so to prebivalci iz oko-
lice. So upokojenci, ki hodijo varovat svoje vnuke, ker so se 
njihovi potomci preselili čez mejo. Nekaj je tudi delavcev in 
pa študentov, ki se vozijo v gimnazijo v Celovec.

Kaj pa obratno? So tudi avstrijski potniki?

Tudi, seveda. Nekaj pridejo kot turisti ali pa po nakupih. 
V poletnih mesecih, ko vozi kolesarski vlak ob sobotah, je 
kar nekaj tudi potnikov s kolesi.

V pogovoru si omenila, da imaš že kar nekaj let železniš-
kega staža in delovnih izkušenj.

Trenutno je moja domača postaja Dravograd, nadomeš-
čam pa še na postaji Vuzenica in na postaji Prevalje. Na 
železnici sem začela kot skladiščnica na postaji Vuzenica, to 
delo sem opravljala do leta 1992, ko se je začel zmanjševati 
tovor in ni bilo več potrebe po tem delovnem mestu in so 
ga ukinili. Nato so me razporedili na delovno mesto kretnik 
zaporničar na postajo Ruta, kjer je bil delovni čas dopoldan 
in popoldan, s tem, da smo začeli dopoldansko izmeno ob 
treh zjutraj. Tak način dela je trajal dve leti.

Koliko časa pa delaš kot prometnica?

Od leta 2015. Se pravi šest let.

Sabina, hvala za pogovor.

ŠENTILJ

V pogovoru s službujočim prometnikom Ivanom Anže-
lom bomo danes predstavili mejno postajo Šentilj. Zunaj 
je precej gosta megla in tako bodo fotografije ob članku 
temu primerne. Ivan, za začetek morda nekaj osnovnih 
podatkov o postaji Šentilj.

Postaja Šentilj je mejna postaja in leži na enotirni elektri-
ficirani progi Maribor-Šentilj meja, ki se nato nadaljuje proti 
Gradcu v sosednji Avstriji. Po progi se odvija mednarodni 
tovorni in potniški promet. Sosednji postaji sta Špilje na av-
strijski strani in Pesnica, ki je v smeri Maribora oddaljena 

Postaja od »spredaj«
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sedem kilometrov. Med Pesnico in Šentiljem je postajališče 
Cirknica.

Je kakšno postajališče tudi med Šentiljem in Špiljem in 
kolikšna je približno razdalja med tema postajama?

Nekdaj, že kar nekaj časa nazaj, je bilo eno postajališče, 
ki pa je bilo ukinjeno. Medpostajni odsek med Špiljem in 
Šentiljem je približno 5 kilometrov. Ta razdalja poteka nekje 
v enaki meri po slovenski in avstrijski strani. Vozni čas za 
brze vlake je okoli 4 minute, za tovorne pa 5 ali 6 minut.

Kakšna je razlika med postajo Pesnica, ki je sosednja 
postaja, in postajo Šentilj, ki je mejna postaja?

Delo na mejni postaji je vsekakor drugačno. Prometnik 
postaje Šentilj namreč izstavlja P-13 za vse vlake, ki vozijo 
iz Avstrije. Postopek pri tem je tak, da prometnik postaje 
Šentilj dokument izpiše in ga po elektronski pošti pošlje pro-
metniku v Špilje, ki je sosednja postaja v Avstriji. Prometnik 
v Špilju izroči ta dokument strojevodji. Prav tako za vse 
vlake izpisujemo P-14, splošni nalog, zaradi izrednih po-
šiljk. Skoraj vsak drugi vlak iz Avstrije ima uvrščeno izredno 
pošiljko. Izstavljenih splošnih nalogov je kar veliko, saj smo 
letos prišli nekje do številke 2800. Za nalog, ki ga izstavi-
mo, seveda tudi odgovarjamo in ker gre za prevoz izrednih 
pošiljk, je pri pisanju naloga potrebno biti previden. Več-
krat pride do dopolnil pri prevozu izredne pošiljke, zato je 
potrebno ves čas spremljati obvestila o tem, da ne pride do 
kakšnih nepravilnosti.

Lokomotiva in osebje se menjajo v Špilju?

Tako je. Potrebne dokumente pa jim izroči prometnik v 
Špilju. P-14 pošljemo podpisan ali po faksu ali po elektron-
ski pošti in ko strojevodja nalog podpiše, ga podpisanega 
avstrijski prometnik pošlje prometniku postaje Šentilj.

Tovorni vlaki in brzi vlaki postajo Šentilj dejansko pre-
vozijo?

Tako je.

Kaj pa lokalni potniški vlaki?

Lokalni potniški vlaki imajo postanek, postaja Šentilj pa 
ni končna postaja za noben vlak. Do pred dvema letoma je 
en vlak še obračal v Šentilju, zdaj pa vsi vlaki vozijo čez 
mejo. Vozi osem parov lokalnih potniških vlakov. Do Špilja 
vozijo slovenski vlaki s slovenskim osebjem. Potnikov na 
teh vlakih ni prav veliko, morda kakšen, ki se pelje v službo 
zjutraj. So pa zelo dobre povezave med Špiljem in Gradcem, 
saj v jutranji in popoldanski konici vozijo potniški vlaki na 
vsake pol ure.

V katerem jeziku poteka sporazumevanje s prometniki 
v Špilju?

Jezik, ki se uporablja pri sporazumevanju, je slovenščina. 
Znanje jezika za osnovno komunikacijo ni problem. Malo 
več težav je, kadar pride prometnik na novo in se je potrebno 
dogovoriti recimo za izklop napetosti. Takrat je potrebno 
pač več znanja jezika kot samo poznavanje številk vlakov. 
Danes je, recimo, tudi zapora proge in poteka nadomestni 
avtobusni prevoz.

Kaj pa poznavanje predpisov? Mora prometnik v Šentil-
ju poznati kakšen avstrijski predpis ali opravljati izpit 
iz tega naslova?

Prometniku v Šentilju ni potrebno poznati avstrijskih 
predpisov niti ni potrebno opravljati kakšnega izpita iz teh 
predpisov. Obstaja pa poseben predpis, posebno navodilo 
za delo med postajama Šentilj in Špilje. V tem navodilu so 
predpisani postopki kot, recimo, pri vožnji progovnih vozil, 
pri izklopu napetosti in nasploh pri vodenju prometa, s tem, 
da je navodilo napisano v dveh jezikih, nemškem in sloven-
skem. Navodilo je trajnega značaja, v njem pa so tudi signali 
in signalni znaki avstrijskih železnic.

Dodatni sporazum za mejno progo

Prometni urad
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Se pravi, da prometnik v Šentilju obvešča tudi za avstrij-
ski potek?

Vlaki, ki vozijo iz Slovenije v Avstrijo, so praviloma ob-
veščeni s P-13. Prometnik v Šentilju izjemoma ustavlja in 
obvešča te vlake le v primeru kakšnih posebnosti.

Kaj pa kakšno drugo osebje na postaji? Mislim na pri-
sotnost državnih uradnikov.

Postajna zgradba je zasnovana tako, da bi bili v njej tudi 
prostori za carino ali policijo, vendar to nikoli ni prav za-
živelo, ker so te službe bile v Mariboru. Policaji in cariniki 
so največkrat vstopili na vlak že v Mariboru in se peljali do 
Šentilja.

Kaj pa v Špilju?

V Špilju so zaposleni delavci tovornega prometa, ki 
prevzemajo tovorne vlake. Prav tako so prisotni vagon-
ski pregledniki. Predstavnikov potniškega prometa pa tam 
ni. Vendar prometniki pravzaprav neposredno z vsem tem 
nismo neposredno povezani.

Koliko pa je tovornih vlakov?

Okoli 30. To število se je precej povečalo, ko je bila zaprta 
postaja Jesenice. Skupno število vlakov, potniških in tovor-
nih, je nekje med 55 in 65, odvisno od dneva.

Kako pa se ureja promet vlakov? Se dajejo dovoljenja, 
odjave?

Dovoljenja se dajejo za vsak vlak, kot je predpisano, 
čeprav je v pravilniku malo nerodno napisano, kako poteka 
dogovarjanje oziroma dajanje privoljenja z varnostno na-
pravo.

Kaj pa križanja vlakov? Kako poteka dogovarjanje o 
tem?

O tem se dogovarjata prometnika postaj Pesnica in Šen-
tilj. Tiri so na obeh postajah precej dolgi, kar seveda precej 
olajša delo, Šentilj ima dva tira in Pesnica tri. Vedno je treba 
premisliti, kje se bodo vlaki križali, da ne stojijo po nepo-
trebnem.

Pred kratkim so na postaji potekala obnovitvena dela.

Pravzaprav je bila čisto na novo zgrajena proga od postaje 
Pesnica do državne meje, od spodnjega do zgornjega ustro-
ja. Obnovljen je peron na postajališču Cirknica. Na postaji 
Šentilj je na novo zgrajen podhod. Sama postajna zgradba 
se ni obnavljala, ker je relativno novejšega datuma in je bila 
deležna posodobitve in obnove pri prejšnji rekonstrukciji 
proge nekje konec sedemdesetih let.

Varnostna naprava se prav tako ni posodabljala, ker se 
obeta nadgradnja in potem tudi daljinsko vodenje prometa.

So kakšne težave, problemi po obnovi?

Ne. Veliko težav se je pravzaprav odpravilo. Recimo 
glede kretnic. Namreč, kadar je bilo zelo vroče ali pa zelo 
mrzlo, niso dajale natančne lege, ker je bil spodnji ustroj 
precej uničen. Teh težav zdaj res ni več in glede tega so res 
izboljšave.

Kakšen je pa turnus dela prometnika na postaji Šentilj?

Imamo ruski turnus, ponoči seveda brez prekinitve. Sploh 
pa je tovornih vlakov ponoči dosti več kot čez dan.

Koliko vas je pa zaposlenih prometnikov?

Trenutno nas je šest, eden koristi polovičen delovni čas, 
za varstvo otroka. Poleti morda kakšen teden ali dva, ko je 
čas letnih dopustov, delamo tudi navadni turnus.

Kakšen turnus pa delajo avstrijski kolegi?

Enako. Tudi oni delajo v enakem turnusu.

Postavljalna miza Prometnik Ivan
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Z njimi seveda komunicirate službeno, v službenem času. 
Zanima me, ali se srečujete tudi na kakšnih neformalnih, 
družabnih dogodkih?

Včasih je bilo tega morda res več. Nazadnje je takšno 
srečanje potekalo lani, ko so ga organizirali mariborski 
prometniki in smo bili povabljeni tudi mi. Tako se morda 
srečujemo nekje na dve leti, toliko, da se malo spoznamo, 
vidimo v živo.

So odnosi med vami dobri, v redu?

Seveda. Glede tega nimam kaj reči. Včasih, ko kdo od njih 
pride po kakšnih nakupih v Slovenijo, se ustavi na postaji. 
In seveda obratno, kadar gre kdo od naših po nakupih v Av-
strijo. Imamo dobre odnose, ja. Tu ni kaj reči.

Se pogovarjate tudi o plačah? Imajo dosti višje plače?

Se pogovarjamo, čeprav o tem ne govorijo radi. Njihove 
plače so nekje dvakrat višje, kot so naše.

Morda še nekaj besed o tebi. Na postaji Šentilj delaš že 
kar nekaj časa.

Ja, tako dolgo sem že tukaj, da sem skoraj inventar. 
Prometnik sem že 38 let. Po končanem šolanju sem začel 
v Pesnici, nato je sledilo služenje vojaškega roka. Jeseni 
leta 1984 sem prišel v Šentilj, nato sem nekaj časa vežbal 
na Studencih. Mislim, da sem januarja 1985 naredil izpit v 
Šentilju. Od takrat sem v Šentilju, nadomeščam pa tudi v 
Pesnici.

Pa se vso kariero voziš z avtom v službo?

Kje pa. Na začetku še nisem imel avta. Tako sem se naj-
prej pripeljal z avtobusom do Maribora in nato z vlakom do 
Šentilja. Problem je bil v nedeljo, ko nisem imel avtobusa 
domov in sem ponavadi 12 kilometrov do doma v Lenartu 
šel peš. Tisto mi je bilo naporno, ja. Zadnjih 20 let pa se 
vozim v službo z avtom. Doma sem v Cerkvenjaku in vožnje 
v eno smer je 35 kilometrov.

Imate ODPZ, poklicno pokojnino?

Ne. V času, ko so bile Jesenice zaprte in smo imeli tudi 
po 80 vlakov na dan, smo sicer pisali vloge, vendar nam ni 
uspelo. Pol zapore je bilo namreč v polovici enega leta in pol 
v polovici drugega leta. Ker se šteje samo letno povprečje, 
nam tega niso priznali. Mislim, da bi nam lahko priznali vsaj 
višji rang, glede na specifiko dela.

Se pravi, da imaš do upokojitve še dve leti?

Tako je.
Sami delovni pogoji so najbrž dosti v redu. Sama postajna 

zgradba še ni tako stara.
V redu je. Lani smo dobili celo novo kuhinjo, ki smo jo 

pred leti nekako nabavljali iz lastnih sredstev, nato pa so nam 
poslali rabljeno. To je zdaj urejeno.

Ivan, zahvaljujem se ti za pogovor.
Hvala tudi tebi.

Pogovarjal se je in foto Miran Prnaver.

Temeljito prenovljena infrastruktura na postaji

Postaja »od strani«

Podhod

34 DECEMBER 2021

NAŠE POSTAJE



Predstavitev delovnega mesta: 
Prometnik I (Ljubljana)

Ko govorim o prometniku na postaji Ljubljana, vas moram 
najprej seznaniti, da na postaji Ljubljana v dnevni izmeni 
službuje 6 prometnikov, v nočni izmeni pa eden manj. To 
dejstvo nam zagotovo pove, da težko govorimo v ednini, 
ker en sam prometnik zelo težko kaj naredi na postaji tipa 
Ljubljana. Prav tako naj povem, da imamo na sami postaji 
Ljubljana dve vrsti prometnikov, in sicer prometnike, ki 
imajo izpit za delo v centralni postavljalnici CP, nosijo naziv 
»Prometnik I CP Ljubljana«, kar v sistematizaciji delovnih 
mest predvideva tudi večji količnik, ostali prometniki pa 
nosijo naziv »Prometnik I«.

Ko se pogovarjam s prometniki in vodjo nadzorne postaje 
Ljubljana, ne morem mimo nekega posebnega občutka po-
vezanosti, katerega zaznavam ves čas. Ugotavljam, da na 
postaji Ljubljana brez ekipne povezanosti in brez občutka 
za timsko delo zelo težko opravljaš delo prometnika. Ne go-
vorimo samo o ekipnem delu med samimi prometniki, ker 
moram povedati, da je tukaj tudi veliko ekipnega sodelo-
vanja z drugimi službami.

Nesporno je, da v Ljubljani ne more vsakdo opravljati delo 
prometnika. Čeprav bi nekateri radi to trditev demantirali, je 

enostavno ne morejo, ker je to dejstvo. In v zgodovini se je to 
dejstvo nemalokrat potrdilo. Velikokrat slišimo opazke, da 
so nekateri bolj ali manj sposobni, to morda do neke mere 
drži, a vendar gre v Ljubljani še za nekaj, kar enostavno v 
sebi imaš ali pa ne, in to je ljubezen do poklica prometnik. 
Namreč: kdor ne opravlja svojega poklica z veseljem, ta prav 
gotovo v Ljubljani ne more »preživeti«, kajti psihično breme 
in stres pri prometniku CP Ljubljana sta tako močna, da zelo 
težko zdržiš pritisk, če ne ljubiš tega dela.

Skozi postajo Ljubljana dnevno vozi približno 150 tovor-
nih vlakov, več kot 300 potniških vlakov, samo lokomotivskih 
voženj proti postaji Ljubljana Moste in Ljubljana Zalog je 
več kot 100. Ko pogledam postavljalca za postavljalno mizo 
(elektrorelejno signalno-varnostno napravo), težko ujamem 
prost trenutek, ko ni na sporedu kakšen premik ali pa je čas 
za postavitev vozne poti za vlake. Prav tako je v centralni 
postavljalnici (CP) težko ujeti trenutek tišine, da ne zvoni 
vsaj en telefon.

A vendar je treba razumeti, da govorimo o postaji, ki je 
na stičišču pomembnih koridorjev, ter da prometniki postaje 
Ljubljana vodijo promet iz in proti šestim progam, prav tako 

Delo prometnika v CP-ju

Del CP-ja

Pogled iz CP-ja

Postavljalna miza
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je postaja Ljubljana izhodna in tudi končna postaja za veliko 
večino lokalnih potniških vlakov. Kljub več kot 40 uporab-
nim tirom, ki jih premore postaja Ljubljana, mi prometniki 
potarnajo, da bi jih potrebovali še vsaj 5, da bi lahko kak 
tovorni vlak več ustavili in s tem pohitrili postopek menja-
ve/obrta lokomotiv, prav tako pa se prometniki ne bi branili 
»tivolskega loka«, ki visi v zraku zadnjih nekaj let ali celo 
desetletij, in še bi lahko naštevali.

Vse to so »pobožne želje« prometnikov, s katerimi sem se 
pogovarjal, a vendar opažam, da te želje niso prisotne samo 
zaradi tega, ker bi to prineslo do neke mere olajšanje dela, 
prisotne so tudi zato, ker prometniki radi vidijo, da se čim 
več vlakov zvozi v čim krajšem času, z minimalnimi zamu-
dami … pravijo, da jim to daje dodaten zagon in ravno to 
nam v veliki meri pove, kako pozitiven odnos imajo do svo-
jega dela ter s kolikšno mero veselja opravljajo svoj poklic.

Na postaji Ljubljana v centralni postavljalnici (CP) 
službujejo 3 prometniki:
– prometnik glavni
– prometnik notranji
– postavljalec na ERSV napravi.

Na potniškem delu postaje imamo 2 prometnika:
– zunanji prometnik na potniškem delu postaje
– prometnik operater na potniškem delu postaje.

Na tovornem delu postaje pa službuje:
– prometnik na tovornem delu postaje.

Vsak zgoraj omenjeni prometnik je pomemben člen verige 
v dnevno-rednem delovnem procesu. Vsak ima posebej do-
ločene dolžnosti in naloge, katerih ni malo. V PPR v I. delu 
je točno, do potankosti, predpisana razmejitev nalog med 
prometniki, naloge je nesmiselno citirati tukaj, a vendar zelo 
na kratko, če povzamemo s splošne – laične perspektive, 
nam je jasno, da:
– se V CP Ljubljana odvija glavna komunikacija med sosed-

njimi postajami ter prometno operativo Ljubljana. Tukaj 

se planira in vodi promet ter vse, kar je povezano s tem. 
Iz CP Ljubljana se prav tako sporazumno odrejajo naloge 
prometnikom na potniškem in tovornem delu postaje. 
Prav tako v CP Ljubljana prometnik poslužuje ERSVN 
napravo, s katero odreja uvoze, izvoze, premik … in še 
in še …

– na potniškem delu postaje Ljubljana prometnika (promet-
nik zunanji, prometnik operater) skrbita za pričakovanje 
in opazovanje vseh potniških ter tovornih vlakov (smeri: 
Postojna, Jesenice, Kamnik), ugotavljata prostost tirov ob 
izpadih in okvarah ERSVN naprave, obveščata prometni-
ka v CP Ljubljana, kdaj je vlak pripravljen za odhod, za 
potniške vlake izpisujeta in izročata splošne naloge, po-
služujeta računalnik, potom katerega v ISSŽP vnašata vse 
podatke, vezane na potniški promet, opravičujeta zamude 
potniških vlakov potom predpisanih šifer znotraj sistem 
ISSŽP… in še in še …

– na tovornem delu postaje Ljubljana prometnik opazuje 
vse tovorne vlake iz/v smeri Ljubljana Moste, Ljubljana 
Zalog, Ljubljana Rakovnik, poslužuje računalnik, potom 
katerega v ISSŽP vnaša podatke o gibanju tovornih 
vlakov (»menjav«), vnos šifer zamude – pojasnilo zamud 
tovornih vlakov, ob okvari ERSV naprave ugotavlja pros-
tost tirov na svojem območju, ob izrednem dogodku 
ureja in vodi promet na svojem območju, sporazumno s 
prometnikom iz CP odreja in nadzira premik na svojem 
območju, vodi poseben dnevnik, kamor vnaša posebne 
podatke, vezane na vožnje lokomotivskih vlakov, »men-
jave«, vzroke postankov … in še in še…

Zunanji

Pendolino na »severni«

Službujoči prometnik
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Poleg vse te zgoraj navedene teorije praksa pokaže, da 
delo prometnika na postaji Ljubljana zahteva kar nekaj flek-
sibilnosti in tudi iznajdljivosti, promet je živa stvar in se 
je situaciji treba sproti prilagajati, ob tem pa kalkulirati in 
vnaprej predvidevati vsako naslednjo potezo.

Ob tej priliki naj še povem, da velikokrat pozabimo, da je 
Ljubljana prestolnica in to pomeni, da se na postaji Ljubljana 
dnevno obrne zares veliko potnikov. Prometnik v Ljubljani 
ima na dnevni bazi opravka z veliko maso potnikov, najbolj 
pogosto zaradi dajanja splošnih informacij, včasih pa tudi 
zaradi nekih povsem nesmiselnih stvari, ki nimajo zveze s 

prometom, a vendar naši prometniki vedno prijazno in kul-
turno potnike napotijo na pravi naslov za rešitev njihovih 
težav.
Čeprav potniški center železniške in avtobusne postaje 

niti približno ne spominja na prestolico, verjamem, da bo 
prav kmalu drugače. Projekt »Emonika« je pred vrati in 
Ljubljana bo končno dobila železniško postajo, kakršno si 
evropska prestolnica zasluži, več o tem pa vam napišem v 
naši prihodnji številki.

Avtor besedila in foto: Davor Lučić

OO SUŽ
David Merc, kako bi na hitro predstavil svoj OO?

Smo Območni odbor Sindikata železniškega prometa 
Slovenije z imenom Sindikat uslužbencev železnice ali na 
kratko OO SUŽ, predsednik sindikata sem David Merc. 
Namen ustanovitve in delovanja SUŽ je varovanje in iz-
boljšanje ekonomskega, materialnega in socialnega položaja 
članov in uveljavljanje njihovih pravic, ki izhajajo iz delov-
nega razmerja. Med pomembne naloge našega sindikata sodi 
tudi preprečevanje in odprava trpinčenja ter diskriminacije 
pri delu, zato si za naše člane prizadevamo za odpravo vseh 
oblik trpinčenja in diskriminacije zaradi spola, invalidnosti, 
starosti ali drugih razlogov ter našim članom nudimo pod-
poro za osveščanje in ukrepanje proti pritiskom nadrejenih. 
Prizadevamo si, da pri naših članih ne bi več prihajalo do 
sramotnih razlik v plači in da bi vsi dobili takšno plačo, ki bi 
bila primerna tako znanju kot delu, ki ga član opravlja, kar 
posledično pomeni, da se borimo za odpravo nesorazmerij 
pri plačah naših članov.

Lahko se pohvalimo, da smo s pomočjo SŽPS že uspešno 
rešili nekaj perečih problemov, pri čemer gre velika zahva-
la predsedniku Miloradu Šljiviću in sekretarju SŽPS Jožetu 
Skubicu, na veliko žalost pred kratkim preminulemu drage-
mu kolegu, ki bo za vedno ostal zapisan v naših srcih.

Katere poklice in lokacije zajema vaše članstvo?

Večina naših članov je zaposlenih predvsem v strokovnih 
službah družb v Skupini Slovenske železnice. Pokrivamo 
širok nabor delovnih mest, tako vzdrževalce, tehnične refe-
rente, tehnične strokovne sodelavce, strokovne sodelavce, 
samostojne strokovne sodelavce. Strokovni nazivi oz. pokli-
ci naših članov pa so večinoma: inženirji, ekonomisti, prav-
niki, ekonomski tehniki, le-ti pa opravljajo delo na lokacijah 
od Ljubljane, Celja, Pragerskega, vse do Maribora.

Kako je organizirano delo v vašem OO?

Kot sem že prej navedel, naš OO sestavljajo članice in 
člani različnih poklicev: inženirji, ekonomisti, pravniki, 

ekonomski tehniki. Sedež OO je v ulici Komenskega v Mari-
boru, kjer imamo sindikalno pisarno. Tukaj  imamo sestanke 
nekje dvakrat do trikrat na leto. Namestnik sindikata pomaga 
predsedniku pri njegovem delu in uresničevanju sprejetih 
sklepov in stališč. Blagajnik pa skrbi za izplačila sredstev 
sindikata, skrbi za reden priliv sredstev sindikata ter priprav-
lja poročila o vplačilih in porabah sredstev iz članarine.

Do pred kratkim ste bili samostojni sindikat. Zakaj je 
nastala potreba po združitvi s SŽPS?

Potreba po sodelovanju z reprezentativnim sindikatom se 
je kazala že dalj časa, saj člani nismo imeli svojega pred-
stavnika, ki bi suvereno in verodostojno nastopil pred delo-
dajalcem z zahtevami po varovanju in zagotavljanju pravic 
naših članov, ki izhajajo iz delovnega razmerja, in pravic v 
povezavi z delom.

David Merc
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Je bila ustanovitev, začetek dela zahteven projekt?

Ker smo se zavedali, da bomo težko opravljali svoje pos-
lanstvo, kljub temu da smo samostojni sindikat, smo se s 
SŽPS začeli dogovarjati o povezovanju. Anketa med člani je 
namreč pokazala, da so člani našega sindikata ZA pridruži-
tev k Sindikatu železniškega prometa Slovenije, ki tako zas-
topa tudi interese našega članstva. Torej lahko mirno rečem, 
da ustanovitev in začetek dela ni bil zahteven projekt, glede 
na to, da je za nami stalo celotno članstvo.

Kaj so glavni problemi vašega članstva?

Predvsem se soočamo in spopadamo s problematiko 
nepravičnega (diskriminatornega) razmerja v plačnem sis-
temu, s problematiko napredovanj na delovnih mestih, z 
dvojnimi merili pri vrednotenju delovnih mest oziroma dela 
v smislu načela »za enako delo enako plačilo«, preprosto 
rečeno. Navajam primer: delavec poleg svojega dela prev-
zame še dodatna dela delavca, ki se je upokojil (le-ta je imel 
tudi višji količnik od delavca, ki sedaj opravlja njegovo 
delo), vendar pa delavec ne dobi nove pogodbe o zaposlitvi, 
ampak mu ostane enaka pogodba o zaposlitvi, kot jo je imel 
do sedaj, torej ostane enaka tudi njegova plača. Delodajalec 
pa s takim načinom prihrani vsak mesec eno plačo, torej 
plačo, ki jo je doslej izplačeval delavcu do njegove upoko-
jitve. Ugotavljam, da je takšnih primerov več, nikakor ni 
samo eden. Prav tako je problem za tiste delavce oziroma 
za naše člane, ki so jim znižali količnike v letu 2013, čeprav 
je njihovo delo ostalo enako, pravzaprav se je obseg dela še 
celo povečal. Tudi v teh primerih je delodajalec ponovno 
»prihranil« denarna sredstva.

Poudaril bi tudi, da narava dela in poklica, ki ga oprav-
ljajo naši člani in članice v strokovnih službah, zahteva 
veliko sedečega dela za računalnikom ter povzroča veliko 
stresa, do katerega prihaja predvsem zaradi skrbi in pritiska 
(»danes se zahteva, da bi moralo biti narejeno že včeraj«) za 
pravočasno oddajanje raznih poročil in obračunov (obreme-
nitev) itd., le-to pa se odraža na našem zdravju – povzroča 
obremenitev oči, otrdelost v vratu in ramenih in bolečine v 
križu, kar je le nekaj izmed simptomov posledic dolgotraj-
nega dela z računalnikom. Dalj časa trajajoča prisilna drža 
telesa, nepravilna postavitev zaslona, tipkovnice in miške, 
neustrezen stol in delovna miza so glavni razlogi za fizično 
neudobje. Pred leti so, na primer, v eni od družb na SŽ imeli 
odmerjena dva dni dodatnega dopusta za delo z računalni-
kom, pa se je ta dodatek delavcem, ki so ga imeli, raje vzel, 
namesto da bi ta dodatek dobili vsi, ki delajo z računalni-
kom. Še celo v uradni izjavi o varnosti in zdravju pri delu 
z oceno tveganja je delodajalec opredelil, da strokovni de-
lavci delajo z računalnikom manj kot 4 ure delovnega časa 
na dan, kar seveda nikakor ne drži, saj moramo opravljati 
vsa dela preko računalnika in s programi (kot so BC, SAP 
itd.), ki nam jih je naložil delodajalec, tako naše delo poteka 
sede pred ekranom veliko večino dnevnega delovnega časa. 
Pri sedečem položaju pa so vretenca hrbtenice obremenje-
na celo dvakrat bolj kakor pri stoječem položaju, da sploh 

ne govorimo o stresu, ki je pri našem delu v veliki meri 
prisoten.

Kateri so največji izzivi, ki se nakazujejo pred OO v bliž-
nji prihodnosti?

Upam, da bomo na Slovenskih železnicah dočakali dan, 
ko se bo uveljavila prenova plačnega sistema (sedaj poteka 
proces vrednotenja delovnih mest) v smislu večjega poudar-
ka na upoštevanju strokovnosti, znanja, ravnanja z ljudmi 
pri delu, na izkušnjah, sposobnosti in pomembnosti posa-
meznika.

Velik izziv bi bil doseči, da bi se sindikati med seboj po-
vezali in sprejeli dogovor, da bi otroci železničarjev imeli 
prednost pri zaposlitvi, seveda ob predpostavki, da izpol-
njujejo zahtevane objavljene pogoje za zasedbo delovnega 
mesta, tako kot je nekoč to že veljalo.

Ste pretežno moški OO?

Da, v večini so moški člani našega OO, pravzaprav je 
vedno bilo tako.

Skrbite tudi za druženje članstva izven delovnega časa?
Z veseljem se družimo tudi izven delovnega časa. Jesen-

ski kostanjevi pikniki so postali tradicionalni, saj jih orga-
niziramo že dolga leta, včasih kostanje naberemo, včasih 
nakupimo, spečemo si jih na kakšnem vinotoču ali turistični 
kmetiji v okolici Maribora in uživamo, ko imamo od lupljen-
ja kostanjev črne roke, zraven pa spijemo kozarček mošta … 
Tradicionalno je že tudi naše decembrsko druženje ob 
zaključku delovnega leta, ko po dobri večerji zaplešemo 
ob zvokih kakšnega ansambla. Pred časom in pred COVID 
časom pa smo se pred poletjem zapeljali tudi na kakšen izlet 
po naši lepi Sloveniji, česar se z veseljem spominjamo in 
pogrešamo.

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

Po poklicu sem pravnik in diplomirani ekonomist, vendar 
je pravo zame še vedno tista prva izbira. V letu 1986 sem se 
zaposlil na Slovenskih železnicah, takrat je bilo to Železniš-
ko gospodarstvo Ljubljana, TOZD za vleko vlakov Maribor. 
Celotno delovno obdobje na železnici sem bil oziroma sem 
vpet v delo na kadrovskem kakor tudi na pravnem področju, 
sedaj pa opravljam delo v Službi za pravne zadeve, kjer se 
pretežno ukvarjam z zadevami s področja delovnih razmerij, 
pretežno iz vsebine Zakona o delovnih razmerjih.
Član tega sindikata, ki je tekom let zaradi reorganizacij 

Slovenskih železnic moral trikrat spreminjati ime, sem že od 
leta 1990. Pred tem, ko sem kot predsednik sindikata v tem 
mandatu nasledil dotedanjega predsednika samostojnega re-
ferenta Mirana Čeha, pa sem opravljal naloge podpredsedni-
ka sindikata že dva mandata.

Pogovor je pripravil Miran Prnaver.
Foto: Osebni arhiv Davida Merca
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Naši upokojeni člani: Marjan Žuran
V rubriki, kjer predstavljamo upokojene člane, se danes 
pogovarjamo z Marjanom Žuranom.

Marjan, lep pozdrav. Za začetek bi morda razložil, kako 
si postal Primorec.

Nisem Primorec, sem uvožen, kot bi se reklo, s Štajerske. 
Prihajam iz Osluševcev, kraja oz. postajališča med Ptujem 
in Ormožem. Postajališče je danes lepo obnovljeno. Živel 
sem na kmetiji, so me pa od nekdaj zelo zanimali vlaki, ki so 
vozili skozi kraj. Tako sem se leta 1971 vpisal na prometno 
šolo v Mariboru na Preradovičevi 33, če se ne motim. Šola-
nje je trajalo tri leta. Bil sem štipendist postojnske sekcije in 
ker je bila potreba, so me 1974 razporedili v Novo Gorico 
in tako sem tukaj tudi ostal.

Začel sem kot kretnik leto in pol na postaji Prvačina in 
nato v Hudi Južni. Od leta 1977 do 1980 sem služboval kot 
sprevodnik na relacijah od Nove Gorice do Sežane in od 
Jesenic do Ljubljane. Nato so me začeli nagovarjati, da bi 
šel za prometnika. Tako sem od leta 1981 pa do 1. maja 2013 
delal kot prometnik na postajah Goriške proge in pred odho-
dom v penzijo na postaji Divača. Na postajah Goriške proge 
nisem služboval samo kot prometnik, ampak sem opravljal 
tudi druga dela, bil sem vlakovodja, brzojavec, nadkretnik 
na postojanki ena in tudi operativni pomočnik nekaj časa. 
Najraje sem opravljal delo prometnika.

Delal sem na postajah Bohinjska Bela, Huda Južna, Gra-
hovo, Kanal, Anhovo, Nova Gorica, Vrtojba, Volčja, Prva-
čina in Dutovlje.

Na katerih postajah pa si bil najdlje?

Na postaji Anhovo od leta 1981 do 1990 in od leta 1990 
do 2013 na postaji Divača. Tu sem bil najdlje časa. Prehod 
z enotirne proge v Divačo je bil kar težak. Nekaj časa je 
trajalo, da sem se privadil na drugačen način in tempo dela. 
Sprememba je bila zares velika, hkrati pa je zame to bil tudi 
izziv. Ko sem prišel delat v Divačo, sem bil že kar v letih, 
bil sem star skoraj 48 let. Se pa želim zahvaliti vsem takrat-
nim sodelavcem in sodelavki, ki so mi tisti čas res veliko 
pomagali in mi bili neverjetna podpora.

Imaš zelo bogate železniške izkušnje, kmalu si se priklju-
čil tudi sindikalnemu gibanju.

Včlanil sem se že na samem začetku sindikata, bolj ak-
tivno pa sem začel delovati leta 2000, ko je zdaj že pokojni 
Miran Milost predal delo predsednika OO Djuru Ristiću, in 
izbran sem bil za blagajnika. Od takrat vodim blagajniško 
poslovanje OO Nova Gorica, tudi sedaj, ko sem že v pokoju. 
Ko sem šel v penzion, so me vprašali, ali bi želel še naprej 
opravljati delo blagajnika in sem bil za. Namestnica blagaj-
nika je pa kar moja soproga, ki bi prevzela to delo, če bi se 
ga odločil predati.

Delo blagajnika se mi zdi zanimivo. Zamenjali smo že 
kar nekaj pošt in bank, pri katerih smo imeli odprt račun in 
smo z njimi poslovali. Po mojem mnenju se je do zdaj naj-
bolje izkazala Delavska hranilnica. So komitentom prijazni 
in dostopni.

Kakšne imaš pa spomine na začetke sindikata? Takrat 
so bile to kar velike spremembe v sindikalnem organi-
ziranju.

Tisti začetki so bili popolnoma nekaj drugega, kot je to 
danes. Sindikat in njegovo delovanje sta se precej spreme-
nila.

Čeprav si v pokoju, si kot blagajnik prisoten na sestan-
kih OO. Kako kot upokojenec slišiš tisto, o čemer se po-
govarjajo kolegi? Te še zanima, s kakšnimi težavami se 
srečujejo pri svojem delu?

Sem precej na tekočem s sindikalnim dogajanjem. Članica 
sindikata je namreč tudi moja žena, pa tudi s predsednikom 
OO sva veliko na zvezi.

Imaš res dolg staž blagajnika.

Od leta 2000, ko je prevzel predsedovanje Risto Djurič. 
Meni to ni težko delati. Dandanes je pa tako ali tako veliko 
dela in poslovanja preko računalnika. Potrebno je pač sprot-
no in ažurno delo in ni nobenih težav.

Si imel v okviru sindikata še kakšno drugo funkcijo?

Ne, samo kot blagajnik. Sem pa vsa leta članstva v sindi-
katu včlanjen v OO Nova Gorica.

Marjan Žuran
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OO Nova Gorica je med več-
jimi po številu članstva.

Tako številni, kot smo bili 
pred leti, nismo več. Nas je 
pa še vedno kar nekaj članov. 
To se pač spreminja skupaj 
z raznimi obdobji. Upokoje-
ni člani in bivši sodelavci še 
vedno ohranjamo stike na kak-
šnih srečanjih ali druženjih.

Geografsko gledano je ob-
močje OO precej raztegnje-
no.

Ja, obsega kar veliko ob-
močje od Dutovelj do Bled 
Jezero.

Ko pogledaš na svojo poklicno pot in na svoje delo v 
sindikatu, kaj pomisliš? Bi kaj spremenil? Morda kaj 
obžaluješ?

Ničesar ne obžalujem. Spomnim se, kako sem že od 
malega, ko smo delali na njivah ob progi, z občudovanjem 
opazoval vlake, ki so vozili mimo. Delo na železnici je bila 
uresničitev mojih želja, to sem si želel. Uspel sem uresničiti 
svoje otroške sanje in želje.

Je pa bilo za nekoga, ki je bil pravzaprav še najstnik, 
zagotovo velika sprememba oditi skoraj 300 kilometrov 
od doma, v nepoznano okolje, med neznane ljudi.

Vsekakor. Bil sem star 19 let, ko sem prišel v Novo 
Gorico. Spomnim se tistega prvega dne. Vlak z Jesenic je 
vlekla parna lokomotiva, vagoni so bili »kavbojski vagoni«, 
klasika, kot smo rekli, z lesenimi sedeži. Na postaji v Novi 
Gorici je bil policaj, Dolenjec. Takoj ko sem stopil z vlaka, 
se je kar naenkrat pojavil za mano, me prijel zadaj za vrat 
in strogo vprašal, kam grem. Bil sem prestrašen, nikogar 
nisem poznal, vse mi je bilo tuje, potem pa še tak sprejem. 
Povedal sem mu, da sem prišel delat na železnico v Novo 
Gorico in mi je pokazal pot, kam naj grem. Tega dogodka 
nikoli ne bom pozabil.

Kolikokrat pa si se še vračal domov, v domače kraje?

Največkrat v času dopusta. Obiskoval sem mamo, ki se je 
preselila v Cmurek. Pravzaprav sem se tja preselil tudi jaz in 
sem od tam potem odhajal v Novo Gorico.

Nisi nikoli želel ali iskal službe kje bliže domu, bliže do-
mačim?

Ne, nikoli nisem čutil prevelikega domotožja in tako sem 
bil zadovoljen, kjer sem bil, v Novi Gorici. Čez tri leta bo 

že 50 let, kar živim v Novi Gorici. V srcu pa se še vedno 
počutim Štajerec. Svojih domačih nimam več, se pa srečuje-
mo s sošolci in prijatelji iz otroštva in mladosti in obujamo 
spomine.

Najprej sem živel v bivalnici na Erjavčevi, ki so jo kasneje 
preuredili v stanovanja. Potem sem se preselil v železniški 
dom. Ko sem spoznal svojo soprogo, se je tja preselila tudi 
ona. Najprej je delala v skladišču, kot blagajničarka, zdaj pa 
je 11 let prometnica v Prvačini.

Žena je Primorka, domačinka?

Ne, tudi ona je priseljena sem, in sicer iz Litije. Šolan-
je je končala v Ljubljani in je delala v Mostah. Ker je bil 
tam tehnološki višek, kar zadeva blagajnike, v Novi Gorici 
pa jih je primanjkovalo, so jo premestili. Prišla je živet v 
železniški dom, kjer je beseda dala besedo in tako sva se 
spoznala.

Morda še kakšna tvoja misel ali pa sporočilo za konec.

Najbolj so se spremenili odnosi med ljudmi, med sode-
lavci. To je nekaj neverjetnega. Včasih je bilo veliko več 
kolegialnosti, solidarnosti in pripravljenosti pomagati dru-
gemu. Nekoč je bil na postaji prometnik tisti, ki je imel vse 
pod kapo in je njegova beseda veljala. Danes je pa to čisto 
drugače. Vsak nekaj dela zase in ni tiste povezanosti v delo-
vanju, delo ni tekoče. V mojem spominu je več dogovarjanja 
in sodelovanja na vseh področjih.

Marjan, zahvaljujem se ti za pogovor in za zanimive misli.

Hvala tudi tebi za povabilo.

Pogovarjal se je in foto Miran Prnaver.

Pred postajno zgradbo v Novi Gorici
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V pričakovanju, da iz kurilniške lope v Zrečah prisopiha 
zgodovinska lokomotiva, so se vse oči obrnile na konjeniš-
ko skupino avstro-ogrske vojske, ki so bili v originalnih 
oblačilih nekdanje paradne vojske. Umetniška skupina, 
ki nastopa na raznih prireditvah doma in v tujini, šteje 40 

članov. Povsod so navdušeni nad njihovimi uniformami in 
predstavitvijo.

Darko Frank, poveljnik štajersko-koroško-kranjskega 
polka št. 5 z imenom Dragonarji generala Maistra, nam je 
pojasnil, kdo so bili konjeniški vojaki avstro-ogrske vojske. 

To je bil polk konjenikov, ime-
novanih dragonarjev, v kate-
rem je bilo leta 1914 kar 51 
odstotkov slovenskih vojakov. 
Po tem polku si je umetniška 
skupina, ki deluje že 17 let, 
nadela ime.

Z veseljem se sprejeli po-
vabilo na zreško prireditev, 
organizatorji pa so z njihovim 
nastopom poudarili zgodovin-
sko pomembnost prireditve. 
Dragonarji so izrazili željo še 
o kakšnem povabilu na kakšno 
železniško zgodovinsko prire-
ditev. Še posebej imajo željo 
nastopiti z vožnjo muzejskega 
vlaka.

Besedilo: Marjan Mally
Foto: Miran Prnaver

Dragonarji generala Maistra

Med nastopom

Pri lokomotivi
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Predstavitev zbornika »Pogled na zgodovino 
železnice Prlekije in Prekmurja na prelomu 
modernizacije«

Dne 11. 6. 2021 je v dvorani ormoškega gradu poteka-
la predstavitev zbornika simpozija »Pogled na zgodovino 
železnice Prlekije in Prekmurja na prelomu modernizacije«. 
Sam program predstavitve zbornika je bil sestavljen iz dveh 
delov: ob 16.00 je program potekal na gradu Ormož, nato 
je ob 17.00 potekala vožnja z vlakom v Osluševce, kjer ima 
prostore Društvo za ohranjanje dediščine Prleški železničar. 
Sledil je ogled zbirke železniške dediščine ter pogostitev in 
vožnja z vlakom nazaj v Ormož.

Na dogodku so bili prisotni nekateri avtorji besedil v 
zborniku, župan občine Ormož mag. Danijel Vrbnjak, mag. 
Dejan Jurkovič iz Direkcije RS za infrastrukturo, tudi avtor 
enega od člankov in soustanovni član društva Prleški želez-
ničar, Jelena Jerin, vodja službe za marketing SŽ, Andreja 
Špitalar, Železniški muzej SŽ, člani društva Johann Janez 
Puch Ljutomer, Kunštni Prleki, železničarji in drugi. Zbor-
nik je predstavila urednica Manica Hartman iz Pokrajinske-
ga muzeja Ptuj-Ormož, enote v Ormožu. V zborniku je 17 
strokovnih prispevkov osmih različnih avtorjev. Na samem 
dogodku so poudarili tudi besede, ki jih je v predgovoru 
zapisal generalni direktor SŽ Dušan Mes, citiram: »Zgo-
dovinsko znanje, ki je zbrano na Slovenskih železnicah, in 
znanje, ki ga združujejo društva ljubiteljev železnic, kot je 
Društvo za ohranjanje železniške dediščine Prleški železni-
čar, je neprecenljivo. Zaposleni na Slovenskih železnicah 
se tega zavedamo in vemo, da z močno podporo v bogati 
železniški dediščini učinkoviteje uresničujemo ambiciozne 
načrte, ki si jih zastavljamo.« Omeniti velja še prispevke 
Karla Rustje in Mladena Bogića, oba sta upokojenca Sloven-
skih železnic, veljata za poznavalca železniške zgodovine in 
dediščine.

Omenjeno društvo zbira in javnosti predstavlja muzejske 
eksponate železniške dediščine, zbirka obsega vse od drob-
nega gradiva do lokomotive in vagona. Muzej je lociran v 
objektu nekdanjega postajališča Osluševci. Med eksponati 
velja omeniti nekatere: muzejski vagon madžarske izdelave 
DF 8977, kjer je lociran del muzejske zbirke z okencem 
za prodajo vozovnic s postajališča Hajdina ter napisnimi 
ploščicami službenih mest postaje Središče ob Dravi. Velja 
omeniti tudi centralni ključavnici ter čuvajniško uro Južne 
železnice. Zunaj ob vagonu je prikazano orodje vzdrževan-
ja prog s progovnim vozičkom iz nekdanjega nadzorništva 
Ormož. V samem objektu nekdanjega postajališča je čakal-
niški komplet iz čakalnice postajališča Hajdina in ura za 
višjega železniškega uradnika s postaje Vrhnika, ki jim jo je 
podaril g. Bučar iz Šentjurja. Na prostem pri parkirišču stoji 
drezina kolo (štirikolesnik), ki se je uporabljal za nadzor 
prog znotraj tovarne Talum. V bližini je nekaj sto metrov tira 
s tipično diesel premikalno lomotivo Jemebach in objektom, 
kjer je železniška maketa postaje Ormož in prometniški blok 
postaje Ormož. Pred samim dostopom na celotno območje 
pa je postavljen vodni napajalnik s postaje Maribor.

Društvu za ohranjanje dediščine Prleški železničar ob 
izidu zbornika čestitamo. Interesentom, ki se želijo poglobiti 
v zbornik, sporočamo, da je zbornik dostopen pri omenje-
nem društvu (email: prleski.zeleznicar@gmail.com).

Avtor: Mitja Vaupotič
Foto: Miran Prnaver
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Predstavitev zbornika na gradu

Živahno v Osluševcih

Uradni del



AKTUALNO
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Postaja Ormož Priprave na skupinsko …

Notranjost postajališča V čakalnici

Sekret, pardon, WC! Signalna sredstva za učenje

»Bogato« opremljeno postajališče Železniške kape

Prometnik na mestu Prišli so tudi oldtimerji.



Vrnila se je »Zreška lepotica«!
Minilo je sto let, odkar 

je iz Poljčan v Zreče (15. 1. 
1921) po ozkotirni železnici 
pripeljal prvi vlak. Potem je 
počasi, kar 41 let, po Dravinj-
ski d olini sopihala majhna 
parna lokomotiva, ko so ugo-
tovili, da proga ni več renta-
bilna, in so jo 15. aprila 1962 
ukinili. Mnogi Poljčančani 
in krajani so se spraševali, 
kje je končala lokomotiva, 
to majhno čudo, ki je vleklo 
za sabo potniške in tovorne 
vagone.

Še koncem minulega sto-
letja se je govorilo, da bodo 
ponovno zgradili ozkotirno 
progo, ki bo služila kot turis-
tična atrakcija. Pa je ostalo 
le pri muzejskem ekspona-
tu lokomotive v Slovenskih 
Konjicah in Zrečah, medtem 
ko v Poljčanah ni bilo nikoli 
zanimanja za to. Mnogi so verjeli, da sta to lokomotivi, ki 
sta vozili po tej ozkotirni progi. V resnici naj bi bili pripel-
jani iz Bosne. Prava lokomotiva pa je še mnogo let služila 
svojemu namenu v jeseniški železarni, vse dokler je niso 
nadomestili z dizel lokomotivo. Potem bi bila končala med 
starim železjem, če se ne bi našel nekdo, ki je predlagal, 
da bi jo shranili v železniški muzej. V železarni so se strin-
jali in lokomotivo zamenjali za staro mostno železniško 
konstrukcijo.

Po 60-ih letih se je lokomotiva z oznako 71-012 vrnila 
v Zreče z imenom Zreška lepotica, ki bo prispevala svoj 
delež k turistični ponudbi kraja. Vrnila se je 12. junija 2021 
ob svečanem sprejemu s kulturnim programom v prisotnosti 

krajevnih, kulturnih, političnih osebnosti in predstavnikov 
Slovenskih železnic.

Lokomotiva je bila izdelana v Berlinu leta 1922. Preden 
so jo vrnili v Zreče, so jo temeljito obnovili, da je v voznem 
stanju, kar smo videli na predstavitveni vožnji po nekaj deset 
metrov položenem tiru. V prihodnje bodo progo podaljšali 
na nekaj sto metrov, nabavili še muzejski potniški vagon in 
promocijsko prevažali turiste. Turistično prebujenim Zreča-
nom je uspelo to, česar bi se lahko spomnili v Poljčanah, kjer 
je železnica usodno prispevala k razcvetu kraja.

Besedilo: Marjan Mally
Foto: Marjan Mally in Miran Prnaver
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Lokomotiva na startu Okrašena lokomotiva

Lepotica se na ogled postavi.
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Anton Galun

Postaja Zreče

Godba SŽ

Mihael Bučar daje »odhod«.

Nastopajoči

Slavnostni govorniki

Podmladek

Blagoslov lokomotive

Nagovor domačega župnika Petra Leskovarja 

Ozkotirna železnica



Pohod SŽPS na Vremščico
Po tem, ko nam je korona odnesla že lani planiran pohod 

na ta lep primorski vrh, nam je letos turo vendarle uspelo 
izpeljati.

11 pohodnikov, ja, res je, samo enajst, se nas je zbralo v 
petek, 21. 5. 2021, na železniški postaji v Ljubljani, kjer smo 
presedli na vlak proti Divači. Na postaji Gornje Ležeče smo 
izstopili in se podali na slabi dve uri oddaljeni vrh Vrem-
ščice. Če smo še v startu razmišljali o kratkih hlačah, smo 
na vrhu vlekli nase vse, kar smo od oblačil v nahrbtnikih 
premogli. Razgled je bil sicer malo okrnjen, ampak nič zato, 
pomembno je, da smo uživali. Tudi kavica pri cerkvici je 
prav prijala.

Ker smo načrtovali sestop na postajo v Divačo, smo morali 
z vrha kar pohiteti. Nekaj časa grebenska pot kmalu zavije 
proti dolini in letališču, ki pa nam nikakor ni hotelo priti 
bližje. Nič ne de, saj smo vendar planinci. Po dveh urah ses-
topa smo končno na letališču, čakala pa nas je še skoraj ura 
hoda do postaje. Na postaji pa seveda na zasluženo pijačo in 
analizo ture. Potem pa na »pohorca« in proti domu.

Besedilo: Adolf Teržan
Foto: Bogdan Kobal in Adolf Teržan

Sredi poti

V akciji

Na startu

Na cilju

Kuhanje kavice v naravi

Počitek na vrhu
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Kolesarjenje 2021
Železniška postaja Maribor. Zbirno mesto zadnjo soboto 

v avgustu. Napovedan je lep dan. Ravninske ceste z malo 
prometa je težko najti. Poti po štajerskih gričih so primerne 
za kolesarje, ki ne sedejo na kolo samo enkrat na leto. Elek-
trična kolesa so zato za razgibano Slovenijo zelo primerna. 
Iz Maribora proti Kamnici vozimo po kolesarski stezi. Ko 
zavijemo proti Sv. Urbanu, preidemo na manj prometno lo-
kalno cesto. Cerkvice na Slovenskem so v večini na gričih in 
vzpetinah. Tudi Sv. Urban je na enem od gričev nad Maribo-
rom. Tu nas očara prelep pogled na Maribor in okolico. Tudi 
sendvič se že prileže. Nadaljujemo po panoramski cesti do 
Gaja nad Mariborom, kjer se v vaški gostilni prileže že »špri-
cer«. Sledi spust v dolino in ponoven vzpon po znameniti 
cesti med vinogradi – SRCE MED VINOGRADI. Špičnik je 
znan tudi po turistični kmetiji Dreisiebner – 777. Smo blizu 
avstrijske meje, zato izkoristimo njihovo panoramsko cesto 
med vinogradi in pušn šanki. V času trgatve in vretja mošta 
so ti pušn šanki zelo obiskani. Spet prečkamo mejo ter se 
povzpnemo na razgledni stolp PLAČ. Lep sončen dan nam 
pričara lep pogled na Slovenijo in Avstrijo. Tudi na tej raz-
gledni točki je turistična kmetija. Bliža se čas kosila, zato se 
med vinogradi spustimo mimo Svečine v Zgornjo Kungoto. 

Bistro Marco nudi preprosto hrano za zajtrk, kosilo ali večer-
jo. V ponudbi imajo tudi pivo Bevog pivovarja Slovenca, ki 
ima svojo pivovarno v Avstriji. Vredna obiska! Od Zgornje 
Kungote nas pot vodi po kolesarski stezi vse do Maribora. 
Pohvalno! Lepa tura, dobra družba in lep dan se je vtisnil v 
naš spomin. Če še niste obiskali teh krajev, Vam jih pripo-
ročam, predvsem v jesenskem času, ko vre mošt in se peče 
kostanj. Nič ne bo narobe, če te kraje obiščete z avtom ali 
motorjem. Priporočam!

Besedilo in foto: Ivan Pohar JohanPočitek

Skupina letošnjih kolesarjev

Vinogradi

Lep razgled
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Izlet OO Zidani Most v Pivko in na Mašun
Naš OO vsako leto za svoje članstvo 

tradicionalno v začetku jeseni organi-
zira izlet v določen predel Slovenije. 
Bili pa smo že tudi izven naših meja. 
Lanskega leta nam žal zaradi znanih 
razmer izleta ni uspelo izpeljati. Tudi 
letos nas je vse do zadnjega skrbelo, 
ali bodo pogoji dovoljevali tako obliko 
druženja. Pa se je, hvala Bogu, izšlo.

V petek, 3. septembra, smo naše 
potovanje začeli ob 8. uri na železniški 
postaji Zidani Most, kjer nas je čakal 
avtobus. Za volanom je bil naš član Boš-
tjan, v rokah pa je držal skoraj povsem 
nov mercedesov avtobus. Po prihodu 
vlakov smo se odpeljali proti Pivki, 
kjer smo obiskali muzej – Park vojaške 
zgodovine. Najprej smo v njihovi kan-
tini zaužili pravo »vojaško« malico. In 
če je vojaška, potem se spodobi, da je to pasulj. Kar preveč 
siti smo nato začeli pod strokovnim vodstvom ogled zani-
mivega muzeja, ki ni samo vojaški, ampak zajema tudi del 
zgodovine naše Slovenije. V prvem delu smo spoznali del 
težkega orožja, s katerim so se vojskovali predvsem v drugi 
svetovni vojni. Kaj vse zmorejo tanki, topovi, letala ... Čudili 
smo se tej tehniki, obenem pa smo bili osupli, koliko znanja 
in denarja namenja človek temu, da uničuje naš planet in 
prebivalce na njem.

V drugem delu razstave smo si ogledali del slovenske 
zgodovine, predvsem iz časov osamosvajanja. Zanimivo je 
bilo posedeti v tradicionalni dnevni sobi iz tistih časov in si 
ogledati televizijski dnevnik.

In na koncu je sledil še ogled in vstop v pravo podmornico. 
Videli smo, kako so člani te posadke v težkih pogojih oprav-
ljali svoje delo. Je bilo kar lepo zopet priti iz podmornice 

na svež zrak in na veliko bolj udoben prostor, kot ga nudi 
podmornica.

Ob odhodu je bilo mogoče v muzejski trgovini kupiti kaj 
za domov, lahko s seznama vojaške opreme in oblačil ali pa 
tudi kaj bolj civilnega, turističnega.

Popoldne smo pot nadaljevali v osrčje snežniških gozdov 
– na Mašun, kjer smo si ogledali gozdno hišo in uživali v 
neokrnjeni naravi. Dvignili smo se nad 1000 metrov nad-
morske višine.

V Gozdni hiši smo v sliki in besedi izvedeli precej zani-
mivosti o zvereh, ki sicer v manjšem številu, pa vendar, pre-
bivajo pri nas (volk, medved in ris). Vodič nam je predstavil 
tudi snežniške gozdove in kako so ter kako sedaj skrbijo 
zanje. Sledil je še kratek sprehod po Mašunu. Med spreho-
dom smo res lahko uživali v neokrnjenih lepotah narave. 
Videli smo tudi Snežnik.

Na Mašunu so nas nato gostoljubno 
sprejeli v lepem gostišču, kjer imajo 
odlično hrano in pijačo. Pri zanimivo 
dekorirani sladici pa smo občudovali 
različne živali, ki so nas na krožniku 
gledale skozi čokoladni prah (fotogra-
fija). Na vhodu v gostilno smo opazili 
še en zanimiv detajl. Številne motorne 
žage krasijo pročelje gostilne.

Sledila je še vožnja proti domu, glede 
na razpoloženje na avtobusu (zaigrala je 
tudi harmonika), smo bili enotni, da je 
bil za nami lep dan, dan, poln druženja 
in spoznavanja lepot tega predala Slo-
venije, ki ga je velika večina obiskala 
prvič.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Pogled na vojaški muzej

Kje drugje kot pred lokomotivo?
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V muzeju V podmornici

Helikopter V gozdni hiši

Rešilni avto Mercedes Opa, kakšni medvedovi zobje!

Veliko zanimivih vozil Gozdna hiša Mašun

Podmornica Zbirka motornih žag pred gostilno



Jesenski izlet na Kras
Oktobra smo se podali na jesenski izlet na Kras, ki je bil 

organiziran v dogovoru s tremi območnimi odbori SŽPS, in 
sicer OO Ljubljana, OO PO Ljubljana ter OO Zalog. Orga-
nizacija takega izleta v COVID časih nikakor ni enostavna, 
a vendar je skrb za zdravje na prvem mestu in posledično je 
bil pogoj PCT za udeležbo na izletu obvezen.

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsakemu udeležen-
cu posebej za striktno upoštevanje ukrepov ter predvsem za 
razumevanje, ki smo ga bili deležni. Sam se namreč zave-
dam, da je družba na žalost glede ukrepov močno razdeljena 
in posledično me zelo veseli, da nihče od organizatorjev ni 
bil priča kakšnemu nasprotovanju/kljubovanju ali prepriče-
vanju v smiselnost/nesmiselnost teh ukrepov.

Ob zgodnji jutranji uri smo se zbrali na glavni želez-
niški postaji v Ljubljani, kjer smo spili prvo jutranjo 
kavo, ter se približno ob 08.00 z avtobusom odpravili iz 

meglene Ljubljane proti primorski avtocesti. Po približno 30-ih 
kilometrih vožnje po avtocesti so se začeli kazati prvi sončni 
žarki in ravno to je prebudilo dobro voljo v vseh nas, vse je 
namreč kazalo, da je bila vremenska napoved točna in da se 
nam obeta prekrasen sončen dan. Pot nas je najprej pone-
sla do Škocjanskih jam, kjer smo imeli organiziran vodeni 
ogled s strani dveh super vodičk, ki sta prav prijazno odgo-
varjali tudi na nekatera neumestna vprašanja, humor je bil 
prisoten na vsakem koraku in vzdušje je bilo zelo prijetno. 
Po dvournem ogledu Škocjanskih jam ter »plezanju« po 
stopnicah je bil čas za hitro kavo na soncu, potem pa smo se 
na bližnji turistični kmetiji »Pr' Betanci« okrepčali s pravo 
domačo joto, domačimi klobasami ter domačim zavitkom, 
za piko na i pa smo vse skupaj poplaknili nekateri z do-
mačim vinom, cvičkom, pivom ali pa kar sokom – stvar 
okusa.

Na avtobusu Na Krasu Pred vojaškim muzejem

Izhod iz jame Lepote Škocjanskih jam V kraškem podzemlju
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Naslednja destinacija je 
bila vojaški muzej Tabor 
– Lokev, kjer smo zgodo-
vinski fanatiki prav gotovo 
prišli na svoj račun.

Gospod Srečko Rože, 
ki je, mimogrede, lastnik 
zbirke in upravitelj muzeja, 
nas je popeljal skozi zbirko 
vojaške opreme, dokumen-
tov, orožja … Gre za res 
izredno zanimivo osebnost, 
kakršne ne srečaš vsak dan. 
Njegova vnema med preda-
vanjem in pripovedovan-
jem nam pove, da gre za 
človeka, ki naravnost obo-
žuje svoj »hobi« ter da gre 
za izjemnega poznavalca 
zgodovinskih dejstev.

Dotaknili smo se različ-
nih zgodovinskih obdobij, 
med najbolj zanimive teme 
bi izpostavil vojno za sa-
mostojno Slovenijo, 1. sve-
tovno vojno in 2. svetovno 
vojno.

Ob njegovem pripove-
dovanju nihče ni ostal ravnodušen in vsakomur bi priporočil 
ogled tega muzeja. Jaz se vsekakor ob priliki še vrnem.

Po ogledu muzeja je sledil ogled pršutarne »Grča«, sezna-
nili smo se s postopki izdelave pršuta ter bili deležni zanimi-
ve predstave o tem. Prav tako smo tam tudi večerjali ter se 
prijetno družili s sodelavci, hrane in pijače, kot se spodobi, 
ni manjkalo, prav tako pa ni manjkalo dobre volje, veselja 
in humorja.

Izlet se je bližal h koncu, prečudovit sončen dan v objemu 
kraških planot je minil izredno hitro in ura je odbila 20.30, 
ko smo se z avtobusom odpravili nazaj proti Ljubljani. Glede 
na to, da so se izleta udeležili člani treh prej omenjenih ob-
močnih odborov, moram povedati, da je bilo srečanje vseh 

skupaj na nek način zelo »koristno«; članstvo teh treh ob-
močnih organizacij je namreč v svojem tehnološkem pro-
cesu dela vpeto ter odvisno od medsebojnega sodelovanja, 
in prav lepo se je bilo srečati z nekaterimi sodelavci, katere 
ponavadi slišimo samo po telefonu. Koncept »skupnega« 
izleta, ki vsebuje elemente »team buildinga«, je bil tokrat 
izpeljan prvič in verjamem, da ne zadnjič, odzivi na izlet so 
bili več kot pozitivni. Še enkrat posebna zahvala organiza-
torjem in vsem udeležencem izleta za družbo, upam, da nam 
bodo epidemiološke razmere kmalu zopet naklonjene ter da 
prijetno druženje ponovimo.

Avtor besedila in fotografij: Davor Lučić

Lepote Slovenije

Shema Škocjanskih jam Okusna hrana
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Izlet OO Celje v Prekmurje

Letošnji enodnevni izlet OO Celje je bil eden od najbolj 
pričakovanih. Pandemija COVID-19 je žal prizadela tudi 
naše kraje, za zajezitev so bile uvedene številne omejitve, 
predvsem na področju druženja in gibanja. SŽPS OO Celje 
je v preteklih letih organiziral tradicionalni izlet v tujino, 
enodnevni izlet po Sloveniji in zaključek leta, vse to je v letu 
2020 izostalo. Člani so druženje pogrešali, kar se je čutilo 
na letošnjem izletu.

Nekaj po sedmi uri zjutraj smo se z avtobusnega posta-
jališča v Celju odpravili na naše potovanje v severovzhodni 
del Slovenije. Spotoma smo se ustavili v Slovenski Bistrici, 
kjer je vstopila še skoraj polovica udeležencev, nato pa proti 
Murski Soboti.

Prvi postanek za kavico je bil predviden v Paviljonu 
Expano ob Soboškem jezeru. Tam je postavljen arhitektur-
no zelo zanimiv paviljon, ki je našo državo predstavljal na 
EXPO 2015 v Milanu. No, kavico smo morali spiti v sosed-
njem lokalu, saj lokal v Expanu odpirajo nekoliko kasneje.

Nato nas je pot vodila v Markišavce, kjer je družinska 
Šunkarna Kodila. Po krajši predstavitvi družinskega pod-
jetja smo si ogledali del proizvodnje. Popeljali so nas tudi 
po zorilnicah šunke, kjer so se nam ob pogledu na številne 
suhomesnate izdelke že pošteno cedile sline. Tako nam je 
malica z dobro kapljico še posebej teknila.

Naše popotovanje se je nadaljevalo v Murski Soboti. 
Ogledali smo si grad Murska Sobota. V njem ima prosto-
re regionalni Pomurski muzej Murska Sobota, ki na ogled 

Grad Murska Sobota

Degustacija v vinski kleti Breznik

Spomenik Združitev prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom
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ponuja stalno razstavo o življenju ljudi ob Muri od nase-
litve do danes. Sprehodili smo se po mestnem središču 
skozi mestni park, si ogledali spomenik zmage, postavljen 
leta 1945, in evangeličansko cerkev. Na poti do železniške 

postaje smo se fotografirali ob zanimivem spomeniku, ki 
je bil postavljen ob 100-letnici priključitve Prekmurja 
Sloveniji.

Na razočaranje predvsem ženskega dela udeležencev je 
na zadnjem izletu moral izostati ogled tropskega vrta orhidej 
v Dobrovniku. Še enkrat si organizatorji tega nismo smeli 
dovoliti. Vsi, ki so to želeli, so si lahko ogledali razstavo 
prek 900 eksotičnih primerkov okoli 100 rastlinskih vrst.

Da pa ne bi prišli domov lačni in žejni, in to s tradicional-
no vinorodnega območja, smo se na poti proti Celju nekoliko 
dlje zadržali na vinski degustaciji v čudoviti kleti kmetije 
Breznik v Cerkvenjaku. Poleg žlahtne kapljice je dobro tek-
nila tudi okusna večerja.

Izlet je minil v čudovitem dnevu, obsijan z nežnim jesen-
skim soncem, z veliko dobre volje ter upanjem, da nam bo 
tudi naslednjega leta dovoljeno nekaj podobnega.

Zapisal in foto: Edvard Kostić

Malica v Šunkarni Kodila

Šunkarna Kodila

Na zdravje!

Med šunkami Kodila
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Dejan Kresnik, nogometni delegat
Z Dejanom smo se pogovarjali na nogometni tekmi mla-

dincev NK Radomlje in NK Olimpija v Radomljah v soboto, 
16. oktobra 2021.

Za nogomet trdijo, da je najpomembnejša postranska stvar 
na svetu! Veliko ljudi ga spremlja, predvsem, ko so v teku 
večja tekmovanja, kjer nastopajo tudi naše ekipe. Nemalo-
krat se oboževalci razburjajo nad sodniškimi odločitvami.

Kakšen je tvoj pogled na sodniške odločitve?

Nogomet je šport, ki je najbolj priljubljen na svetu, zato 
je prav, da imamo pravila, ki se jih držimo in spoštujemo. 
Najboljše tekme so tiste, kjer je sodnik neopazen, kjer 
igralci spoštujejo nasprotnika, sodnika in pravila. Zavedati 
se moramo, da so sodniki samo ljudje in da včasih delajo 
napake. Velikokrat opažam, da so kritike na sodniške od-
ločitve tudi neupravičene, kar je posledica nepoznavanja 
pravil nogometne igre ali pa na neko odločitev gledamo 
skozi navijaške oči. Moje mnenje je, da je sojenje zadnja 
leta precej napredovalo. Zavedati se moramo, da se sodniki 
skozi vso svojo kariero izobražujejo, da se morajo dvakrat 
tedensko udeleževati skupinskih treningov, da imajo pred 
sezono skupne enotedenske priprave, da se večkrat na leto 
preverja njihova fizična pripravljenost …

Nam lahko opišeš svojo poklicno pot na železnici?

Na železnico sem prišel po končani srednji šoli leta 1990. 
Kot mlad prometnik sem svojo poklicno pot začel na Ko-
roški progi na postaji Podvelka. Po končanem pripravništvu 
sem opravljal različna dela (prometnik, vlakovodja, kretnik, 
blagajnik) na različnih postajah na Koroški progi. Ker se 
je leta 1992 pojavila potreba po prometnikih v sekciji za 
promet v Postojni, sem moral svojo poklicno pot nadaljevati 
na postajah Rakek, Logatec in Verd. Čeprav je bilo potovan-
je v in iz službe naporno, me na te čase vežejo zelo lepi spo-
mini. Po nekaj letih dela v sekciji za promet v Postojni sem 
dobil priložnost, da se vrnem v Maribor na delovno mesto 
vodje vlakov. Po dobrem letu sem napredoval na mesto do-
ločevalca vlakospremnih skupin. Ker sem imel veliko željo, 
da se vrnem na delovno mesto prometnika, so me leta 1998 
premestili na postajo Ruše, tam sem služboval dobrih deset 
let, dokler se ni pojavila potreba po prometniku na postaji 
Dravograd. Po desetih letih dela na postaji Dravograd sem 
bil premeščen na postajo Maribor Tezno, kjer svoje delo 
opravljam od marca 2018. Po 30-ih letih dela na Slovenskih 
železnicah še vedno z veseljem prihajam v službo in moram 
priznati, da mi nikoli v življenju ni bilo žal, da sem si za svoj 
poklic izbral delo prometnika.

Kako si povezan z nogometom?

Ker pripadam generaciji, ki v svoji mladosti ni poznala 
računalnikov, tablic, pametnih telefonov, sem svoj prosti 

čas večinoma preživel na igriščih v bližini svojega doma. 
Kot mlad fant sem se preizkusil v različnih športih (nogo-
met, odbojka, smučanje). Pri 23-ih letih pa me je prijatelj, 
ki je bil nogometni sodnik, povabil, da se pridružim aktivu 
Koroških nogometnih sodnikov in tako sem iz radovednosti 
šel na tečaj za nogometne sodnike. Po uspešno opravljenem 
izpitu so prišle prve tekme in nekako sem se okužil s tem 
delom, katerega sem z veseljem opravljal do 45. leta staros-
ti, ko sem zaradi starostne omejitve moral končati svojo 

Dejan Kresnik, delegat v Radomljah

Dejan Kresnik, prometnik postaje Tezno

Dejan preverja igralce NK Olimpija na igrišču.
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sodniško pot. V svoji karieri sem sodil tekme od najnižje-
ga ranga pa do prve Slovenske nogometne lige, kjer sem 
bil devet let pomočnik sodnika. V vseh teh letih sem sodil 
skoraj na vseh nogometnih igriščih po Sloveniji, spoznal 
sem ogromno ljudi, ki so bili tako ali drugače povezani z 
nogometom.

Od kdaj si nogometni delegat, ali ste povezani v samo-
stojno organizacijo?

Po končani sodniški karieri mi je bilo s strani Zveze no-
gometnih sodnikov Slovenije omogočeno, da grem lahko 
opravljat izpit za kontrolorja sojenja (inštruktor sojenja). Po 
uspešno opravljenem izpitu sem v naslednji sezoni začel z 
delom delegata in kontrolorja sojenja.

Delegati svoje delo opravljamo pod okriljem Nogomet-
ne zveze Slovenije. Vsi tisti, ki zraven delegatskega dela 
opravljamo tudi delo kontrolorja sojenja, pa smo tudi člani 
Zveze nogometnih sodnikov Slovenije, ki prav tako deluje 
pod okriljem Nogometne zveze Slovenije.

Je potrebno za nogometnega delegata opraviti kakšen 
izpit, se udeležiti izobraževanja?

Kot kontrolor sojenja moram vsake tri leta opraviti ustrez-
no licenciranje (testiranje iz pravil nogometne igre, videotest, 

na osnovi ogleda tekme podati oceno sodnikom). Vsako leto 
moram pred novo sezono opraviti preizkus iz znanja pravil 
nogometne igre. Udeležiti se moram tridnevnega seminarja, 
ki zadnjih nekaj let poteka v Rovinju. Med sezono imamo 
več enodnevnih seminarjev, ki potekajo na sedežu Nogomet-
ne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju.

Kateri so največji izzivi pri delu nogometnega delegata?

Pri mojem trenutnem delu se mi zdi najpomembnejše, da 
lahko znanje in izkušnje, ki sem jih kot sodnik vsa leta pri-
dobival, sedaj prenašam na mlade sodnice in sodnike.

Kako je na tekmah s pritožbami igralcev in trenerjev, 
v nekaterih športih se igralci in trenerji precej burno 
odzivajo na posamezne odločitve, kako je v nogometu?

Sodnikove odločitve o dejstvih v zvezi z igro so dokončne 
in jih kasneje ne more spremeniti noben organ. To pomeni, 
da tekme zaradi sodnikove odločitve v zvezi z dogodki na 
tekmi ni mogoče razveljaviti ali ponoviti. Kadar na tekmi 
pride s strani igralcev ali uradnih oseb do nestrinjanj s sod-
niškimi odločitvami in sodnik oceni, da je šlo za nešport-
no obnašanje, je dolžan disciplinsko ukrepati. Delegatova 
dolžnost pa je, da si te dogodke zapisuje in o njih poroča 
vodstvu tekmovanja.

Pred leti, ko sem opravljal nalogo pomočnika sodnika na 
tekmi prve Slovenske nogometne lige med ekipama Mura 
in Olimpija, se mi je pripetilo, da smo sodniki zaradi naše 
osebne varnosti na poti domov na relaciji Murska Sobota–
Maribor zaradi razjarjenih navijačev dobili policijsko sprem-
stvo. Ko se danes spomnim te tekme, se zavedam, da je bila 
jeza domačih navijačev do neke mere upravičena, saj smo 
jim neupravičeno izključili enega boljših igralcev.

Videoanaliza, ki smo jo večkrat videli na nogometnih 
tekmah večjega ranga, je že prisotna na naših tekmova-
njih. Kakšno je tvoje mnenje o njej?

Od letošnje jeseni je tudi na nekaterih tekmah prve Slo-
venske lige prisoten VAR (video pomočnik sodnika). Sam 

Dejan s sodniško trojko Preverjanje igralcev NK Radomlje na igrišču

Preverjanje seznama prijavljenih igralcev
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sem mnenja, da je VAR v veliko pomoč sodnikom, saj jim 
omogoča, da se še dodatno prepričajo o pravilnosti svoje 
odločitve, posledično pa zaradi tega prihaja do manj sodniš-
kih napak. Prav tako se igralci zavedajo, da so pod nekim 
dodatnim nadzorom, zato je na teh tekmah tudi manj skritih 
prekrškov, manj je simuliranja, manj je protestov na sodniš-
ke odločitve itd.

Kako usklajuješ delo delegata s poklicem in družino?

Ker se mi tekme in služba velikokrat prekrivajo, potrebu-
jem včasih kar precej iznajdljivosti, da mi uspe obe zadevi 
uskladiti. Včasih se zgodi, da moram kakšno tekmo odpo-
vedati zaradi službenih obveznosti, včasih mi gre na roko 
kakšen sodelavec in me zamenja v službi, tako da mi zaen-
krat uspe uskladiti obe zadevi.

Kar zadeva družino, moram biti hvaležen ženi in sinu, da 
sta me vsa ta leta podpirala, čeprav vem, da njima velikokrat 
ni bilo lahko, saj me v času nogometne sezone med vikendi 
ni bilo nikoli doma.

Kakšne cilje še imaš v svoji karieri nogometnega delega-
ta, je možno še napredovati?

Delegati smo prisotni na vseh tekmah, ki se igrajo pod 
okriljem Nogometne zveze Slovenije, prav tako smo prisot-
ni na večini tekem, ki se igrajo pod okriljem medobčinskih 
nogometnih zvez. Sam sem v večini primerov delegiran na 
tekme 3 SNL in 1 SML. S svojim trenutnim statusom sem 
zadovoljen, je pa, tako kot povsod v življenju, tudi na tem 
področju možno še napredovati.

Kje se vidiš v nogometu čez pet ali deset let?

Verjetno je to predvsem odvisno od zdravja in počutja. V 
kolikor s tem ne bo nobenih težav, bo moja vloga podobna 
današnji. Predvsem si želim, da svoje znanje in izkušnje še 
naprej prenašam na mlade sodnice in sodnike.

Z Dejanom sem se pogovarjal Edvard Kostić.
Foto: Edvard Kostić in arhiv Dejana Kresnika

Odjavnica Dolgi Most
Za pospešitev prometa med remontom Primorske proge 

je bila med postajama Ljubljana in Brezovica uvedena od-
javnica Dolgi Most.

Odjavnico tvorita dva kontejnerja, v enem se odvija delo 
odjavnika z majhno ERSVN napravo/postavljalno mizo, ki 
omogoča postavljanje voznih poti z dvema glavnima signa-
loma, A1o iz smeri Ljubljana in B1o iz smeri Brezovica (s 
pripadajaočima predsignaloma). Tu je še prometni dnevnik 
P3 in telefon.

V drugem kontejnerju so manjši kuhalnik in baloni z vodo 
ter SVTK omara. V deževnih dneh sta se odlično izkazala 
leseni nadstrešek in leseni oder, ki omogočota, da se odjav-
nik giblje po suhem.

Tretji kontejner, ki ga vidimo na fotografijah, je delovno 
mesto glavnega progovnega čuvaja.

Avtor besedila in foto: Aljaž Tofolini Delovna mizica

Odjavnica Začasno delovno mesto
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S fotoaparatom skozi Centralne delavnice

Pred časom, ko sem bil zaposlen kot varnostnik, sem med nedelj-
skim obhodom Centralnih delavnic posnel nekaj fotografij naslednjih 
lokomotiv.

Na vhodu v CD je razstavljena muzejska lokomotiva serije 361 
Breda. Wikipedija navaja, da je bila omenjena lokomotiva narejena 
leta 1932 v tovarni Officine Meccaniche Milano.

V osrednjem delu delavnic sem frontalno fotografiral Meha, serijo 
362. Starejši kolegi ga še dobro pomnijo.

V proizvodnih halah je na popravilo čakal tale trojček Brižit.
Na zadnji sliki je Kennedy, tudi veteran naših prog.

Avtor besedila in foto: Aljaž Tofolini

Brižita

Breda

Kennedy

Meh
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Gašenje požara v gozdu
Stara indijanska legenda pripoveduje, da je nekega dne 
v gozdu izbruhnil velik požar. Živali so od strahu pred si-
lovitim požarom zbežale na vse strani. Naenkrat jaguar 
zagleda kolibrija, ki je preletel nad njegovo glavo, ampak v 
nasprotni smeri. Kolibri je letel proti ognju.

Karkoli se je zgodilo, kolibri ni želel odnehati. Čez nekaj 
trenutkov jaguar zopet zagleda kolibrija, ki je tokrat letel v 
smeri, v katero je hodil jaguar. Nekaj časa je jaguar opazo-
val kolibrija, kako je letel nad njim zdaj v smer proti ognju, 
zdaj v nasprotno smer. Potem se je odločil ptico povprašati 
o njenem nenavadnem vedenju.

»Kaj počneš, kolibri?« ga je vprašal.

»Letim na jezero. Tam s kljunom zajamem vodo in jo spus-
tim nad požar, da ga pogasim.«

Jaguar se je zasmejal. »Si pri pameti? Ali zares misliš, da 
lahko s tako majhnim kljunčkom pogasiš ta velik požar?«

Kolibri mu je odgovoril: »Vem, da ne morem. Ampak gozd 
je moj dom. Hrani me, varuje mene in mojo družino. Zelo 
sem hvaležen za to. S tem, ko oprašujem cvetje, pomagam 
gozdu, da raste. Del gozda sem in gozd je del mene. Vem, 
da ne zmorem pogasiti ognja, ampak moram narediti svoj 
del.«

Gozdni duhovi, ki so poslušali kolibrija, so bili ganjeni 
nad pripovedovanjem malega ptička in njegovo vdanostjo 
gozdu. Po nekem čudu so poslali močan naliv, ki je pogasil 
gozdni požar.

Indijanske babice so to zgodbo pripovedovale svojim 
vnukom in na koncu dodale: »Želite čudeže v svojem živ-
ljenju? Opravite svoj del.«

ZGODBA ZA DUŠO

Ali ste vedeli?
 – Črna smrt so imenovali kugo, ki je kosila v letih 542 do 
546 in je pomorila sto milijonov ljudi. Po osemsto letih se 
je vrnila. Iz Azije so jo prinesle bolhe. Od leta 1347 do 
1351 je v svetu pomorila dvesto milijonov ljudi, od tega 
več kot polovico vseh Evropejcev. To je bila najhujša 
pandemija vseh časov.

 – Za kraljevske družine, pa tudi za nekatere odlične osebe 
rečemo, da so modre krvi, kar pomeni, da so plemeni-
tega rodu. Včasih so v šali dejali, da so tudi železničarji 
modre krvi, ker so nosili modre uniforme.

 – Fraza ločiti zrnje od plev, kar pomeni ločiti dobro od sla-
bega, izvira iz Biblije. Svetopisemska zgodba pripove-
duje o gospodarju, ki je posejal pšenico, ponoči pa mu 
je hudobec po sejal še plevel. Gospodar ni pustil med 
rastjo puliti plevela, ker bi lahko vmes še pšenico. To 
so storili šele ob žetvi, ko so pšenico spravili v kašče, 
plevel pa sežgali.

 – Moped pomeni motorno kolo s predali. Beseda je pov-
zeta iz nemščine MOtor PEDal.

 – Mariborska Kadetnica (vojašnica) je imela svoj vodovod 
pol stoletja pred mestom. Cement za njeno gradnjo so 
uvozili iz Anglije. Razen tega je imela drevored topolov, 
svojo elektriko in bazen za kopanje.

 – Ruski car Ivan IV. Grozni je po smrti svojega očeta Vasi-
lija III. leta 1533 postal naslednik že pri treh letih. Uradno 
je bil kronan za cesarja pri sedemnajstih. Kot vnuk Ivana 
Velikega je slovel po svoji krutosti, saj je v navalu jeze 
dal usmrtiti celo svojega sina. V vojnah njegovega časa 
je Rusiji pridobil veliko ozemlja in dogradil Kremelj v da-
našnji podobi.

 –  Pri nas se je uveljavil dinar kot plačilno sredstvo leta 
1918, ko so v času avstrijske krone menjali štiri krone 
za en dinar, kar je osiromašilo slovensko prebivalstvo. 
Dinar se je uveljavil kot samostojen denar šele s 1. 1. 
1923 in smo ga uporabljali skoraj 70 let.

 – Poliglot je oseba, ki govori več jezikov. Ameriški jezi-
koslovec Charles Berlitz (1914 – 2003), ki je verjel v 
Atlantido in je o tej izgubljeni civilizaciji celo napisal 
knjigo, je govoril kar 34 jezikov. Oče je z njim govoril 
nemški, dedek ruski, varuška pa španski jezik, kar ga je 
vzpodbudilo za učenje jezikov.

 – Včasih komu rečemo, da bo dobil denar vrnjen ob 
svetem Nikoli, kar pomeni, da ga ne bo dobil vrnjene-
ga. Fraza pa se ne nanaša na sv. Nikolaja – po ljudsko 
Miklavža, ampak na časovni prislov nikoli ali pa, da bo 
dobil denar vrnjen na dan svetnika Nikoli, kar pomeni na 
neobstoječega svetnika.

 – 8. januarja je na bojišču pri Osankarici padlo 69 par-
tizanov, med njimi Alfonz Šarh in njegovi trije mlado-
letni sinovi. V spomin na tragični dogodek z Rogle 
organizirajo vsakoletni zimski pohod, ki je vselej dobro 
obiskan.

 – Na površini Mrtvega morja lahko ležite in berete časopis, 
ne da bi se gibali. Medtem ko navadna morska voda 
vsebuje do štiri odstotke soli, jo ima voda Mrtvega morja 
kar 26 odstotkov.

 – Nohti na rokah rastejo hitreje kot nohti na nogah. Da 
se nasmehnemo, potrebujemo kar 17 mišic. Smeh pa 
znižuje raven stresa in krepi imunski sistem.
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OBVESTILO O PROSTIH TERMINIH ZA 
LETOVANJE V POČITNIŠKI ENOTI SŽPS
V TERMAH 3000 
OD 26. 12. 2021 DO 25. 12. 2022

Zap. št.
termina

Terme 3000 Zap. št.
termina

Terme 3000

od do od do

1 26. 12. 2021 02. 01. 2022 29 10. 07. 2022 17. 07. 2022

3 09. 01. 2022 16. 01. 2022 30 17. 07. 2022 24. 07. 2022

4 16. 01. 2022 23. 01. 2022 31 24. 07. 2022 31. 07. 2022

5 23. 01. 2022 30. 01. 2022 32 31. 07. 2022 07. 08. 2022

6 30. 01. 2022 06. 02. 2022 33 07. 08. 2022 14. 08. 2022

8 13. 02. 2022 20. 02. 2022 34 14. 08. 2022 21. 08. 2022

9 20. 02. 2022 27.02.2022 35 21. 08. 2022 28. 08. 2022

10 27. 02. 2022 06. 03. 2022 36 28. 08. 2022 04. 09. 2022

11 06. 03. 2022 13. 03. 2022 37 04. 09. 2022 11. 09. 2022

12 13. 03. 2022 20. 03. 2022 38 11. 09. 2022 18. 09. 2022

13 20. 03. 2022 27. 03. 2022 39 18. 09. 2022 25. 09. 2022

14 27. 03. 2022 03. 04. 2022 40 25. 09. 2022 02. 10. 2022

15 03. 04. 2022 10. 04. 2022 41 02. 10. 2022 09. 10. 2022

16 10. 04. 2022 17. 04. 2022 42 09. 10. 2022 16. 10. 2022

17 17. 04. 2022 24. 04. 2022 43 16. 10. 2022 23. 10. 2022

18 24. 04. 2022 01. 05. 2022 44 23. 10. 2022 30. 10. 2022

19 01. 05. 2022 08. 05. 2022 45 30. 10. 2022 06. 11. 2022

21 15. 05. 2022 22. 05. 2022 46 06. 11. 2022 13. 11. 2022

22 22. 05. 2022 29. 05. 2022 47 13. 11. 2022 20. 11. 2022

23 29. 05. 2022 05. 06. 2022 48 20. 11. 2022 27. 11. 2022

24 05. 06. 2022 12. 06. 2022 49 27. 11. 2022 04. 12. 2022

25 12. 06. 2022 19. 06. 2022 50 04. 12. 2022 11. 12. 2022

26 19. 06. 2022 26. 06. 2022 51 11. 12. 2022 18. 12. 2022

27 26. 06. 2022 03. 07. 2022 52 18. 12. 2022 25. 12. 2022

28 03. 07. 2022 10. 07. 2022

Lokacija Tip Število 
ležišč Ostalo

Moravske 
toplice,

Panonska vas

Hišica TWC, 
SAT, RA in 

terasa

4 –  dnevno 4 vstopnice za KOPANJE 
in 2 vstopnici za SAVNO v hotelu 
Termal in Termah 3000

–  parkirišče ob vstopu v P. vas
–  končno čiščenje apartmaja
–  posteljnina in brisače

Cena koriščenja počitniške enote v Termah 3000 na dan je:
– v sezoni od 5. 6. 2022 do 4. 9. 2022  50,00 EUR
–  izven sezone od 26. 12. 2021 do 5. 6. 2022 in 

od 4. 9. 2022 do 25. 12. 2022 45,00 EUR

Vsi zainteresirani lahko za proste termine pokličite na 
telefonsko številko 01/29-13-382.

OBVESTILO O PROSTIH TERMINIH ZA 
LETOVANJE V POČITNIŠKI ENOTI SŽPS
V TERMAH OLIMIA 
OD 26. 12. 2021 DO 25. 12. 2022

Zap. št.
termina

Terme Olimia Zap. št.
termina

Terme Olimia

od do od do

2 02. 01. 2022 09. 01. 2022 33 07. 08. 2022 14. 08. 2022

3 09. 01. 2022 16. 01. 2022 35 21. 08. 2022 28. 08. 2022

4 16. 01. 2022 23. 01. 2022 36 28. 08. 2022 04. 09. 2022

5 23. 01. 2022 30. 01. 2022 37 04. 09. 2022 11. 09. 2022

6 30. 01. 2022 06. 02. 2022 38 11. 09. 2022 18. 09. 2022

7 06. 02. 2022 13. 02. 2022 39 18. 09. 2022 25. 09. 2022

8 13. 02. 2022 20. 02. 2022 40 25. 09. 2022 02. 10. 2022

11 06. 03. 2022 13. 03. 2022 41 02. 10. 2022 09. 10. 2022

12 13. 03. 2022 20. 03. 2022 42 09. 10. 2022 16. 10. 2022

13 20. 03. 2022 27. 03. 2022 43 16. 10. 2022 23. 10. 2022

14 27. 03. 2022 03. 04. 2022 44 23. 10. 2022 30. 10. 2022

15 03. 04. 2022 10. 04. 2022 45 30. 10. 2022 06. 11. 2022

19 01. 05. 2022 08. 05. 2022 46 06. 11. 2022 13. 11. 2022

22 22. 05. 2022 29. 05. 2022 47 13. 11. 2022 20.11. 2022

23 29. 05. 2022 05. 06. 2022 48 20. 11. 2022 27. 11. 2022

24 05. 06. 2022 12. 06. 2022 49 27. 11. 2022 04. 12. 2022

25 12. 06. 2022 19. 06. 2022 50 04. 12. 2022 11. 12. 2022

26 19. 06. 2022 26. 06. 2022 51 11. 12. 2022 18. 12. 2022

29 10. 07. 2022 17. 07. 2022 52 18. 12. 2022 25. 12. 2022

30 17. 07. 2022 24. 07. 2022

Lokacija Tip Število 
ležišč Ostalo

Terme Olimia,
kamp Natura

Hišica J 33, 
TV, RA
KLIMA

5 –  dnevno 5 vstopnic za kopanje
–  dnevno 2 vstopnici za savno
–  parkirišče ob hišici
–  čiščenje apartmaja

 Cena koriščenja počitniške enote v Termah Olimia na dan je:
– v sezoni od 5. 6. 2022 do 4. 9. 2022 50,00 EUR
–  izven sezone od 26. 12. 2021 do 5. 6. 2022 in 

od 4. 9. 2022 do 25. 12. 2022 45,00 EUR

Vsi zainteresirani lahko za proste termine pokličite na 
telefonsko številko 01/29-13-382.
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