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30 let je časovno obdobje, ki je seveda relativno dolgo, 
odvisno, s katerega zornega kota gledamo na čas. V 
smislu zgodovine, civilizacij, političnih sistemov in 
podobno je to morda kratko obdobje. Pomislimo pa, da 
predstavlja 30 let delovne dobe 75 % vsega časa, kolikor 
hodimo v službo, in če pomislimo, da začetki našega 
sindikata segajo v čase, ko smo živeli še v Jugoslaviji, 
ko je bil sedež železnic v Beogradu, ko so nam grozili
»mitingi resnice«, ko je vladal enopartijski sistem, ko je 
bila inflacija takšna, da smo plačo prejemali v dveh obro-
kih vsakih štirinajst dni, da je sploh bila še kaj vredna,
da so se komaj začele osamosvojitvene težnje v Sloveniji, 
da smo bili pred prvimi večstrankarskimi volitvami v 
Sloveniji in še in še bi lahko naštevali prelomnice tistega 
časa – če se vsega tega spomnimo in v ta čas umestimo 
rojstvo našega sindikata, potem je, roko na srce, za nami
res že dolga pot in 30 let dolgo obdobje.

Ko razmišljam o našem sindikatu in njegovi poti, bi ga 
morda lahko primerjal z delom in načinom življenja 
čebel. Po eni strani je čebelje delo jasno razdeljeno, a je 
skupinsko in v tej skupini ima vsaka čebela svojo nepre-
cenljivo vlogo. Po drugi strani pa tudi vlada jasna hierar-
hija in ve se, kdo in koliko je za kaj odgovoren. Lahko pa 
sindikat primerjamo s človeškim telesom. Telo ima svoje 
dele, ude, organe, nekateri so na videz pomembnejši
(npr: glava, srce) od drugih. A le na videz. Tudi če zaboli 
najmanjši prst na nogi, to čuti vse telo in je na nek način 
prizadeto. Vse je odvisno in povezano. In tako je tudi s 
sindikatom. Vsak lahko in mora prispevati svoj delež, 
talent, da lahko kot skupnost, skupina delujemo uspešno. 
In tako je celotno telo lahko zdravo in zadovoljno.

Pot našega sindikata je bila naporna, a obenem lepa. 
Polna uspehov in padcev, polna preizkušenj in potrdi-
tev, da se prav odločamo in delamo dobro. Pravijo, da 
ni sramota, če človek pade, pomembno je, da zna zopet 
vstati. Za to pa navadno potrebuje pomoč. In ta nevidna 
– vidna sila, ki je pomagala našemu sindikatu vedno 
znova vstajati, ste bili vi, drage članice in člani, ki ste ves 
čas ostali z nami. V dobrem, predvsem pa v slabem. Ko 
je bilo hudo, ko nisi mogel napredovati (kljub sposobnos-
tim in ustreznim kriterijem), ker si bil zvest SŽPS, ste 
vztrajali, niste pokleknili, niste se predali, niste bili nena-
čelni. Tudi na račun svoje škode, gledano kratkoročno. Če 
ne bi bilo vas, danes ne bi bilo našega sindikata, ne bi bilo 
30-letnice in danes ne bi mogli zopet rasti, napredovati in 

sprejemati novega članstva. Neizmerno lep in ponosen je
ta občutek. Biti sodelavec in tudi prijatelj takih pokončnih 
ljudi in biti del te zgodbe.

Pred vami je posebna številka glasila Prometnika – zbor-
nik. Pogled na našo prehojeno pot. Skozi pogovore z
glavnimi akterji v času ustanavljanja sindikata, v vmes-
nem času in danes. Del te prehojene poti bo podan tudi
preko fotografij in z objavo dokumentov. Sam sem bil še
posebej neizmerno počaščen, ko sem se imel priložnost
srečati z ustanovitelji, prvoborci in s prve roke slišati,
kako se je začelo. Ni bilo enostavno in ni bilo z rožicami
postlano. A to so bili ljudje, ki so imeli veliko volje, želje
in znanja. Zato s(m)o uspeli. Ni bilo ustreznih pogojev za 
delo. Delalo se je v prostem času (ali pa tudi iz in pred
nočnimi). Delalo se je zastonj, a delalo se je s srcem in
zato je uspelo.

Kot vsepovsod, so se tudi v našem sindikatu pojavljali
različni pogledi na delo v prihodnje. Vsi niso bili zado-
voljni s storjenim in doseženim. Tudi o tem boste lahko

UVODNIK
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prebrali kak stavek. Ponosen sem, da lahko objavljamo 
tudi take misli in da ni nobene cenzure. Prav to je veličina 
neke skupnosti. Dopustiti različnost, a obenem upošte-
vati večinsko voljo in jo spoštovati.

V tem zborniku so misli podelili ustanovni člani, sedanji
člani, vsi dosedanji predsedniki in sekretarji sindikata. 
Pozdravne besede so namenili predsedniki sindikatov na
SŽ, s katerimi najtesneje sodelujemo, pa predsedniki sin-
dikatov iz tujine. Svoje misli nam namenja direktor ŽG
(danes bi to bil SŽ) iz časa ustanavljanja sindikata. Spo-
mine in čestitke zapiše tudi predsednik osamosvojitvene 
vlade Republike Slovenije.

Častno pokroviteljstvo nad našo osrednjo slavnostno pri-
reditvijo ob 30-letnici sindikata v maju prihodnjega leta 
je prevzel predsednik države.

Predstavljamo tudi aktivnosti, ki jih članstvu ponuja naš
sindikat (družabna srečanja, mednarodno sodelovanje,
izlete, prednovoletne zaključke, praznovanje dneva žena,
kolesarstvo, pohode v hribe, počitniške kapacitete in gla-
silo Prometnik).

Na koncu tega malo daljšega uvoda bi se rad še enkrat
zahvalil vsem, ki ste bili pripravljeni svoje misli, spo-
mine podeliti z nami in so lahko objavljeni v zborniku.
Hvala naši članici za vse zapise po zvočnih posnetkih in 
prevode.

Iskrena hvala vsem članom uredniškega odbora tega 
zbornika za ves trud in res obsežno delo, da je danes 
pred nami zbornik, v katerem boste prebrali in videli 
marsikaj. To je prvi zbornik v zgodovini našega sindi-
kata. Veliko bi se še dalo napisati in objaviti. To pa naj bo 
izziv in priložnost za vse, ki boste pripravljali gradivo in
publikacije za naše naslednje obletnice.

Misel pravi: »Kdor se svoje zgodovine sramuje, si prihod-
nosti ne zasluži.« Članice in člani SŽPS se svoje zgodo-
vine ne sramujemo, prav nasprotno, ponosni smo nanjo, 
zato verjamem in upam, da si tudi prihodnost zaslužimo.

  Miran Prnaver, glavni urednik
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SINDIKAT ŽELEZNIŠKEGA PROMETA SLOVENIJE

Sindikat železniškega prometa Slovenije (kratica SŽPS) je 
bil ustanovljen v Ljubljani dne 22. 1. 1990 kot Neodvisni 
sindikat vlakovnih odpravnikov Slovenije in Istre. V letu 
2002 se je sindikat na svoji redni letni skupščini preime-
noval v Sindikat železniškega prometa Slovenije.

Sindikat združuje in zastopa delavce, ki so zaposleni na 
Slovenskih železnicah in v njihovih odvisnih družbah. 
Vanj so včlanjeni skoraj vsi profili zaposlenih. Namen 
ustanovitve in delovanje sindikata je varovanje in izbolj-
šanje družbenega, ekonomskega in socialnega položaja 
članov ter varovanje njihovih pravic na podlagi dela in 
iz dela ter iz delovnega razmerja. Sindikat železniškega 
prometa Slovenije deluje neodvisno od političnih strank, 
organov oblasti in delodajalca.

Članice in člani sindikata so danes organizirani v petnaj-
stih območnih odborih, SŽPS-ju pa sta se v obliki konfe-
deralnega članstva pridružila tudi Sindikat vzdrževalcev
Slovenskih železnic ter Sindikat progovnih prometnikov
Slovenije.

Sindikat svoje naloge in cilje uresničuje s sklepanjem
kolektivnih pogodb in dogovorov z delodajalcem, z nad-
zorom nad izvajanji teh pogodb in dogovorov ter orga-
niziranjem vseh oblik sindikalnega boja.

SŽPS je član sindikalne centrale Slovenska zveza sindi-
katov – Alternativa.

  Besedilo: Miran Prnaver 
(Delno povzeto po spletni strani SŽPS.)
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Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je častni pokrovitelj 
slavnostne prireditve ob 30. obletnici delovanja Sindikata
železniškega prometa Slovenije.

  V stik s kabinetom predsednika države je stopila in se dogovarjala 
Albina Novak.

ČASTNO POKROVITELJSTVO PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE
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BESEDA PREDSEDNIKA SINDIKATA

Milorad Šljivić, 
predsednik sindikata od 2017 do danes

Omnium Rerum Principia Parva Sunt.
(Začetki vseh stvari so majhni.)

Z zgornjim stavkom bi najbolje opisali zgodovino in 
razvoj našega sindikata, ki se je od skromnih začetkov v 
devetdesetih letih do danes razvil v mogočen in pomem-
ben sindikat.

V teh tridesetih letih smo prešli skozi številne izzive. 
Vsak izziv je pomenil pomembno preizkušnjo, ki nas je 
okrepila tako navzven kot tudi navznoter. Ob tem se je 
pokazalo, na koga se lahko zanesemo. Hkrati pa smo 
pridobili odpornost za vse izzive, ki nas še čakajo v pri-
hodnosti.

Seveda pa nič od tega ne bi bilo mogoče brez naših članic 
in članov. Vi ste hrbtenica, ki daje sindikatu pokončno 
držo. Ste njegovo srce, zaradi katerega njegovo delo 
poteka nemoteno. Predvsem pa ste njegova duša, po 
kateri se ta sindikat loči od ostalih.

Zaradi Vas se lahko veselimo še nadaljnjih 30 let in vseh 
izzivov, ki jih bomo v teh letih zagotovo doživeli.

Proslava tridesetletnice našega sindikata je zato Vaša pro-
slava.

Čestitke!

  Besedilo: Milorad Šljivić
Foto: Miran Prnaver
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Zgodovinski pregled delovanja sindikata

Zgodovina Sindikata železniškega prometa Slovenije se
je začela pisati pred 30-imi leti, 22. januarja 1990, ko se
je v dvorani Tabor v Ljubljani zbrala množica vlakovnih 
odpravnikov, operativnih pomočnikov in dispečerjev iz 
vse Slovenije in Istre. Odločitev, da se ustanovi sindikat 
z imenom Neodvisni sindikat vlakovnih odpravnikov 
Slovenije in Istre, je bila enoglasna.

Za predsednika je bil izvoljen Ivan Vajda, ki se je moral 
takoj spopasti z razmerami, ki so tako v podjetju kot 
tudi na politični sceni Slovenije in Jugoslavije napovedo-
vale uresničitev večletnih želja Slovenk in Slovencev po 
samostojni Sloveniji. Ko je tako prišlo do osamosvojitve
Slovenije, so bila pričakovanja vseh ljudi velika, sanjali
smo o drugi Švici. Tudi na železnici so nastale nove oko-
liščine, nastajala je prva kolektivna pogodba, na želez-
nici so se ustanavljali tudi drugi sindikati. Spremembe 
delovno-pravne zakonodaje v državi so za seboj vlekle 
spremembe tudi v sindikalnih aktivnostih, na razvoj
dogodkov tudi na Slovenskih železnicah so vplivale 
tudi gospodarske razmere v samostojni državi (nastanek 
novih meja, izguba jugoslovanskega trga oz. njegova pre-
tvorba v tuji trg).

Že od samega začetka sindikalnega delovanja sta nastala 
dva funkcijska stebra, ki sta v dosedanji zgodovini vsak 
po svoje vplivala na delovanje sindikata. Eden je obliko-
vanje plačnega sistema in drugi sodelovanje in skupne 
aktivnosti vseh sindikatov na Slovenskih železnicah. Ni 
si potrebno zatiskati oči, da je bilo marsikaj v tem delu 
storjenega pomanjkljivo, prehitro, narobe, pa vendarle 
je potrebno priznati, da so železniški sindikati prispe-
vali velik del k temu, da so danes zaposleni na Sloven-
skih železnicah v dobrih delovnih pogojih, da prejemajo 
redno plačo, da se jim pravice iz kolektivne pogodbe ne 
samo zagotavljajo na papirju, pač pa tudi udejanjajo v 
praksi.

Kadar se v javnosti sliši beseda »sindikat«, vsi takoj 
pomislijo na probleme in stavke, še toliko prej, če je 
beseda o železniških sindikatih. In teh stavk je bilo tudi 
v zgodovini našega sindikata kar nekaj. Vsaka stavka je 
nekakšen preizkus lastne sposobnosti, predvsem ožjega 
vodstva sindikata, da preveri pravilnost svojih odloči-
tev tudi pri svojem članstvu. Vse napovedane in tudi 
izvedene stavke so zagotovo vsakič pustile svoj pečat. 
Skupna stavka leta 1997 je bila velik korak k uresniče-
vanju zahtev sindikatov na železnici. Stavka SŽPS leta 

2005 je bila odmevna in je predvsem pokazala, da se je ta 
sindikat nikoli ne loti površno, brez argumentov, zato je 
izvedba bila stoodstotna. Na koncu je za končanje vedno 
potreben dogovor obeh strani, včasih si z njo dosegel 
več, drugič manj od pričakovanega. Lotiti se stavke ni 
kar tako, resnici na ljubo, ob odločitvi za napoved stavke 
članom stavkovnega odbora ni prijetno, če se ti na drugi 
strani ob morebitni nezakoniti stavki grozi z odpustom 
in še kaj zraven.

No, seveda se sindikat v teku svojih let ni ukvarjal samo s 
stavkami, saj je bilo veliko tudi drugačnega dela. Tako se 
je leta 2002 ime sindikata »Neodvisni sindikat vlakovnih 
odpravnikov Slovenije« nadomestilo z imenom Sindikat 
železniškega prometa Slovenije, pospremljeno je bilo z 
novimi simboli in barvami svetle in odločne prihodnosti.

V letu 2011 smo se podali na volitve v svete delavcev 
v skupini SŽ. Najbolj uspešni smo bili na volitvah v 
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, kjer smo skupaj s Sin-
dikatom vzdrževalcev slovenskih železnic ter Sindika-
tom vzdrževalcev železniške infrastrukture dobili vseh 
možnih 15 mandatov članov SD-I, popoln uspeh smo 
ponovili v letu 2015, takrat v sodelovanju s Sindikatom 
vzdrževalcev slovenskih železnic ter Sindikatom delav-
cev železniške dejavnosti Slovenije. Tudi v letu 2019 smo 
v sodelovanju z ostalimi sindikati odlično izpeljali volitve 
v svete delavcev in poleg mandatov v SD-I dobili tudi 
člane v SD potniškega in tovornega prometa, SD SŽ-ŽIP 
in v SD SŽ, d. o. o.

Del zgodovine sindikata je tudi povezovanje v sindikalne 
centrale v Sloveniji, vzpostavitev zelo koristnega sodelo-
vanja s sindikalnimi kolegi iz Hrvaške, Poljske, Srbije, 
Bosne in Hercegovine ter Črne Gore je pripeljala do vsa-
koletnih medsebojnih srečanj in spoznavanja odličnih pri-
jateljev. Na teh srečanjih se vsakič česa novega naučimo, 
to nam pomaga tudi pri bodočem delovanju sindikata.

Že od leta 1995 izhaja sindikalno glasilo »Prometnik«. 
V njem se je vselej našlo branje za vse članstvo pa tudi 
za delodajalca. Poleg informacijske funkcije, je časopis 
v svojih prispevkih delodajalcu kazal ogledalo lastnih 
dejanj, katera so vplivala na nezadovoljstvo delavcev. 
Marsikateri članek je spremenil delovne pogoje, način 
dela in razmišljanja pristojnih. Tudi jeze je bilo veliko. 
Sem ter tja tudi preganjanja po sodiščih. A Prometnik 
je danes še bolj priljubljen, saj kljub modernim tehni-
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kam komunikacije vedno razgrabljene izdaje dajejo pisne
informacije o delovanju sindikata, članov in tudi stanja na
železnicah, kakršnega si vodilni včasih niso pripravljeni
priznati.

Za informacije skrbi tudi spletna stran. Ta je redno obis-
kovana, saj se na njej najdejo vse mogoče informacije,
obvestila, dokumenti in fotogalerija mnogih aktivnosti
članstva.

Da so železničarji poleg predanosti službi tudi zelo vse-
stransko aktivni, kažejo tudi postranske dejavnosti v sin-
dikatu. Že od leta 1991 potekajo vsakoletna skupna špor-
tno-družabna srečanja, kjer se poleg dobre družbe, športa 
in zabave srečujejo članice in člani, ki so sicer večkrat
skupaj v službi, a se največkrat samo slišijo po telefonih,
videvajo pa le malokrat. V zadnjih letih je, za razliko od 
začetkov srečanj, organizacijo prevzela glavna pisarna, ki 
poišče dobro lokacijo ter poskrbi za vse ostalo. Srečanja 
se v zadnjih letih udeležujejo tudi naši partnerski sindi-
kati (SVSŽ, SUŽ in SPPS), je pa res zaradi večjega števila
udeležencev to toliko večji organizacijski zalogaj. Čeprav 
je danes manj športnih aktivnosti, je pa poskrbljeno za 
odlično glasbeno vzdušje, saj nas vsako leto zabavajo
najboljše glasbene zvezde (Nuša Derenda, Manca Špik, 
Saša Lendero, Natalija Kolšek, Maja Oderlap). Seveda
ne manjka dobre hrane in pijače, članice in člani prej-
mejo posebno spominsko majico z oznako letnice, kraja 
in organizatorjev družabnega srečanja.

Posebno mesto imajo tudi pohodniki, ki so prehodili
mnoge vrhove in planine, tako v Sloveniji kot v tujini, 
pozimi in poleti, morda jih je v zadnjih letih malo manj, 
saj ne gre pozabiti, da leta naredijo svoje.

Seveda brez večdnevnega sproščanja tudi ne gre, zato
za svoje članice in člane po ugodnih cenah in skozi vse 
leto nudimo oddih v hišici v Termah Olimia, apartmaju
v apartmajskem naselju Prekmurska vas v Termah 3000 
in v sodobnem stanovanju v Zrečah.

Članice se vsako leto srečujejo na marčevskem prazno-
vanju, organiziranem prav njim v čast. Vsakič drugje, 
vsakič je veselo in nasmejano.

Sindikat je tako spisal zgodovino vse do prihajajoče
30. obletnice. Vsi skupaj smo šli skozi boljša in malo 
slabša obdobja, a tudi ob takih izkušnjah vedno odlo-
čeni, da ne bomo popustili. Zagotovo je bilo veliko dobrih
odločitev, včasih žal tudi kakšne neposrečene, a kljub 
vsemu so tudi za takimi odločitvami stale naše članice in
člani in nam dajali podporo za naprej. Da kljub vsemu
delamo dobro in pošteno, danes potrjujejo številne pris-
topne izjave novih članic in članov, med njimi je veliko 
mladih, ki bodo pisali nadaljnje zgodovinsko poglavje
sindikata. Skupaj bomo stopili v novo desetletje, želimo 
si, da bi bilo mirno, skupek lepih spominov tako na sin-
dikat kot na naš delovni vsakdan.

  Članek je pripravil Jože Skubic.
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Nagovori nekdanjih predsednikov sindikata

Ivan Vajda (1949–2014), 
predsednik sindikata 1990–1991

Ivan je bil prvi (ustanovni) predsednik našega sindikata.

Ob naši dvajseti obletnici delovanja sem ga decembra 
2009 obiskal na njegovem domu v Veliki Nedelji pri 
Ormožu. Takrat sva naredila intervju.

Ker Ivana danes žal ni več med nami, v nadaljevanju 
objavljamo del intervjuja izpred desetih let.

Takole je takrat spregovoril:

»Začetek sindikalnega gibanja sega v leto 1988, ko je bila 
izvedena strojevodska stavka. Vlakovni odpravniki smo 
podprli dejavnosti kolegov strojevodij, posebno še to 
velja za štajerski konec. Od tu izhajajo zametki za usta-
novitev našega sindikata.

Pojavljale so se vse večje potrebe in zahteve po zaščiti že 
zapisanih in zagotovitvi novih pravic vlakovnih odprav-
nikov, kar zadeva varnost prometa ter varstvo pri delu.

Po tej stavki je na vse postaje prišlo pismo, pobuda po 
organiziranju naših vrst.

Avtorjev tega pisma je bilo več, samo pismo pa ni bilo 
podpisano.

Treba je upoštevati, da se je to dogajalo še v nekdanji 
socialistični državi Jugoslaviji, ki nikakor ni bila prijazna 
in naklonjena takim akcijam in idejam.

Spomladi leta 1989 je tako prišlo do sestanka, ki je bil skli-
can v kletnih prostorih na tajni lokaciji v Ljubljani. Tako je 

bil ustanovljen iniciativni odbor, sestavljen iz vse Slove-
nije. Ta je kasneje sklical ustanovni zbor našega sindikata.

Pomembno je povedati, da se je naš sindikat gradil od 
spodaj navzgor, saj so bili najprej ustanovljeni območni 
odbori in šele nato je prišlo do ustanavljanja krovnega 
sindikata.

Pod naše okrilje je, poleg območja današnjih Slovenskih 
železnic, spadala še proga Divača-Pulj, zato je bil to tudi 
sindikat vlakovnih odpravnikov Slovenije in Istre.

V januarju je bil sklican ustanovni zbor v Ljubljani, ki ni 
bil v prostorih železnice in bil sem imenovan za predsed-
nika novega sindikata.

Takratni ustanovni člani so bili samo vlakovni odprav-
niki, kasneje so se pridružili še drugi poklici. Včlanjeni 
so bili skoraj stoodstotno vlakovni odpravniki, saj je bilo 
članov sindikata približno 1200.

Ustanovnega zbora se je udeležilo preko sto članov. Spre-
jeli smo sklep, da se pristopi k pripravi statuta in ostalih 
aktov. Začetki so bili tako rekoč narejeni iz nič. Imeno-
vani izvršilni odbor (danes GO) se je redno sestajal in 
začel delati. Imel sem dva podpredsednika in tajnika. 
Članarina članov je bila nizka.

Sicer pa smo imeli pri delu podporo in pomoč takrat že 
ustanovljenega in aktivnega sindikata strojevodij.

S predsednikom Slavkom Kmetičem sva dobro sodelo-
vala in bila dosti skupaj.

Večkrat sva čutila, kako nas »spremljajo in nadzirajo« 
takratni sodelavci SDV (Udbe).

Po ustanovitvi smo bili takoj klicani na režimski sindikat
na železnici, vendar dogovori nikoli niso zaživeli. Usta-
navljali so se še drugi sindikati in nekdanji socialistični 
sindikat je počasi ugasnil.

Začelo se je trdo delati, sodelovanje s takratnim general-
nim direktorjem Jurijem Piršem je bilo korektno. Dobili 
smo svoje prostore in tajnico, ki je bila sicer delegirana s 
strani podjetja. To je včasih pri delu seveda povzročalo 
težave.

Sicer pa sem se vsakodnevno vozil iz Velike Nedelje 
v Ljubljano, čez vikend pa sem delal v službi, da sem 
dopolnil fond ur. Kasneje so se tudi te stvari začele ure-
jati in izboljševati. Pripravljati se je začela nova kolek-
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tivna pogodba, ki je bila na koncu potrjena in podpisana.
Prav tako so potekale priprave na stavko, ki pa je bila na
osnovi uspešnih pogajanj, takrat že s slovensko vlado 
oziroma izvršnim svetom, ki pa je še vedno deloval pod
pritiski skupne države Jugoslavije, odpovedana.

V času proglasitve vojne za Slovenijo sem bil ravno na
sestanku v Ljubljani. Takoj smo se aktivno vključili v
obrambo domovine in tudi v tistem zgodovinskem času 
prispevali svoj kamenček v mozaik samostojne Slovenije.

Sindikat je reševal probleme svojih članov več ali manj
uspešno, bili pa so tudi primeri, ko zaposleni niso bili
zadovoljni s predvsem počasnim reševanjem kakega prob-
lema.

Izvršilni odbor je deloval v glavnem enotno, zgodilo pa
se je tudi, da so se pojavljali različni pogledi na probleme,
ki so bili na mizi.

Svoje predsednikovanje sem končal pred koncem svojega 
mandata. Opravljeno je bilo veliko delo, ki nikakor ni
bilo enostavno in lahko, kot je morda to videti danes z
določene časovne distance. Sindikat je bil postavljen na
noge in je pomembno kreiral življenje in delo na Sloven-
skih železnicah. Po predaji poslov v Ljubljani nisem več
opravljal pomembnejših funkcij v sindikatu. Kot član z
bogatimi izkušnjami pa sem bil vedno pripravljen poma-
gati in svetovati, če je bilo potrebno. Ponosen sem na
začetke našega sindikata in vesel, da sem imel priložnost
pri tem sodelovati in ga soustvarjati.«

  Povzetek intervjuja iz leta 2009 je pripravil Miran Prnaver.
Foto: Miran Prnaver

Marjan Drole, 
v. d. predsednika sindikata 1991–1992

Marjan, lep pozdrav. V pripravi na 30-letnico našega 
sindikata me zanima tvoj pogled na dogajanje v času, 
ko si bil aktivno prisoten v sindikatu. Bil si tudi pred-
sednik sindikata oziroma vršilec dolžnosti predsednika 
takoj za Ivanom Vajdo, ki je bil prvi predsednik novo-
ustanovljenega sindikata.

Ko je Ivan odstopil, so mene določili za vršilca dolžnos-
ti predsednika, ker sem bil član pogajalske skupine za
prvo kolektivno pogodbo. Zavezal sem se, da bom ta
pogajanja pripeljal do konca in toliko časa je trajal moj 
predsedniški oz. vd-jevski mandat. Mesec ali dva po pod-
pisu kolektivne pogodbe sem odstopil, ker smo se tako
dogovorili. Na mestu v. d. predsednika me je nadomestil 
Vuksanović, dokler niso bile izvedene volitve za predsed-
nika sindikata.

Se pravi, da si bil na čelu sindikata nekje pol leta. To 
so bili časi začetkov drugačnega sindikalizma, kot smo 
ga poznali do takrat in kot ga poznamo danes. Kakšni
so bili pogoji za delo v sindikatu? Doma si iz Podbrda,
precej daleč od Ljubljane.
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Dobivali smo se na sestankih pred ali po službi, to ni bilo 
delovno mesto, kot je danes. V času intenzivnih pogajanj 
z vlado za kolektivno pogodbo sem bil dva ali tri dni na 
teden v Ljubljani.

To so bili časi po osamosvojitvi, leto 1991.

Tako je. Takrat smo bili vsi politično bolj aktivni ali, bolje 
rečeno, tako kot danes nismo. Kolektivna pogodba je bila 
nekaj popolnoma neznanega za takratne sindikate, ki so 
se ukvarjali predvsem z ozimnicami. V Novi Gorici, kjer
sem takrat delal kot prometnik, je bilo predstavništvo ita-
lijanskih železnic in tako smo imeli možnost pogovarjati 
se z italijanskimi kolegi in od njih pridobivati informacije. 
Na postajo v Novi Gorici je občasno prihajal italijanski 
vlakovodja, sindikalist. Zmeraj sem izkoristil priložnost 
za pogovor z njim. Prinesel nam je pokazati njihove 
kolektivne pogodbe, ker se nam niti ni sanjalo, kako je to 
sploh videti in kaj naj v njej piše. Tako smo se lahko malo 
seznanili, kaj naj bi kolektivna pogodba določala in o 
čem naj se pogodbeni strani dogovorita. Zaradi tega sem 
morda vedel malenkost več kot drugi kolegi in morda 
sem imel tudi kakšno idejo več. Na koncu pogajanj smo 
pa tako vsi vedeli enako.

Je takrat na sedežu sindikata že bil sekretar?

Ne, kje pa. Delal je v turnusu, tako kot vsi ostali. Bil je pa 
najbližji in je kakšne sestanke pač on opravil.

Kdo vse je še bil takrat v najožji ekipi vodstva sindi-
kata?

Pavlič, Jakupović in jaz, za kolektivno pogodbo pa še 
Marjan Masič, ki je vedel veliko stvari, da smo bili lahko 
kompetentni sogovorniki. Občasno je vskočil še Mirko 
Dežman z Jesenic. To je bila v glavnem ekipa za pogajanja 
za kolektivno pogodbo.

V tvojem mandatu je bil podpis kolektivne pogodbe 
največji dosežek.

Da. Mandat sem sprejel z namenom, da speljem projekt 
kolektivne pogodbe do konca. Pravzaprav ni imel nihče 
kakšnih izkušenj s pogajanji za kolektivno pogodbo,
glavni cilj vsem je bil, kdo bo več ujel. Mene kot promet-
nika je motilo to, da bi bil prometnik v celotni strukturi 
železniške organizacije tisti, ki mu je naloženo največ del 
in s tem tudi odgovornosti. Kadarkoli so sprejemali nove 
predpise, je bilo vedno tako, da je prometnik dobil še 
kakšno zadolžitev in odgovornost zraven.

(Recimo primer: Na neki postaji se je opravljal komisijski 
pregled kretnic in šefa postaje, ki je bil v komisiji, je zbil 

vlak. In prometnik naj bi bil tisti, ki bi zagotavljal tej 
komisiji varnost.)

Dogajali so se takšni in podobni absurdi. Vse je šlo na 
hrbet prometnika. Mene je tak odnos iritiral. Zato sem 
želel, da se natančno opredeli, razmeji, za kaj je kdo 
odgovoren. Ker konec koncev plače prometnikov niso 
bile tako velike in razlik v plači ni bilo. Tudi pri obravnavi 
izrednih dogodkov niso bila enaka merila za vse in želel 
sem, da se to spremeni.

Ste se glede kolektivne pogodbe pogajali s poslovod-
stvom železnice ali z vlado?

Z vlado. Poslovodstvo je bilo del vladne pogajalske sku-
pine.

Morda lahko šele danes vsaj deloma dojamemo, za 
kako pomembna dejanja je šlo takrat. Nobenih izku-
šenj niste imeli, niste bili profesionalci, postavili ste 
pa temelje, osnove za pravice, ki izhajajo iz poklica 
prometnika.

Če se prav spomnim, se nas je pogajalo pet sindikatov. 
Sam sem bil mnenja, da bi morali prometniki imeti svojo, 
poklicno kolektivno pogodbo, ker jih razen na železnici 
ni. Moj predlog je bil, da najprej izpogajamo to in se 
nato gremo pogajat znotraj kolektivne pogodbe. Vendar 
te moje ideje nekako niso več gojili naprej.

Strojevodski sindikat je bil takrat že močan.

Morda je bila njihova prednost ta, da so se srečevali na 
enem mestu, v kurilnici, medtem ko smo prometniki 
svoje sodelavce videvali samo ob izmeni. Ne smemo pa 
pozabiti, da so bili prvi, ki so bili v stanju organizirati 
štrajk na Slovenskih železnicah, in to pod zahtevnimi 
pogoji.

Se pa verjetno tistega obdobja izpred 30-ih let spo-
minjaš s ponosom in hvaležnostjo. Bi danes, z današ-
njo miselnostjo, ravnal enako, kot si takrat? Si morda 
kdaj obžaloval odločitev, da prevzameš vodenje sindi-
kata?

Ne, nikakor ne. Pravzaprav mi je v življenju žal za zelo 
malo reči, ki sem se jih odločil narediti. Zame je bila to 
izkušnja.

Si potem, ko si predal vodstvo sindikata, bil še vedno 
aktiven?

V OO Nova Gorica sem ostal aktiven do volitev, nato 
sem delo predal naslednikom, ker sem se sam odločil 
dokončati študij.

S I N D I K A T  Ž E L E Z N I Š K E G A  P R O M E T A  S L O V E N I J E  1 9 9 0 – 2 0 2 0



20

Nisi več zaposlen na železnici. Pa še spremljaš dogajan-
je na tem področju?

Železnico sem zapustil leta 1992. Dogajanja na železnici 
pa spremljam bolj ne kot ja. Tudi prav veliko stikov z 
bivšimi sodelavci nimam, pa tudi generacije so se zamen-
jale. Kadar se kam peljem z vlakom in se ustavim v pro-
metnem uradu v Novi Gorici, je tam zaposlen samo še 
eden od bivših sodelavcev.

Se spomniš, kdo te je nasledil kot predsednika OO 
Nova Gorica?

Mislim, da je bil to Risto Djurić.

Pa morda še tvoje sporočilo nam, aktivnim članom sin-
dikata, ob 30-letnici?

V Novi Gorici smo bili od nekdaj organizirani in smo
dosegli, da nam je firma kupila službene čevlje, da nam 
je plačala čiščenje službene obleke in podobne stvari. Vse 
zaradi tega, ker smo se organizirali. Takratni šef sekcije 
je dojel, da nima smisla, da se bode z nami, ker nismo
zahtevali nič nemogočega. Takšna izkušnja je pokazala,
da se lahko izpogajaš, če ne zahtevaš nemogočega in če 
pokažeš nasprotni strani, da bi tudi sama imela koristi od
predlaganih rešitev.

Na tistem prvem sestanku, ko so se prometniki vsuli 
z vseh koncev Slovenije v telovadnico na Taboru, sem

pomislil, da se nas je zbrala kritična masa ljudi, ki so 
nezadovoljni. Ne glede na to, da so bile težave po raznih 
sekcijah različne, je bil nek skupni imenovalec vsega.

Se pravi, da je pomembno poiskati skupno točko, skupni 
imenovalec, ki vse povezuje.

Ob 20. obletnici sindikata sem se srečal in pogovarjal z 
nekaj ljudmi iz tistega obdobja. Ob 30. obletnici se mi zdi, 
da je ta sindikat tudi malo moj.

Se vidimo 23. maja 2020 v Festivalni dvorani Ljubljana!

Se pravi, da bo to malo večji dogodek.

Morda še misel za konec?

Držite skupaj. Treba je povedati, da je bilo delo pro-
metnika nekdaj zahtevnejše, saj je bil največkrat v vlogi 
čolnarja iz zgodbe, ki čez reko vozi kozo, zeljno glavo 
in volka. Prometnik je bil tisti na postaji, ki je moral
poskrbeti, da so bili vsi zadovoljni in da ni prihajalo do 
konfliktov. Zdi se mi prav, da so danes odgovornost in
naloge bolj pravično porazdeljene.

  Pogovarjal se je Miran Prnaver.
Foto: Miran Prnaver
Po zvočnem zapisu je članek pripravila Tatjana Petek.
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Zoran Vuksanović, 
v. d. predsednika sindikata v letu1992

Zoran, ob 30. obletnici sindikata pripravljamo bilten, 
ki bo pregled dogajanja teh tridesetih let. Nekaj časa 
si bil tudi ti predsednik oziroma v. d. predsednika tega 
sindikata in si vodil ta sindikat. Kako je prišlo do tega, 
da si bil predlagan in nato imenovan na to funkcijo?

V tistem času sem bil na delovnem mestu prometnika v 
Celju. Veliko sem sodeloval predvsem z Ivanom Vajdo. 
Aktivno sem se vključil v delo sindikata, ker sem bil 
mišljenja, da je nastopil primeren čas, ko smo lahko kaj 
naredili na področju izboljšanja delavskih pravic in da je 
bilo potrebno ta čas in priložnost izkoristiti. Začela so se
pogajanja za kolektivno pogodbo in železniški sindikati 
smo bili na tem področju med prvimi v Sloveniji. Tako 
sem po Marjanu Droletu za nekaj časa prevzel vodenje 
sindikata.

Časi za sindikalno delo so bili najbrž precej težki in 
zahtevni, ker je bilo na tem področju veliko neznanega. 
Je bil to zate predvsem izziv ali je bila prisotna tudi 
neka mera previdnosti?

Zame je bil to predvsem izziv, ker je bilo to nekaj novega. 
Sindikalno delo smo opravili pred ali po službi, v svojem
prostem času. V nekem obdobju sem kar veliko časa pre-
živel na sestankih v Ljubljani.

V vodstvu sindikata je prihajalo do menjav, čeprav so
nekateri še vedno pomagali s kakšnimi nasveti, tudi po
tem, ko so se umaknili od aktivnega delovanja v sindi-
katu. Tako sem se v nekem obdobju umaknil tudi sam,
ker je bilo težko biti razpet med zahtevami članstva in
pritiski nadrejenih. Bilo je potrebno kar nekaj spretnosti
pri vijuganju med enimi in drugimi zahtevami.

Si bil aktiven tudi na lokalni ravni, v OO Celje?

Da, bil sem predsednik tega območnega odbora, vendar
sem s prenehanjem funkcije v. d. predsednika sindikata
odstopil tudi z mesta predsednika OO Celje. Na železnici
sem ostal zaposlen do leta 1994.

S kakšnimi občutki pa se spominjaš časov izpred 30-ih
let? S ponosom, hvaležnostjo ali pa je vmes tudi kaj
razočaranja?

Seveda sem ponosen, da sem lahko sodeloval v tistih za-
četnih časih sindikata. Kakorkoli, železniški sindikati smo
orali ledino na področju sindikalnega delovanja v tistem
poosamosvojitvenem obdobju. Za tiste čase smo dosegli
lepe uspehe pri pogajanjih za kolektivno pogodbo.

Pri tem je bilo najbrž potrebno dobro sodelovanje
vseh sindikatov na SŽ? Kakšna pogajalska ekipa ste
bili? Pogoji sindikalnega delovanja so bili 30 let nazaj
namreč precej zahtevnejši, kot so danes.

Delovali smo enotno in bili smo dobra ekipa, stali smo
eden za drugim. Pravzaprav smo morali sodelovati, ker
bi brez sodelovanja težko kaj dosegli.

Kako pa so potekali sestanki, pogajanja z delodajal-
cem? Kakšna je bila komunikacija? Se je dalo dogo-
varjati?

Je. Spoštovali so dogovorjeno in dobili smo plačane proste
ure za čas pogajanj, sestankov. Se je pa kdaj kasneje poka-
zalo, da smo si pri vodilnih nabrali kakšno zamero.

Kakšno je tvoje sporočilo ali napotek nam, članom
SŽPS?

Skupaj je treba stopiti. Enotnost je zelo pomembna. Če
dela vsak po svoje in vsak zase, potem se ne pride prav
daleč. Zdi se mi tudi, da se je povečal vpliv političnih
strank na delovanje sindikata.
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Si morda kdaj obžaloval, da si se odločil delovati v 
sindikatu, prevzeti njegovo vodenje? Bi morda danes
ravnal drugače?

Nikoli nisem obžaloval svojega delovanja v sindikatu. V 
tistem trenutku sem naredil vse tako, kakor sem v tistem
trenutku najbolje znal. Čas potem pokaže, koliko so bila
dejanja in odločitve dobre in pravilne. Pri vsej stvari sem 
bil amater brez znanja s tega področja. Učil sem se sproti
in veliko stvari tudi sproti prebiral.

Danes je delovanje sindikata utečeno in s strokovno 
podporo.

Najbrž je danes sindikatu na voljo pravnik, na katerega
se lahko obrne po nasvet in pomoč. Takrat tega ni bilo na 
voljo. Delodajalec je imel v nasprotju z nami več znanja in 
tudi strokovne podpore, ampak njega, razumljivo, nismo
mogli spraševati za nasvet.

Zoran, hvala!

  Pogovarjal se je in fotografijo pripravil Miran Prnaver.
Po zvočnem zapisu je članek pripravila Tatjana Petek.

Franc Pavlič (1960–2014),
predsednik sindikata 1992–1998

Franc Pavlič je bil v sindikatu aktiven vse od ustanovitve.
Pred imenovanjem za predsednika je opravljal funkcijo 
sekretarja sindikata. Predsednik sindikata je bil do leta 
1998.

Kasneje se je razšel s sindikatom. Deloval je v nasprotju 
z njegovimi načeli in statutom. Bil je na čelu tistih, ki so 
imeli namen naš sindikat oslabiti in uničiti.

S sklepom glavnega odbora SŽPS je bil iz sindikata 
izključen.

  Besedilo: Miran Prnaver
Foto: Arhiv sindikata
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V letu 2015 sem se upokojil, a sem čez sedem mesecev 
začel delati kot prometnik – upokojenec. Od letošnjega 
maja dalje pa spet delam kot prometnik za polni delovni 
čas. Prav tako sem spet član sindikata, ki mu še vedno 
zaupam in mu želim še veliko zaupanja vrednih let.

  Besedilo: Branko Jug
Foto: Arhiv Branka Juga

Branko Jug, 
predsednik sindikata 1998–1999

Še naprej srečno, SŽPS in glasilo Prometnik!

Sem Branko Jug, nekdanji hokejist, od leta 1984 pa 
železničar – prometnik. Član sindikata prometnikov od 
samega začetka. Svojo aktivnost v sindikatu sem začel 
kot blagajnik v OO Jesenice, v katerem sem leta 1996
postal predsednik.

Po končanem mandatu predsednika pokojnega Franca 
Pavliča sem postal predsednik sindikata. Bili so burni 
časi, v katerem je vsak sindikat iskal svoje mesto, žal 
je predhodnikova politika meni in tudi še naslednikom 
onemogočala kakšen večji preboj.

Tukaj moram omeniti sekretarja Irfana Jakupovića, ki je 
bil za tiste čase v marsičem inovator oziroma je s tedanjim 
znanjem računalništva omogočal marsikatero dejavnost 
sindikata. Med drugim je »tehnično« omogočal same 
začetke glasila Prometnik. Moja zadnja aktivna sindi-
kalna dejavnost je bila stavka prometnikov na postaji 
Jesenice, ki je bila zelo odmevna, rezultate pa žanjemo 
šele sedaj.
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Ivan Šenkiš, 
predsednik sindikata 1999–2006

Po prošnji, da ob 30. obletnici sindikata napišem nekaj
besed o času mojega predsedovanja SŽPS v letih
1999–2006, sem si za osvežitev spomina na to obdobje 
privoščil pregled osebnega arhiva, v katerem hranim tudi 
vse številke našega glasila PROMETNIK. Glasilo, ki ga še
danes z veseljem prebiram, je bilo tudi v tistem obdobju
pomemben dejavnik našega delovanja in sredstvo obveš-
čanja naših članov in širše železniške javnosti. Ob prebi-
ranju zapisov iz tistega obdobja mi najprej pridejo pred
oči takratni sodelavci Izidor, Zdravko, Marjan, Damjan, 
ki so z izjemnim entuziazmom in predanostjo skrbeli,
da so številke izhajale redno, da so prispevki odražali 
aktualnost trenutka in da so prostor v njem našli tudi
dogodki in posamezniki z obrobja.

Vsebinsko gledano pa bi lahko aktivnosti v obdobju 1999–
2006 postavil na dva ključna skupna imenovalca: nepres-
tano reorganiziranje železnic v luči takratnih pristopnih
pogajanj za vstop v EU in medsindikalni spori in razslo-
jevanja med posameznimi skupinami zaposlenih.

Naš sindikat je v tistem obdobju izoblikoval in zagovar-
jal stališče, da je glede organiziranosti železnic potrebno
gledati vsaj dva koraka naprej in železnice pripraviti za
vstop na skupno evropsko tržišče. Zaradi takšnega stališ-
ča in delovanja smo bili osovraženi in napadani od tistih,
ki so vztrajali na unikumu enovitih železnic in jih je bolj 
kot prihodnost železnic in njihovih članov skrbela pred-

vsem izguba vpliva, moči in lastnih položajev. Danes,
15 let po teh dogodkih, je jasno, da je bilo prav zaradi 
teh sindikalno-političnih preigravanj izgubljenega veliko
dragocenega časa in denarja. Brez teh igric bi slovenski 
železniški sistem zaradi izjemno pomembne geostrateške
lege imel možnost igrati bistveno pomembnejšo vlogo.

Še danes pa težko razumem, da je prav na železnicah, ki 
so jih mnogi radi imenovali »zibelka sindikalizma na Slo-
venskem«, pravzaprav skoraj ves čas prisotna ena najbolj 
izrojenih oblik sindikalnega ali, bolje rečeno, nesindikal-
nega delovanja. Če zanemarim poskuse osebnih diskre-
tizacij, groženj, ustrahovanja in onemogočanja drugače 
mislečih, mi je najbolj ostal v spominu dogodek, ki je 
zapustil neizbrisen madež na železničarski sindikalni 
sceni. Ko je SŽPS leta 2005 zaradi nevzdržnih razmer 
napovedal stavko, je takratna Vlada RS ob izdatni pod-
pori vodilnih sindikalistov na SŽ in bivšega sindikalista, 
ki je zasedel položaj v ministrskem kabinetu, z očitno
protiustavnim sklepom SŽPS-ju praktično prepovedala
stavko. Kaj podobnega si ni privoščila nobena prejšnja in
ne kasnejša vlada. Tišina in nereagiranje v vodilnih sindi-
kalnih vrstah je razgalila politično-sindikalno sprego kot 
eno najbolj nesprejemljivih oblik sindikalnega delovanja. 
Ponosen sem, da nam je SŽPS uspelo obvarovati takšnih 
vzorcev obnašanja in delovanja ter da nam je ves čas bila
v ospredju solidarnost, skrb za člane, vladavina prava 
in neodvisnost od organov in nosilcev oblasti. In kot na
svetu nič ni večnega, tudi akterji tistih dogodkov niso. 
Kot vidimo, prihaja čas, ko revolucija začenja jesti svoje
otroke. Ali, bolje rečeno, ko otroci revolucije začnejo jesti
eden drugega.

Ne glede na zgoraj navedeno, pa me na čas mojega dela v 
sindikatu veže tudi veliko izjemno lepih spominov. Pred-
vsem spomini na predane sodelavce, prijateljstvo, tova-
rištvo in veselje ob dosežkih, ki jih kljub vsemu ni bilo 
malo. Ponosen sem na delo, ki smo ga opravili skupaj, 
in hkrati hvaležen za vse izkušnje, ki sem jih pridobil
z delom v sindikatu. Naučile so me vztrajati tudi, ko je 
najtežje, in v življenju sprejemati, česar se spremeniti ne 
da. V veliko veselje mi je, da še danes ohranjam stike s
kolegi iz prometniških vrst, kot tudi stike s sindikatom 
kot organizacijo.

Vsem članicam in članom SŽPS ob 30. obletnici sindikata 
iskreno čestitam in želim čim večjo socialno varnost in 
zadovoljstvo na delovnem mestu.

  Besedilo: Ivan Šenkiš
Foto: Arhiv Ivana Šenkiša
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Damjan Rak, 
predsednik sindikata 2006–2011

Spoštovani,

ko se ob takih priložnostih, kot je 30. obletnica sindikata, 
oziramo nazaj, spoznamo, da čas teče hitreje, kot pa se
sicer vsak dan tega zavedamo.

Tako sem mogoče že eden redkih še delovno aktivnih 
železničarjev, ki je bil prisoten na ustanovnem sestanku v 
dvorani Tabor v Ljubljani januarja 1990. Še kot mladenič 
sem skupaj z ostalimi vzneseno podpiral skupne ideje ter 
delil hvaležnost kolegom iz sindikata strojevodij, da so 
nam bili pripravljeni pomagati v tistih začetkih. Pogovor 
po obratnem vodu s prometnikom Francem Hribarjem 
iz Trbovelj me je pripeljal na ustanovni sestanek. Tega ne 
bom pozabil nikoli.

Sodelovanje, medsebojno spoštovanje, upoštevanje real-
nih dejstev in enakopravno zastopanje interesov vseh 
zaposlenih, članic in članov, vsakega posamezno in 
večjih skupin. To so bili temelji, ki so vodili skupinski 
duh in nas poenotili v svojem bistvu.

Z leti sem bil vse bolj vključen v delovanje sindikata. 
Spoznaval sem tudi manj znane plati sindikalnih obvez-
nosti in dolžnosti do članstva in podjetja.

Ob nastopu funkcije predsednika jeseni 2006, v situaciji, 
ki z vidika položaja sindikata ni bila pretirano rožnata, 
sem si zaželel, da, ne glede na zatečeni položaj, s sode-
lavci poiščemo skupno pot vseh sindikatov v temeljno 
poslanstvo ter v korist vseh in na nikogaršnjo škodo.

Najbrž sem v petih letih vodenja sindikata storil kak 
netakten korak, a tudi to je del opravljanja te funkcije.
Verjamem pa, da smo s sodelavci naredili mnogo korist-
nega za članstvo in prihodnje čase.

Osebno pa sem še danes iskreno hvaležen vsem sode-
lavkam in sodelavcem, ki smo se kadarkoli srečevali,
izmenjevali mnenja, se dogovorili, veselili, načrtovali
prihodnost, za vse dragocene izkušnje, pridobljene v
takratnem obdobju.

Šest nepozabnih, dragocenih let. Spoznal sem na stotine
čudovitih ljudi na vseh delovnih mestih po Sloveniji in
izven nje. Osebne zgodbe posameznikov, ne nujno pove-
zane s službo, pustijo pečat in ustvarijo zavedanje, kako
raznoliko je delo na železnici in kako srčna predanost
podjetju je v ljudeh. Še zdaj mi je v veselje, ko se s kom
naključno srečamo, se pozdravimo in obujamo spomine
na te prijetne čase.

Vsem članicam in članom, skupščini sindikata, glavnemu
odboru ter vsem železničarkam in železničarjem želim
uspešno in vedro pot v prihodnje.

  Besedilo: Damjan Rak
Foto: Arhiv SŽPS
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Matjaž Skutnik, 
predsednik sindikata 2011–2017

Smo v letu 2020, praznujemo 30 let našega sindikata, res
je, kako čas beži. V delovanje sindikata v OO Celje sem se 
vključil, ko sem leta 2000 prevzel vodenje OO od Franca 
Čuša, zame je bilo to nekaj novega. V samem začetku sem 
bil brez izkušenj, brez poznanstev, razen sodelavcev v 
sredini, iz katere sem izhajal. S tem sem postal tudi član 
GO, v katerem pa smo bili predstavniki OO iz celotne
Slovenije, z nekaterimi sodelujemo še danes, večina se jih
je zamenjala, eni pa so žal že pokojni.

15. 12. 2011 sem po odstopu predsednika Damjana Raka 
prevzel vodenje Sindikata železniškega prometa Slovenije
kot vršilec dolžnosti, na predčasnih volitvah 12. 5. 2012
sem prevzel vodenje, ki je trajalo vse do 14. 4. 2017. V tem
času smo dali marsikaj skozi: od dobrega sodelovanja 
v nekem obdobju, do spoznanj, da drugače misleči ne
moremo biti na isti barki, do sklepanja dogovorov, ki jih
je bilo kar nekaj, dobrih za vse zaposlene, pa tudi takšnih, 
s katerimi so posegli v pravico zaposlenih, mislim na
odmor med delom, vsled tega smo doživeli tudi spremin-
janje zakonodaje, in to samo zaradi nas!

V tem obdobju me je doletela tudi čast, da sem lahko bil 
odgovorni urednik glasila Prometnik in skupaj s člani
uredniškega odbora oblikoval 100. številko našega gla-
sila, ki ga, poleg naših članov, radi prebirajo tudi vsi drugi 
zaposleni na železnici. Posebna hvala Miranu Prnaverju,
Robertu L. Horvatu, Zdravku Mundi, Bojani Kocjančič, 
Suzani Slatinšek, Damjanu Raku, Marjanu Mallyu.

Ja, marsikaj smo dali skozi, v dobrem in slabem. Je pa 
tudi res, da je kdaj pri kom le ostala kakšna neodprta
penina, ker rezultati niso dali razlogov za slavja. Ostal 
je le spomin.

Ostal je tudi spomin iz leta 1997 – na skupno stavko.
20. obletnico te stavke so obeležili vsi, razen našega sin-
dikata. Spraševali ste, zakaj nas ni bilo tam. Danes vam
lahko povem, zakaj nas ni bilo – nismo bili povabljeni.
Vsem, ki ste oz. smo bili del te zgodbe, iskrena hvala! 
Zgodovine nam nihče ne more vzeti, čeprav bi morala 
biti temeljna vrednota sindikalizma solidarnost.

Vem, da je bilo marsikomu v preteklosti, v časih, ki nam 
niso bili najbolj naklonjeni, težko vztrajati v naših vrstah. 
Vsem, ki ste kljub vsemu ostali, vsem, s katerimi sem 
lahko na kakršenkoli način sodeloval, vsem, ki ste sode-
lovali z mano in z mano krojili našo skupno pot, iskrena
hvala!

Vsem članicam in članom Sindikata železniškega pro-
meta Slovenije ob lepem jubileju iskrene čestitke.

  Besedilo: Matjaž Skutnik
Foto : Arhiv SŽPS

Rogla, 2015
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Irfan Jakupović, 
sekretar sindikata 1992–1999

Začetki (novega) sindikalizma med prometniki (takrat
vlakovnimi odpravniki) na železnicah so potekali že leta 
1989 s tem, da je manjša skupina prometnikov s Štajerske 
(Pragersko, Celje, Maribor) začela z idejo o ustanavljanju 
samostojnega sindikata, ki bi združeval prometnike. 
Zadeva je v novembru in decembru 1989 dobila zagon in 
za 22. januar 1990 je bil sklican ustanovni zbor v športni
dvorani Tabor v Ljubljani.

Zbora se je udeležilo 128 prometnikov iz Slovenije in Istre 
– takrat je ŽG Ljubljana pokrival še teritorij do Pulja in 
Reke. Kot častna gosta sta bila povabljena Slavko Kmetič
in Radenko Purišič (morda je bil še kdo, se ne spomnim),
ki sta pozdravila odločitev prometnikov o ustanavljanju 
novega sindikata. Sindikat dobi ime Neodvisni sindikat 
vlakovnih odpravnikov Slovenije in Istre. V začetku je 
bilo potrebno postaviti vse znova, nismo pa imeli ne 
znanja ne izkušenj, hkrati pa je želja po samostojnosti bila 

Nagovori sekretarjev sindikata

velikanska in veliko ljudi se je trudilo in prispevalo čas 
in znanje za novo organizacijo. V naslednjih mesecih je 
sledilo ločevanje od »starega« sindikata in ustanavljanje 
območnih organizacij in volitve ter formiranje sindikal-
nih organov. Za prvega predsednika je bil izvoljen Ivan 
Vajda, prometnik v Poljčanah (drugih funkcionarjev se 
ne spomnim).

Sam sem bil aktiven že v začetku, tajnik oz. sekretar sin-
dikata pa sem (če se ne motim) postal leta 1992. Bil sem 
tudi prvi predsednik novoustanovljenega območnega 
odbora Zalog.

V tem času je bilo potrebno narediti tudi statut in druge 
sindikalne akte. Z denarjem je bil problem, ker je bilo 
potrebno vse postaviti na novo ter na vsak način posta-
viti finančno poslovanje v skladu s potrebami, hkrati pa 
pregledno. S članarinami je v začetku bilo tako, da smo 
nadaljevali z 0,6 ali 0,7 neto plače, kot je imel prejšnji sin-
dikat, pri čemer pa smo ugotovili, da denarja ne bo dovolj 
niti za osnovne stvari, saj je bilo načelo, da se aktivnim 
članom (člani raznih organov in komisij) na nek način 
povrnejo minimalni stroški (ur ni bilo plačanih, povračila 
so odtehtala eno dobro malico), hkrati je bilo potrebno 
zagotoviti denar za nemoteno pisarniško poslovanje. 
Morali smo povišati članarino na 1 % bruto, ker le tako 
lahko govorimo o neodvisnem sindikatu. Takrat seveda 
nismo imeli ne pisarne ne administrativne pomoči ne 
znanja in izkušenj, le dobro voljo in jasen skupni cilj 
»postaviti organizacijo na noge«. Pri vsem tem je bilo 
potrebno zagotoviti podporo članstva za predvidene 
korake in hkrati članom in drugim dokazati, da znamo in 
zmoremo delati drugače kot stari sindikat. V ospredju je 
bila vsekakor demokratičnost in transparentnost z jasnim 
sporočilom, da je članstvo tisto, ki odloča o tem, kaj je 
potrebno. Priznati moram, da je članstvo zaupalo vod-
stvu in sindikat je počasi gradil renome zaupanja vredne 
organizacije. Seveda ni bilo zadosti, da imaš štampiljko 
in se znaš podpisati ali da poveš, da si nek funkcionar. 
Moral si, kot »funkcionar« in tudi član, s svojim obnašan-
jem dokazovati, da gre za resno organizacijo, ki ima za 
seboj čiste in jasne cilje za prihodnost.

To samostojnost je bilo najteže uveljaviti znotraj podjetja, 
saj (logično) smo s podjetjem morali najbolj sodelovati, 
če smo hoteli izboljšati položaj svojih članov. Drugi del 
uveljavljanja samostojnosti je bil pod državno upravo 
(Ministrstvo za promet). Kot »novi« sindikat smo se res 
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borili za vsak milimeter, da smo se lahko uveljavili kot 
sogovornik in zagovornik pravic svojih članov. Seveda
pravice niso samoumevne, vedeti je treba, da je »to bila
SFRJ«, kjer je delavska klasa imela oblast in že imela 
dolgo delujoči sindikat pod okriljem partije. Čemu je 
potreben nek novi sindikat? Vse te težave je bilo treba 
premagovati, hkrati se učiti o delavskih pravicah in dol-
žnostih, spoznavati pravne akte države in podjetja, ki 
kakorkoli vplivajo na delavca. Na razpolago smo imeli le
zakon o delovnih razmerjih, samoupravne sporazume in
pravilnike o disciplinski in odškodninski odgovornosti.
Kolektivnih pogodb ni bilo.

Istočasno z našimi aktivnostmi so se dogajale tudi spre-
membe v družbi, ki so pripeljale do plebiscita 23. 12.
1990. Po plebiscitu je vse nekako laže teklo, ni se bilo več
mogoče sklicevati na »Beograd«, temveč je bilo potrebno
narediti nekaj za novo državo. Za Slovenijo. Demokra-
cija je počasi vstopala v vse družbene pore. Nismo imeli
novih zakonov in pravilnikov, vendar jih bomo naredili,
je nekako prevladovalo širše mišljenje. Nič ni bilo nemo-
goče. Voljo in cilje smo imeli.

Med tem časom so nastajali še drugi sindikati na SŽ. Z 
raznimi sestanki članstva in sindikatov se je v kratkem 
oblikovala potreba po kolektivni pogodbi, istočasno pa
o prenovi plačnega sistema, saj nam tedanji sistem ni 
ustrezal. Najprej je bilo potrebno določiti nova plačna 
razmerja po delovnih mestih, ki jih je bilo takrat na celot-
nem SŽ približno 1150. Za možnost novega vrednotenja 
delovnih mest smo so obrnili na ITEO svetovalni institut 
in trije predstavniki sindikatov (Nikola Knežević, Slavko 
Kmetič in jaz) smo se udeležili predstavitvenega sestanka 
na ITEO. Po tem sestanku je bilo v sodelovanju z upravo
SŽ doseženo, da se je pristopilo k novemu (analitičnemu)
vrednotenju delovnih mest, ki ga je vodil ITEO in pri tem
so sodelovali tudi sindikati. Takrat smo lahko uporabili 
svoje znanje in poznavanje delovnih mest, na katerih smo
delali, in predpisov, ki so določali, kaj smo morali in česa
ne.

Istočasno so potekala tudi pogajanja za prvo kolektivno 
pogodbo, to vse je pripeljalo do sklenitve prve KPDŽP v
januarju 1992 z veljavnostjo od 1. 1. 1992. V tej pogodbi so
bile določene tudi pravice sindikatov do delovnih prosto-
rov, administrativne pomoči (tajnice) ter profesionalnih 
sindikalnih poverjenikov. Na osnovi odločitve znotraj
našega sindikata sem kot sekretar sindikata postal »pro-
fesionalec« s 1. 05. 1992 in to ostal vse do aprila leta 1999, 
ko sem odstopil.

Med tem časom smo spremenili tudi KPDŽP, nekajkrat 
stavkali itd., kar je verjetno v uradnih analih sindikata 
zapisano. V času štrajka 1997 sem bil, tako kot veliko 
drugih, tudi suspendiran.

Pred nastopom »profesionalne funkcije« sem delal
kot vlakovni odpravnik na postaji Ljubljana Zalog, po 
odstopu pa sem do danes zamenjal kar nekaj delov-
nih mest na zelo različnih področjih: izredne pošiljke, 
vozni red, vagonska dejavnost, prevozi v cestnem pro-
metu, kontrola računov za popravila lokomotiv, obračun 
najema lokomotiv, različni projekti ...

  Besedilo: Irfan Jakupović
Foto: Miran Prnaver
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Bernard Nared, 
sekretar sindikata 1999–2005

Neizpodbitna je le ena resnica – da je vsak ujetnik svoje 
resnice (tako A. Camus). Zato je v sindikatu kot »admini-
stratorju skupnega interesa« potrebno najprej usklajevan-
je različnih »resnic« članov in nato še različnih »resnic«
med sindikati. Pri iskanju resničnega skupnega interesa 
pa, enako kot tedaj, ko sem odhajal z mesta sekretarja v 
SŽPS, tudi danes mislim enako: »Ne bo se sejalo in želo 
pravice, če ni pravičnosti v nas samih.« (Tako L. Pitamic.) 
Ali, kot pravi starozavezno vodilo: »Ne bodi pristranski 
do ubožca, ne bodi ugodljiv mogočnežu.«

Upam, da sem v času poklicnega dela v sindikatu tem 
postulatom uspel vsaj malo slediti. Upam, da so in bodo
ti postulati vsaj malo v hotenju sedanjih in bodočih 
»administratorjev skupnega interesa«.

Članom SŽPS čestitam ob lepem jubileju! Juhuhu!

  Besedilo: Bernard Nared
Foto (karikatura): Arhiv Bernarda Nareda

Jože Skubic
sekretar sindikata od 2005 do danes

Pisalo se je leto 2005, ko sem se po dobrih 10-ih letih
dela na upravi SŽ, točneje v Službi za pravne zadeve, po
povabilu vodstva Sindikata železniškega prometa Slo-
venije, odločil, da se podam na novo področje, ki mi
sicer ni bilo tuje, saj sem se v teh letih kot tajnik disci-
plinske komisije (včasih je bilo ugotavljaje disciplinske
odgovornosti urejeno precej drugače) veliko srečeval s
predstavniki železniških sindikatov, ki so v teh postop-
kih sodelovali kot pooblaščenci delavca ali pa kot pred-
stavniki sindikata. Izkušnje teh srečanj so bile takšne
in drugačne, lahko pa rečem, da se danes to dela malo 
drugače.

Kot rečeno, sem v letu 2005, točneje meseca maja, zamen-
jal svoje takratno delovno okolje in na nek način padel
v precej »turbolentno« leto SŽPS, saj je bila v mesecu
oktobru Holdingu Slovenske železnice, d. o. o., napove-
dana opozorilna stavka in z napovedjo sem postal tudi
član stavkovnega odbora. Stavka je bila konec novembra
s podpisom dogovora končana, povsem zadovoljni naj-
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verjetneje nismo bili, ampak v stavkah pričakovati 100 %
uspeh je povsem nerealno. Skratka, ta izkušnja je bila
tako za menoj in morda sem malce naivno pričakoval,
da bo sledilo neko obdobje mirnega dela, spoznavanje
članstva in podobno. Kmalu se je izkazalo, da sem bil
res naiven, saj smo v sindikatu januarja 2006 Holdingu 
Slovenske železnice, d. o. o., napovedali novo stavko 
– stavko zaradi neizplačevanja posebnih dodatkov vla-
kovnim odpravnikom postaj Jesenice, Nova Gorica,
Dobova, Središče in Lendava (mejne postaje), saj so le-ti
pri svojem delu, poleg uporabe in znanja nacionalnih 
predpisov, morali poznati in tudi uporabljati predpise 
sosednjih železnic. To je bila precej posebna stavka, saj
smo v napovedi stavke napovedali, da se stavka izvede
tako, da vlakovni odpravniki postaje Jesenice na perio-
dičnem izpitu iz poznavanja predpisov OBB, ki je bilo
na postaji Jesenice razpisano za 24., 25., in 26. 1. 2006,
zgolj pasivno sodelujejo (periodičnih izpitov se udele-
žijo, vendar na zastavljena vprašanja ne odgovarjajo). Ne
bom dolgovezil, kaj vse se je dogajalo, kasneje je bila,
kljub tožbi HSŽ, d. o. o., o nezakonitosti te stavke, na 
delovnem sodišču spoznana za zakonito in preko delov-
nega sodišča smo tudi dosegli, da so bili vsi upravičenci
do tega dodatka (mejnega dodatka) poplačani za nazaj,
kasneje je bil ta dodatek ukinjen in ponovno uveden v 
letu 2018.

No, potem je le prišlo neko zatišje, res pa je, da je sindi-
kat zaradi zunanjih pritiskov na članice in člane, zaradi 
morda drugačnega dela v sindikatu, drugačnega pogleda
na razvoj železnice in podobno, začel plačevati ceno, ki 
se je kazala v odhodih članstva v druge sindikate. Kljub 
vsemu smo zdržali, tako so se izmenjavala svetlejša in žal
tudi temnejša obdobja, pa vendar so določeni dogodki 
pokazali, da so tudi tisti, ki so odšli iz sindikata, nekako 
verjeli v našo zastavljeno pot in nam dali svojo podporo, 
da smo tako leta 2011 in tudi 2015 več kot uspešno opra-
vili volitve v Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o.

Letos tako mineva mojih 14 let dela v sindikatu, v preteku 
teh let sem doživel vrsto lepih in prijetnih dogodkov,
včasih žal tudi neprijetnih, ampak tako je na železnici.
Vedno sem se iz tega nekaj naučil, kljub vsemu pa sem 
vedno bil mnenja, da smo v prvi vrsti vsi zaposleni naj-
prej sodelavci in da nas sindikalna pripadnost ne sme 
ločevati na naše ali vaše. Upam, da sem osebno s svojim 
delom doprinesel k temu, da smo ob prihajajočem letu 
naše 30. obletnice v dobri kondiciji, da smo zelo pove-
čali svoje članstvo, predvsem z mladimi ljudmi, ki bodo
nekoč prevzeli vodenje sindikata in ga peljali naprej do 
novih obletnic.

  Besedilo: Jože Skubic
Foto: Miran Prnaver
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Jurij Pirš, predsednik poslovodnega odbora ŽG, 
kasneje SŽ, v letih 1989–1993

Spoštovani člani Sindikata železniškega prometa Slovenije!

Čestitam Vam ob 30-letnici delovanja Vašega sindikata in
Vam ob tem za osvežitev spomina pošiljam kratek pregled 
dogajanj v tistih, za Slovenijo zgodovinsko pomembnih časih,
in na vlogo Slovenskih železnic pri tem. Nanjo smo lahko
izjemno ponosni. Pri nadaljnjem delu Vam želim kar največ 
uspehov,

Jurij Pirš

Slovenske železnice 1989–1993

Obdobje med letoma 1989 in 1993 je bilo najbolj turbu-
lentno v zgodovini železnic v Sloveniji. Najprej je z uki-
nitvijo Samoupravne interesne skupnosti za železniški 
in luški promet v letu 1988 Železniško gospodarstvo 
Ljubljana ostalo brez sistemsko zagotovljenih sredstev 
za pokrivanje storitev javnega značaja ter za delovanje 
in razvoj infrastrukture. Država je, res ob zelo zaostrenih 
splošnih gospodarskih razmerah, do leta 1993 v ta namen 
vsako leto prispevala sredstva, ki so bila nezadostna za 
normalno gospodarjenje.

Sicer pa je najpomembnejša vsebina tega obdobja osa-
mosvajanje Slovenije, njeno preoblikovanje v samostojno
državo, vsebinsko in organizacijsko preoblikovanje ŽG
Ljubljana v zvezi s tem in pa aktivnosti, s katerimi so
slovenski železničarji dali zelo pomemben prispevek k
uspešni osamosvojitvi. Kljub ogromnim pritiskom je bil
zavrnjen prihod vlakov na »miting resnice« v decembru
1989, ob tem pa tudi poskus, da bi zvezni organi to odlo-
čitev politično obarvali in iz tega izvajali pritiske na Slo-
venijo. Ob nadaljnjem zaostrovanju razmer je ŽG Ljub-
ljana pravočasno rešilo veliko večino orožja iz skladišč
svoje TO in ga predalo ministrstvu za obrambo, šlo je
za največji tovrstni prispevek v Sloveniji. V času vojne
v juniju in juliju 1991 je železnica v Sloveniji delovala
brezhibno, deležna je bila pohval tudi tujih poročevalcev.
Nekaj časa je bila zveza skozi karavanški predor z dizel-
sko vleko vlakov celo edina fizična povezava Slovenije z
ostalim svetom. Pa tudi vse operativne naloge vojaškega
značaja in nenazadnje odvoz orožja JLA iz Slovenije so
bile opravljene z odliko.

Skladno z novimi formalno–pravnimi okviri, se je
sestavljena organizacija združenega dela ŽG Ljubljana
medtem preoblikovala v javno podjetje za ožje dejav-
nosti, ob katerem je bilo 14 podjetij širše dejavnosti in
4 zavodi. Železniško gospodarstvo se je kasneje preime-
novalo v Slovenske železnice.

Z dnevom osamosvojitve Republike Slovenije 25. 6. 1991
je ŽG Ljubljana pričel z izstopanjem iz Skupnosti jugoslo-
vanskih železnic. Po vrsti zahtevnih postopkov finančne,
tehnično–operativne in komercialne narave v okviru
Mednarodne železniške zveze (UIC) pa tudi s sklepanjem
prehodnih bilateralnih sporazumov z najpomembnejšimi
evropskimi železniškimi upravami so bile, takrat že Slo-
venske železnice, v to zvezo s sedežem v Parizu sprejete
dne 10. 6. 1992.

Nova država je prinesla nove podlage za organizacijo
sindikatov. Vodstvo ŽG Ljubljana je spremljalo organizi-
ranje novih sindikatov, bilo je veliko pogajanj, ki včasih
tudi niso bila lahka, vendar so bili doseženi dogovori
vedno spoštovani.

  Pripravil: Jurij Pirš
Za članek se je dogovoril Miran Prnaver.
Foto: Arhiv Jurija Pirša

Nagovor direktorja ŽG iz časa ustanavljanja našega 
sindikata
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Lojze Peterle, 
predsednik osamosvojitvene vlade RS (1990–1992)

»Spominjam se začetkov sindikalnega organiziranja slo-
venskih železničarjev iz leta 1988, ko se je v bran njihovih 
pravic postavil sindikat strojnega osebja. Če so se sloven-
ski železničarji takrat postavili za svoje pravice, so se leto 
kasneje postavili v bran cele Slovenije, ko so se strojevodje
suvereno in odločno uprli Miloševićevi nameri z »mitin-
gom resnice« in bistveno prispevali k njegovi preprečitvi. 
Ustanovitev Neodvisnega sindikata vlakovnih odpravni-
kov Slovenije in Istre leta 1990 je pomenila ključen korak 
v moderno sindikalno organiziranost železničarjev. Ko 
je Demosova vlada leta 1990 začela s pripravami na osa-
mosvojitev in reforme, je imela v mislih tudi moderni-
zacijo Slovenskih železnic. Vesel sem, da smo takrat v
železničarskem sindikatu imeli verodostojnega partnerja 
in se tistih časov sodelovanja s hvaležnostjo spominjam. 
Sindikatu ob okrogli obletnici iskreno čestitam in mu 
želim, da bi bil uspešen pri delu za dostojanstvo in pra-
vice slovenskih železničarjev.«

  Članek je zapisal Lojze Peterle.
Za članek se je dogovoril Miran Prnaver.
Foto: Jože Potrpin

Nagovor predsednika osamosvojitvene vlade 
Republike Slovenije
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Sindikat uslužbencev železnice

Naše sodelovanje s Sindikatom železniškega prometa 
Slovenije sega v leto 2015, takrat smo podpisali pogodbo 
o sodelovanju, katerega namen je bil povezovanje med 
sindikatoma, ki temelji na medsebojnem spoštovanju, 
sodelovanju, enotnosti in solidarnosti in izboljšanju 
pogojev za delovanje in učinkovitejše varovanje druž-
benega, ekonomskega in socialnega položaja članov ter 
varovanje njihovih pravic na podlagi dela in iz dela.

To sodelovanje z vašim sindikatom se je v vseh teh letih 
dobro obneslo, saj  uspešno sodelujemo, zato se vam ob tej 
priložnosti zahvaljujemo za vse dosedanje sodelovanje.

V teh tridesetih letih je vaša sindikalna organizacija 
veliko prispevala k zaščiti delavskih pravic in s tem k 
uresničevanju človekovih pravic nasploh. Prispevala je k 
socialnemu dialogu in si prizadevala, da poštenemu delu 
pripada pošteno plačilo. Prepričani smo, da bo tako tudi 

Pozdravne besede partnerskih sindikatov

v prihodnje in da bo prispevek vaše sindikalne organiza-
cije še naprej tako velik, kot je bil doslej.

Ob tem pomembnem jubileju še enkrat sprejmite naše
iskrene čestitke z najboljšimi željami in da bi se naše
sodelovanje tudi v prihodnje nadaljevalo v dobro vseh
članov!

Člani Sindikata železniškega prometa Slovenije, iskrene
čestitke ob 30. obletnici vašega delovanja!

  David Merc, predsednik SUŽ-a
Foto: Arhiv SŽPS
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Sindikat vzdrževalcev Slovenskih 
železnic

Pred 23-imi leti, ob ustanovitvi Sindikata vzdrževalcev
Slovenskih železnic, smo v težnji po čim boljšem zasto-
panju članov sindikata in v želji, da v praksi poskušamo
ažurno reševati aktualne probleme članstva, navezali
stike s takratnim vodstvom SŽPS. Sodelovanje se je raz-
vilo in nadgradilo v skupno nastopanje in zastopanje
interesov članstva, kar se je formaliziralo v pogodbi o
sodelovanju.

Začetno druženje in pozitivne izkušnje, kot posledica
skupnega nastopanja v reševanju problemov, so se raz-
vili v dolgoletno, plodno sodelovanje. V letih sodelovanja
smo se naučili poslušati in usklajevati stališča, pridobljene
izkušnje pa koristno uporabljamo v dobro naših članov.

Prepričan sem, da bomo uspešno sodelovali tudi v pri-
hodnje. 

Ob jubileju Sindikata železniškega prometa Slovenije
čestitamo članom in vodstvu za pokončno držo in za vse
doseženo v preteklih letih, obenem pa vam želimo obilo
uspehov ter plodnega sodelovanja tudi v prihodnje.

  Bojan Gajšek, predsednik SVSŽ
Foto: Arhiv SŽPS

Sindikat progovnih prometnikov 
Slovenije

Vrnil sem se v čas ustanavljanja Sindikata železniškega
prometa Slovenije. Takrat sem končal Srednjo železniško
šolo v Mariboru in začel z delom prometnika na postaji
Poljčane, iz katere izhaja tudi prvi predsednik SŽPS.

V letu 2015 smo se skupina delavcev primorske regije
organizirali v Sindikat progovnih prometnikov Slovenije.

Že pred obletnico, ki jo praznuje SŽPS, smo sindikati
družbe Infrastruktura, d. o. o., združili moči. Sodelo-
vanje že kaže rezultate, saj delodajalec ne more kratiti
pravic delavcem, na katere se ob razvoju oz. moderniza-
ciji pozablja ali jih ignorira. Delo sindikata zahteva veliko
truda. Sindikat mora vedno zagovarjati pravice delavca, 
ljudem, ki to zlorabljajo, pa morajo onemogočiti odlo-
čanje v sindikatu. 

Članom Sindikata železniškega prometa Slovenije česti-
tamo za uspehe pri njihovem delu. Veselimo se sodelo-
vanja, ki naj temelji predvsem na medsebojnem zaupanju!

  Slavko Rokavec, predsednik SPPS
Foto: Arhiv SŽPS
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Aleksander Motyka, 
predsednik ZZDR PKP (sindikat poljskih prometnikov) 

Aleksander, SŽPS in ZZDR PKP sodelujeta že vrsto
let. Letos SŽPS praznuje 30. obletnico delovanja. Kaj 
bi želel povedati o našem sodelovanju in kakšno je
sporočilo ob obletnici SŽPS?

Najlepša hvala. Prisrčno pozdravljam vse člane SŽPS in
jim čestitam ob 30. obletnici. Mislim, da je to pomemben 
dogodek za vsak sindikat, ki je ne samo priložnost za 
praznovanje, ampak tudi za pregled tistega, kar je bilo
narejenega v vseh teh letih.

Kar zadeva sodelovanje med sindikatoma, je le-to na
zavidljivo visoki ravni, saj temelji na več skupnih točkah. 
Imam to srečo, da sem v času, ko sem sam predsednik
ZZDR PKP, sodeloval s tremi predsedniki SŽPS. Tema 
pogovorov med nami je bila predvsem problematika
zaposlenih na železnici tako v Sloveniji kot na Poljskem,
kot je, na primer, zagotavljanje boljših delovnih in plač-
nih pogojev za zaposlene na delovnih mestih prometnika
in delovnih mestih, povezanih z varnostjo v železniškem
prometu. Takšen način sodelovanja ocenjujem kot poziti-
ven. Velikokrat smo na osnovi tega, kako ste vi pristopili
k reševanju kakšne težave, tudi sami dobili idejo, kako
naj razrešimo podoben problem, ki se je pojavil v našem 
okolju. Bistvo vsakega sindikata je vedno bilo prav to, da 
išče in najde rešitve za problematiko, s katero se srečujejo
njegovi člani. Poljska je velika država, Slovenija majhna,
vendar, kadar gre za težave, to merilo ne igra nobene
vloge, ker so te pri enih in drugih enako velike.

Pozdravne besede predsednikov sindikatov iz tujine

Vsem članom SŽPS, vodstvu SŽPS in vsem delavcem 
ter tudi njihovim družinam želim, da se jim izpolnijo 
vse želje, da imajo zagotovljeno delovno mesto, da imajo 
zagotovljeno zaposlitev za redne ure dela in da za to 
seveda dobijo primerno nagrado, ki sledi iz tega. Največ 
pa jim želim zdravja, ker je to na prvem mestu. Vse te
želje izrekam v svojem imenu, v imenu članov ZZDR
PKP. Zahvaljujem se vam za dosedanje sodelovanje in
želim, da se nadaljuje in še nadgrajuje ter izboljšuje.
Želim si, da nas težave ne bi delile, ampak bi nas pove-
zovale v iskanju skupnih rešitev.

Sprejmite pozdrave in najboljše želje, veliko uspeha in
zadovoljstva pri delu ter srečo in veselje v osebnem in 
družinskem življenju.

Enake želje tudi vašim upokojenim članom in njihovim
družinam.

  Pogovarjal se je (s pomočjo prevajalke Snežane Saveski) Miran 
Prnaver.
Foto: Arhiv ZZDR PKP
Po zvočnem zapisu je članek pripravila Tatjana Petek.

Poljska, 2017
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Marko Gašpar, 
predsednik SPVH (Sindikat prometnika vlakova Hrvatske) 

Drage članice in člani SŽPS, čestitamo Vam ob 30-letnici 
sindikalnega delovanja!

Ob tej čestitki se hkrati spominjamo, kako je nastajalo in 
se ohranjalo naše sodelovanje: V časih, ko je razpadala 
bivša skupna država, so se tudi na železniški sindikalni 
sceni dogajale velike spremembe. Od napol mrtvega, 
enega in edinega sindikata, so se »trgali« in nastajali novi, 
strokovni sindikati, pa tudi sindikati splošnega tipa, na 
čelo katerih so stopali zavednejši delavci, odločeni vpli-
vati na pogoje dela in na višino plače svojih članov.

Po nizu dejanj, ki so utrdila uravnilovko v delitvi dobička, 
se je nabralo dovolj veliko nezadovoljstva tako prometni-
kov kot tudi ostalih izvršilnih delavcev, kar je pripeljalo 
k ustanovitvi Sindikata prometnika vlakova Hrvatske. 
V teh začetkih je seveda bilo težko doseči kakšen viden 
rezultat, ki bi upravičil ustanovitev strokovnega sindi-
kata, tako tudi našega.

Da bi izmenjali izkušnje pri svojem delu, predvsem pa,
da bi izvedeli, na kakšen način delujejo in s katerimi
težavami se srečujejo podobni sindikati v okolici, smo se
povezali s sosedi, kolegicami in kolegi iz Slovenije. Tako
smo se z vodstvom SŽPS prvič sestali v Dobovi. Takšna
začetna srečanja ponavadi ostanejo trajneje zapisana v
spominu. Za nas so bila ta začetna srečanja, in tudi vsa
nadaljnja, velik veter v hrbet. Učili smo se od sindikalis-
tov, ki so že prestali sindikalne porodne muke, in za nas
je bilo zelo, zelo koristno pri njih iskati in najti odgovore
na svoje dileme.

Mineval je čas, minevala so leta, naše sodelovanje pa je
postajalo vse tesnejše in bogatejše. Tako smo po nekaj
letih naša srečevanja in sodelovanja razširili še na športna
srečanja in druženja, kjer smo razvijali prijateljstvo, ki
traja vse do danes.

Lepo se je spomniti vseh krasnih ljudi, s katerimi smo se
pogovarjali o novostih v železniškem življenju:

• Brane Jug
• Ivan Šenkiš
• Damjan Rak
• Matjaž Skutnik
• Milorad Šljivić.

Hkrati nas je razveseljevalo dejstvo, da so bili kolegi iz
SŽPS vedno korak pred dogajanji pri nas, tako zaradi
politične situacije (članstvo v EU ipd.), kot zaradi prilago-
ditve železnice razmeram na trgu, ki se je pri nas pričela
šele z vstopom Hrvaške v EU. Na takšen način smo se
lahko pripravljali na čas, ki je prihajal, za nova sindikalna
delovanja. Tudi danes delujemo tako.

SŽPS je nepogrešljiv sindikalni partner v našem razvoju
in odraščanju. Brez te vzajemnosti bi si bilo težko zamis-
liti današnji Sindikat prometnika vlakova Hrvatske.

Hvala, SŽPS, za iskreno in bratsko sodelovanje. S spoš-
tovanjem!

  Za članek se je dogovoril Miran Prnaver.
Foto: Arhiv SPVH
Članek je v slovenščino prevedla in zapisala Tatjana Petek.
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Nebojša Nikić, 
predsednik Sindikata izvršnih službi – Srpskih železnica

Članicam in članom Sindikata železniškega prometa Slo-
venije!

V imenu Sindikata izvršnih službi – Srpskih železnica
in v svojem imenu vam iz srca čestitam za pomemben
jubilej – trideset let ustanovitve Sindikata železniškega
prometa Slovenije.

Veliko izjemne pronicljivosti, trdega dela, zavezanosti in
vztrajnosti ste prispevali k temu, da je Sindikat železniš-
kega prometa Slovenije postal eden od svetilnikov na
področju sindikalnega dela, ki se nanaša na dejavnost
železniškega prometa tako v Sloveniji kot v bližnjih drža-
vah.

V svojem delovanju ste profesionalno, realno ter pravo-
časno spremljali dogajanje na področju železniškega pro-
meta v Sloveniji, v sodelovanju s sindikati drugih držav.

Vaš sindikat, Sindikat železniškega prometa Slovenije,
si je s potrpežljivim in marljivim večdesetletnim delom
prislužil zaupanje velikega števila članstva, ki je v njem

prepoznalo zaščitnika pravic delavcev, zaposlenih v 
dejavnosti železniškega prometa.

Tako kot ste do sedaj izpolnili visoke zahteve, ki jih pred 
vse nas postavlja težnja k pravočasni zaščiti pravic vseh
zaposlenih, tako iskreno verjamemo, da boste s svojim
delom in predanostjo pomembno doprinesli k širjenju 
resnice in potrditve resničnih vrednot v družbi nasploh, 
še posebej pa v delu, ki se nanaša na železniški promet. 
Vaš sindikat je vse od svoje ustanovitve obdržal svojo 
organiziranost na principih uspešnega delovanja in ures-
ničevanja skupnih ciljev vseh zaposlenih v dejavnosti 
železniškega prometa.

Še enkrat Vam izrekam iskrene čestitke za jubilej – tri-
deset let delovanja Sindikata železniškega prometa Slo-
venije in Vam želim še uspešnejše delo in nadaljevanje 
našega odličnega sodelovanja.

  Za članek se je dogovoril in fotografije prispeval Miran Prnaver.
Članek je v slovenščino prevedla in zapisala Tatjana Petek.
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Igor Boban, 
predsednik Samostalnog sindikata izvršnog osoblja
područja infrastrukture ŽF Bosne i Hercegovine

Igor, lahko poveš nekaj misli ob praznovanju 30. oblet-
nice našega sindikata?

Najprej vam čestitam ob jubileju, ob praznovanju 30-let-
nice sindikata. Posebej bi izpostavil izjemno sodelovanje 
med Samostalnim sindikatom izvršnog osoblja područja 
infrastrukture ŽF BiH in SŽPS, za katerega upam, da se
bo nadaljevalo tudi v prihodnosti.

Želim vam, da ste čim močnejši, da iz sindikalnih bojev 
pridete kot zmagovalci in da izboljšujete socialno-eko-
nomske pravice svojih članov.

  Pogovarjal se je in fotografije prispeval Miran Prnaver.
Po zvočnem zapisu je članek v slovenščino prevedla in pripravila 
Tatjana Petek.

Milan Usančević, 
predsednik Jedinstvenog sindikata radnika
ŽP Crne gore

Milan, sindikat SŽPS naslednjega leta obeležuje 30-let-
nico delovanja. Sodelujemo že nekaj let. Kaj lahko
poveš o sodelovanju sindikatov in kakšno je tvoje spo-
ročilo ob jubileju SŽPS?

Najprej bi rad sindikatu SŽPS čestital ob praznovanju 30.
obletnice. Želim vam, da nadaljujete s tako poštenim in
korektnim delom, kot ste ga opravljali do zdaj, in boste
še številčnejši in močnejši.

Zelo sem vesel, da sodelujemo z vašim sindikatom, in že-
lim, da tako nadaljujemo tudi v prihodnje. Vedno radi pri-
demo v Slovenijo in se veselimo vsakega srečanja z vami.

Torej meniš, da je takšno sodelovanje v korist in dobro
obeh sindikatov?

Da, vsekakor. Na vsakem srečanju izmenjamo izkušnje in
se tako učimo eden od drugega.

Najlepša hvala.

  Pogovarjal se je in fotografije prispeval Miran Prnaver. Po zvočnem 
zapisu je članek v slovenščino prevedla in pripravila Tatjana Petek.
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Aleksandar Guculović

Aco, naš sindikat januarja praznuje 30-letnico delovan-
ja. Bil si med ustanovitelji. Kakšni so tvoji spomini na 
tiste čase? Koliko se še spomniš tistih začetkov? Kako 
se spominjaš ustanovnega sestanka?

Če se prav spomnim, se nas je ustanovne seje udeležilo 
okoli sto takrat še vlakovnih odpravnikov. Začelo se je
pa tako, da me je poklical moj sošolec Marijan Lukač, 
ki je bil takrat vlakovni odpravnik v Litiji. Povedal mi 
je, da se glede ustanovitve sindikata vlakovnih odprav-
nikov nekaj že dogaja, in to po zgledu strojevodij, ki so 
takrat že imeli svoj sindikat. Če so uspeli oni, zakaj ne bi 
tudi mi? Iz Litije sem dobil informacijo, da bo ustanovna
seja čez dva dni. Ker sem bil takrat ravno v službi, sem 
takoj vzel telefon v roke in začel po progi obveščati še 
druge vlakovne odpravnike. Na postajo Novo mesto sem 
poslal pisno obvestilo o ustanovni seji sindikata, ki naj 
bi se odvijala na Taboru v Ljubljani in naj bi se dobili
tam. Na vlaku za Ljubljano sta bila samo dva vlakovna 
odpravnika: Bukovec in Kovšca. Bil sem presenečen in 
se spraševal, zakaj ni bilo večjega odziva. V tistih časih, 

Razmišljanja ustanovnih članov sindikata

ko je bilo še vse tako zelo v povojih, si moral imeti res 
veliko poguma, da si šel v to. Pričakoval sem, da bo 
odziv v Novem mestu, kot razporedni postaji, največji. 
Po ustanovni seji v Ljubljani sem izvedel, da je takratni 
službujoči vlakovni odpravnik dal obvestilo o ustanovni 
seji nekam v predal in je nanj »češ« pozabil. V resnici pa 
ga je skril. Njegov komentar kasneje je bil, da so to resne 
stvari in da lahko dobimo odpoved.

Torej ljudje niso bili obveščeni o dogajanju in o usta-
novnem sestanku sindikata?

Ne, niso bili. Pričakoval sem, da bo, na razporedni pos-
taji, obvestil tudi druge postaje, ampak je pismo namesto 
tega shranil v predal, tako da drugi niso bili obveščeni. 
Direktor TOZD-a za promet je svaril, da so takšna dejan-
ja na meji regularnega. Sam sem pa razmišljal tako: če 
je uspelo strojevodjem, zakaj ne bi tudi nam. Saj konec 
koncev ne počnemo nič slabega, ampak se borimo za 
pravice delavcev. Bilo mi je nenavadno, da ima trgovec 
v sosednji trgovini večjo plačo kot vlakovni odpravnik. 
Trgovec je za osem ur dela zaslužil več kot mi z vsemi 
dodatki. V tistih časih je bila plača na železnici resnično 
nizka.

Kakšno je pa bilo vzdušje na ustanovni seji v Ljubljani?

Nagovoril nas je gospod Purišić, ki je svetoval tudi stro-
jevodjem. Nikoli ne bom pozabil, ko je v nagovoru dejal: 
»Fantje, karkoli boste naredili, ostanite politično nev-
tralni. Ne priključite se nobeni stranki. Ostanite strankar-
sko neopredeljeni in se ne vežite. Ne bodite ne levi in ne 
desni. Naj bo vaš namen in namen sindikata, ki ga usta-
navljate, to, da se izboljšajo in branijo pravice delavcev.« 
Točno tako je tudi bilo. Na ustanovni seji smo sklenili, 
da sindikat poimenujemo Neodvisni sindikat vlakovnih 
odpravnikov Slovenije in Istre, ker je takrat Istra še spa-
dala pod ŽG Ljubljana. Za predsednika smo izvolili Ivana 
Vajdo. Kot glavno vodilo in namen ustanovitve sindikata 
smo postavili zaščito pravic delavcev. Začutil sem, da je 
to nekaj, kar je prav in da je potrebno nadaljevati zastav-
ljeno pot.

Kako pa danes, ko si v pokoju in po 30-ih letih gledaš 
na sindikat in njegovo delovanje? Še spremljaš doga-
janje v sindikatu?

Še vedno aktivno sodelujem v sindikatu, čeprav sem 
sedmo leto v pokoju. Pomagam pri organizaciji izletov in 
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sem blagajnik OO Novo mesto. Na tekočem sem z vsem,
kar se dogaja, in se udeležujem sestankov. Pomagam z
nasveti in idejami. Še vedno sem rad član tega sindikata,
čeprav me upokojenci vabijo v svoje vrste. Všeč so mi
druženja in izleti, ki jih organiziramo, in s člani se zelo
dobro razumem. Ponosen sem na to, kar delamo.

Ko smo ustanavljali OO Novo mesto, smo na sejo pova-
bili tudi takratnega direktorja TOZD-a za promet. Že 
pred sejo smo mu dali vedeti, da je lahko samo prisoten
in posluša, o čem se bomo pogovarjali. Slonel je na vratih
in v nekem trenutku je imel pripombo: »Fantje, veste kaj,
v svoj sindikat sprejmite tudi kretnike, ker so vaša desna
roka.« Kovšca, ki je sejo vodil, ga je takoj prekinil in mu 
dejal, da je povabljen samo kot opazovalec in da mu ni
dovoljeno komentirati. V tistih začetkih je bilo potrebno
res veliko poguma in samozavesti, ker je veliko ljudi ver-
jelo, da je to, kar smo počeli, nekaj nezakonitega in da
bomo za to dobili odpoved.

Pa ste kretnike nato sprejeli v sindikalne vrste?

Na začetku ne. Na ustanovni seji smo sprejeli stališče,
da so lahko bili člani v tistih začetkih izključno samo
vlakovni odpravniki. Kasneje smo članstvo razširili na 
vse poklice in delovna mesta in tako je tudi še danes. 
Vsak je dobrodošel. Upam, da bomo svoje poslanstvo še 
naprej uspešno nadaljevali in da vzdušje ostane vsaj tako
prijetno, kot je.

V tridesetih letih delovanja smo imeli pri vodenju sin-
dikata dobre in uspešne ljudi. Tako je tudi danes. Želim
si, da bi bili tudi v prihodnje uspešni na vseh področjih.
Apeliram na mlajše člane, naj se bolj aktivno vključujejo 
v delovanje sindikata in nadaljujejo našo zarisano pot. 

Vsem članicam in članom želim veliko prijetnega dru-
ženja in uspešnost pri delu!
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Andrej Bukovec

Andrej, pred nami je 30-letnica sindikata. Bil si med 
ustanovnimi člani in udeleženec sestanka januarja leta 
1990. Kako se spominjaš tistih dogodkov?

Po pravici povedano, so spomini že malo obledeli. Tis-
tega dne smo iz Bele krajine šli na ustanovni sestanek trije 
prometniki: Stane Prosenjak, ki ga žal ni več med nami, 
Silvo Jančar, ki dela na postaji Črnomelj, in jaz. Takrat je 
bilo vse še v povojih in čutiti je bilo, da se marsikdo ni 
upal izpostavljati.

Takrat ste bili še zelo mladi.

Nekateri smo pač čutili, da je bilo nekaj treba narediti 
in spremeniti in smo šli. Na ustanovni seji so nam bile 
predstavljene smernice, za kaj naj bi se sindikat zavze-
mal. Takrat se pravzaprav še niti ni vedelo kaj dosti o 
tem, kaj sindikati sploh pomenijo. S tistim, kar nam je 
bilo predstavljeno, smo bili zadovoljni in kar navdušeni, 
tako da smo podprli ustanovitev sindikata.

Kakšno je bilo vzdušje na ustanovni seji? Takrat se vas
je zbralo kar 128.

Spominjam se enkratne klime in vzdušja, ki je prihajalo
prav iz srca.

Stvari so se na terenu lepo razvijale in ljudje so se
včlanjevali?

Ja, vse je lepo teklo in ustanavljati so se začeli območni
odbori. Ko pa so se stvari umirile, so se pa začela dolo-
čena trenja, ampak to pustimo, o tem ne bomo govorili,
ker nima nobene zveze s samo idejo, namero, miselnostjo,
zakaj smo šli tistega dne v Ljubljano.

Se pa danes verjetno s ponosom in hvaležnostjo spomi-
njaš, da si bil del te ekipe?

Zagotovo. Takrat sploh nisem razmišljal o tem, kako
pomembna seja je bila tistega dne. Danes mi je lepo, da
sem bil takrat zraven.

Si ves ta čas ostal član sindikata?

Član sindikata ja, a ne ves čas istega, ker je prišlo do
delitev. Sem pa zdaj ponovno član SŽPS. Tisto vmes pa ...

Bi za konec želel še kaj dodati?

Morda to, da je bil najpomembnejši razlog za ustanovitev
sindikata ta, da bi predstavljal zaščito delavcu v težjih,
resnejših situacijah. Zaščita delavca je bilo glavno vodilo.
Ne pikniki in podobne reči.

Smisel sindikata je, da v težkih situacijah, kot je na primer
izredni dogodek, nudi podporo in pomoč delavcu članu. 
To je bila najpomembnejša namera ustanovitve. In ta
zaščita je za delavca v izvršilni službi najpomembnejša.
Vse ostalo je kič. Profesor nam je v šoli govoril: »Vi ste
v taki službi, da greste zjutraj v službo v kravati in ste
gospodje. Popoldan, zvečer pa ne veste, ali boste iz
službe odhajali domov ali pa vas odpeljejo vklenjenega.
Zjutraj si gospod, zvečer pa si lahko najslabši človek na
svetu. Tega se zavedajte, fantje.«
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Božo Piberčnik

Božo, si ustanovni član našega sindikata. Bil si zraven, 
ko se je pred 30-imi leti rodila in začela razvijati ideja 
o našem sindikatu. Koliko spominov je še ostalo na
tiste čase in kako se spominjaš priprav na tisto prvo,
ustanovno sejo v Ljubljani?

Spominov je ostalo pravzaprav bolj malo. Spomnim se,
da smo se dobili na Taboru v Ljubljani in da je bila dvo-
rana polna. Glavni organizator je bil Borut Dolenc, ki je 
takrat delal v Ljubljani.

Je bil on tisti, ki vas je klical in obveščal?

Tako je. Takrat sem delal na Kamniški progi, na postaji
Črnuče, in nadomeščal v Kamniku. Pravzaprav smo
skoraj vsi takratni prometniki s Kamniške proge bili na 
tej ustanovitveni seji.

Kakšno je bilo pa vzdušje na ustanovni seji? Kako se
ga spominjaš?

Vzdušje je bilo enkratno. Bili smo, kako bi rekel, zagreti
za delo. Udeleženci seje smo prišli z vseh koncev Slove-
nije in takrat še tudi iz Istre.

To ste najbrž po seji prenesli tudi med sodelavce, na
teren?

Vsak od nas je prenesel dogajanje in informacije v svoje 
delovno okolje.

Danes si še vedno aktiven, še vedno si prometnik. 
Kako danes gledaš na delovanje sindikata? So se ideje 
s tistih začetkov razvijale v pravo smer? Kaj meniš, ali 
so se želje in pričakovanja z ustanovne seje večinoma 
izpolnili ali pa je vse šlo po drugi poti, kakor je bila v 
začetku zamišljena?

Eno je gotovo: razmere so boljše, kot so bile 30 let nazaj.
Pred nami so svoj sindikat ustanovili strojevodje. Tako 
smo tudi sami želeli aktivno sodelovati pri tem, da si 
zagotovimo boljše pogoje dela. Seveda se spremembe
niso zgodile čez noč, ampak so se dogajale postopoma. 
Sčasoma se je popravilo na bolje kar dosti. Nič se ne zgodi 
kar tako, z danes na jutri.

Če prav razumem, se ti zdi, da je bila odločitev za usta-
novitev sindikata prava?

Ja, je bila. Vsekakor. Ni nam bilo žal. Seveda so bili pri-
sotni tudi skeptiki. Sam sem bil mnenja, da moramo in
zmoremo le mi poskrbeti zase za svoje dobro in da je 
potrebno za to tudi kaj narediti.

Danes si verjetno ponosen na to, da si se udeležil tiste 
prve, ustanovne seje sindikata?

A, seveda. Od tistega časa sem ostal član našega sindi-
kata, v dobrih in slabih časih. Ni mi žal za ta leta.

 

Ljubljana Moste, delovna akcija, 1998
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Drago Šteblaj

Drago, 30 let je od takrat, ko je bil ustanovljen naš
sindikat. Bil si med ustanovitelji. Zanima me, kako so 
potekale priprave na ustanovitev sindikata. Kdo te je 
obvestil o ustanovni seji, da ste se tistega 22. januarja 
1990 odpravili v Ljubljano?

Takrat sem kot prometnik delal v Zidanem Mostu, ki je 
bil takrat razporedna postaja, tako je bila komunikacija s
štajerskim in ljubljanskim koncem in tudi proti Dobovi 
vsakodnevna. Jedro ustanovnega odbora je bilo na Šta-
jerskem, iniciativa za ustanovitev sindikata pa je prišla s 
postaje Pragersko. Eden glavnih pobudnikov je bil Rudi 
Kruh. V Ljubljani se nas je na ustanovnem sestanku zbralo 
kar precej, tako da smo se namesto v šolski sobi, kakor je 
bilo najprej načrtovano, zbrali v dvorani na Taboru. Leto 
pred nami so strojevodje ustanovili svoj sindikat in tako 
smo se takrat odločili tudi prometniki.

Kako pa so ostali prometniki v Zidanem Mostu sprejeli
to, da se ustanavlja nov sindikat? So to podpirali, ste 
bili enotni, ali je kdo morda imel kakšne pomisleke
v zvezi s tem? Je bilo čutiti navdušenje, pričakovanje?

Moram povedati, da v vseh 30-ih letih, kar sem bil pro-
metnik v Zidanem Mostu, nikoli nisem čutil nekega raz-
kola med nami zaradi sindikalnega delovanja, sploh ne v
začetku, pa tudi kasneje ne. Prometnik v Zidanem Mostu
je vedno bil alfa in omega na postaji in vedno je obveljalo
tisto, kar je odločil – temu ni oporekal niti šef.

Pa je bila po ustanovitvi sindikata morda kakšna raz-
lika na terenu? Je bilo kakšne pravice laže uveljavljati
kot prej? Je bilo zaznati spremembe v odnosu med
delodajalcem in zaposlenimi?

Spremembe so se čutile kar hitro. Morda ne takoj v
začetku, zelo pa se je to občutilo po strojevodski stavki
in nato še naši stavki. Predvsem se je spremenila misel-
nost in prometniku se je dala veljava. Pred tem je namreč
marsikdo od vodilnih zviška gledal na nas prometnike,
kot na nekakšno ubogo rajo. Vsekakor se je ta odnos
precej hitro začel spreminjati. Ker pa je imel prometnik v
Zidanem Mostu zmeraj nek poseben status zaradi narave 
zahtevnosti samega dela, moram reči, da sam takega
podcenjujočega odnosa nisem nikoli občutil. Niti v časih,
ko so se začele razprtije znotraj sindikata.

Ko pogledaš nazaj, si danes ponosen, da si bil del
zgodbe o nastajanju sindikata? Se z veseljem in poziti-
vizmom spominjaš tistih časov?

Ponosen, zagotovo. Ne glede na kasnejše razprtije. Sam
razmišljam tako, da nečesa, kar si ustanavljal, ne boš raz-
bijal. Potrebno je imeti hrbtenico in biti pokončen, ker se 
bo tisti, ki se upogne nekje, upognil vsepovsod. Nikoli mi
ni šlo v račun, kako so lahko čez leta bili nekateri ustano-
vitelji sindikata tisti, ki so ga hoteli razbiti.
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Edo Pihar

Edo, bil si ustanovni član sindikata pred 30-imi leti. 
Kakšni so danes tvoji spomini in koliko je še teh spo-
minov?

Spominov je relativno malo. Spomnim se, da sem bil v 
službi in me je poklical Rudi Kruh, s katerim sva bila 
sošolca. Vprašal me je, ali bi šel na ustanovni sestanek
sindikata. Na našem področju smo se malo pomenili med
sabo in skupina petih ali šestih se nas je odpravila v 
Ljubljano. Postal sem član sindikata in nekaj časa sem
bil tudi predsednik območnega odbora Sežana. Vse delo
za potrebe sindikata smo v tistih začetkih opravljali v
svojem prostem času, tudi pred nočno in iz nočne. Nado-
mestilo nam ni pripadalo, sejnine, ki smo jih dobili, pa so 
bile ravno za eno kavo.

Se pravi, da ste v tistih začetkih res delali iz svojega 
prepričanja in želje. Kakšno je bilo pa vzdušje na usta-
novni seji? Pozitivno?

Zelo pozitivno. Morda bi morali takrat izkoristiti trenutek 
in si izboriti več, tudi glede beneficirane delovne dobe.

Torej so bile ideje in želje po spremembah takrat 
močne. Pa tudi pričakovanja so bila najbrž kar velika.

Ja, pričakovanja so bila velika. Naj omenim stavko leta 
1997. Bil sem med tistimi petimi, ki smo bili suspendirani.
Stavka se je namreč začela na področju Primorske in se
širila po Sloveniji. Takrat sem bil doma 14 dni.

Kako se je po ustanovni seji v Ljubljani na vašem 
koncu razvijalo delo na terenu? Kako je potekalo včlan-
jevanje?

Mislim, da na našem področju ni bilo niti enega promet-
nika, ki ne bi bil član sindikata vlakovnih odpravnikov 
Slovenije in Istre. V Ljubljano je hodil na sestanke tudi 
predsednik območnega odbora iz Pule.

Ko pogledaš nazaj, si verjetno ponosen, da si bil del
začetka zgodbe tega sindikata. V tistem času se tako
izpostaviti ni bilo enostavno.

Ponosen, pa tudi razočaran, ko sem videl, kako so se
stvari kasneje razvijale. Moja pričakovanja se niso izpol-
nila.

Morda si pričakoval preveč.

Morda res. To je že druga zgodba. Zdelo se mi je, da so se
ustvarili določeni lobiji, ki so izpostavljali ena področja in
zapostavljali druga. Moram reči, da nisem navdušen nad
takim delovanjem. Nisem.

Verjetno so v vseh zgodbah začetki podobni. Ljudje 
želijo nekaj vzpostaviti brez kakršnekoli želje po
osebni koristi. Kaj koristi, prej sebi v škodo, ko se je
potrebno izpostaviti. Ko pa se stvari uredijo, pa pride 
nekdo in sede v fotelj. Vse je že pripravljeno, pri tem 
pa pozabijo na vse tiste, ki so se izpostavili.

Ko so me suspendirali zaradi stavke, sem imel doma 
dva majhna otroka. Eden je bil star 5 let in drugi slaba tri 
leta. Žena je šla v nočno, jaz pa iz dnevne s podpisanim 
suspenzom. Oditi domov s tako negotovo prihodnostjo
je bilo težko. Ko ne veš, ali boš še imel službo ali ne. Ni 
bilo lahko.

Zdaj si v pokoju. Ali še spremljaš dogajanje v sindi-
katu?

Ne, ne spremljam. So me vprašali, ali bi želel biti kot 
upokojenec še član sindikata. Pa nimam časa. Prosti čas
namenjam vnuku.
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Franc Kovšca

Franc, tudi ti si bil tistega davnega leta 1990 med usta-
novnimi člani sindikata. Kakšni so tvoji spomini na 
tiste čase?

To so lepi spomini. Ko sem izvedel za idejo o ustanovitvi 
sindikata prometnikov, sem bil takoj za. Že po naravi 
sem tak človek, da se borim za pravice. Še sedaj, ko sem 
že tik pred penzijo. To je del mene in takšen bom ostal. Bil 
sem navdušen nad idejo o ustanovitvi sindikata in o tem 
obveščal tudi druge. Kasneje sem postal prvi predsednik 
OO Novo mesto in bil nato osem let aktiven sindikalist.
Potem pa sem začel razmišljati, da je dobro, da svoje 
mesto prepustim komu drugemu. Če je človek predolgo 
na kakšnem položaju, se lahko zgodi, da si začne domiš-
ljati, da je nenadomestljiv in za vse večne čase, kot nekoč
Tito. Trenutno nimam nobene sindikalne funkcije, sem 
pa še vedno aktiven na način, da se udeležujem sestan-
kov, dajem ideje, vodilne opozarjam na nepravilnosti. 
Vendar z dobrim namenom.

Kakšen je bil odziv ljudi na terenu, ko ste se vrnili z 
ustanovne seje v Ljubljani? So zaposleni sprejeli idejo 
o sindikatu z navdušenjem? So se hitro včlanjevali ali 
so bile kakšne težave?

Ljudje so me poznali kot človeka, ki je stal za svojimi 
besedami in dejanji. Kot nekoga, ki si je upal povedati 
svoje mnenje tudi kateremu od vodilnih in se ni ustrašil 
groženj. Zaradi tega, ker se nisem želel pokoriti, sem bil 
večkrat tudi »kazensko« premeščen na postaje, kjer se je 
bilo tako rekoč nemogoče izogniti disciplinski. Mislim, 
da so ljudje v meni prepoznali načelnega človeka in so se 
zato včlanjevali v novoustanovljeni sindikat, tako da nas 
je bilo vedno več in je članstvo naraščalo.

Kako pa se spominjaš same ustanovne seje pred 30-imi 
leti? Je bila na tej seji pozitivna klima? Je vladalo pozi-
tivno vzdušje?

Seveda. Klima je bila pozitivna in ljudje so bili pozitivni. 
Prisotna je pa bila tudi previdnost in nekateri so doga-
janje opazovali malo s strani, ker se niso želeli preveč 
izpostavljati. Prisoten je bil tudi strah in veliko negoto-
vosti, ker so bili to prelomni časi. A počasi je prevladalo 
pozitivno razmišljanje in ideja je začela rasti. Sam sem bil 
zaradi tega zelo zadovoljen.

Verjetno te spomini na začetke sindikata navdajajo s 
ponosom in zadovoljstvom.

Da, čeprav je bilo včasih kar težko zaradi pritiskov, ki 
sem jih doživljal zaradi svojega sindikalnega delovanja. 
Ponosen sem na to, da sem ostal načelen in da nisem 
klonil, pa čeprav sem bil v službi zaradi tega bolj obre-
menjen kot morda kdo drug.

Kasneje so bili poskusi, da bi me zvabili v drug sindikat, 
pa sem odklonil povabilo. Odločil sem se, da ostanem 
v tem sindikatu do konca. Nekateri so kasneje postajali 
nezadovoljni in so odhajali. Prav, ker je to njihova pravica 
in nihče ni od njih zahteval, da ostanejo. Se mi pa ne zdi 
prav, da je nekdo enkrat tukaj, pa malo tam, pa spet tukaj. 
Konec koncev ima vsak pravico biti član kateregakoli 
sindikata, kot sam želi. Delo zaradi tega ne sme trpeti.
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Ivan Hrmić

Ivan, v času Jugoslavije so železniške proge v Istri spa-
dale pod upravo ŽG Ljubljana. Kako se spominjate
tistih časov?

To so bili dobri časi. Dela na železnici je bilo v tistih časih
veliko. Nekaj časa sem bil šef železniške postaje v Raši
in lahko rečem, da je bilo za premalo osebja preveč dela. 
Nakladalo se je veliko različnega tovora. Raša je bila tudi
carinska postaja. Močna je bila tudi industrija v Labinu. V 
tistem času je obratoval tudi istrski rudnik. Kasneje sem
delal kot prometnik na postajah Istrske proge od Pule do 
Buzeta. Ker smo spadali pod ŽG Ljubljana, so bile naše
plače boljše v primerjavi s plačami kolegov iz drugih
delov Hrvaške.

V začetku 90-ih je bil ustanovljen sindikat vlakovnih
odpravnikov Slovenije in Istre. Se morda spomnite, 
kdo vas je obvestil o tem, da se ustanavlja sindikat, kdo
vas je povabil na tisti prvi sestanek v Ljubljano? Koliko
vas je bilo na ustanovni seji udeležencev iz Istre? Bili
ste tudi prvi predsednik OO Pula.

Žal se veliko tega ne spomnim več. Po ustanovitvi sem 
prevzel funkcijo predsednika sindikata za celotno istrsko
progo.

Pa so se vsi prometniki takrat ob ustanovitvi vključili 
v sindikat?

Da, seveda. Bili smo enotni in tudi delovali smo poeno-
teno.

Sestanki sindikata so potekali v Ljubljani. Kako velik 
izziv je bila za vas vožnja v Ljubljano, razdalja, ki jo je
bilo potrebno prepotovati?

Malo je pa res bil izziv. Ponavadi sem šel z vlakom Arena 
in je bilo treba vstati ob štirih zjutraj, domov pa sem prišel 
pozno zvečer, nekje ob 23. uri. Ves dan sem bil zdoma.

Teh sestankov pa je bilo v začetku najbrž precej.

Res je. Sindikat se je ustanovil in v začetku je bilo veliko 
dela in dogovarjanj glede organizacijskih vprašanj.

Kakšno je bilo po vašem mnenju takratno delovanje
sindikata? Ste dobro sodelovali?

Sodelovanje je bilo odlično. Za komaj ustanovljeni sindi-
kat smo bili zelo aktivni. Vse probleme, ki so se pojavljali, 
smo reševali skupaj, ne glede na to, na katerem območju 
so se pojavili, kjerkoli v Sloveniji ali Istri. Delovanje je bilo 
enotno in povezano.

Po osamosvojitvi Slovenije in Hrvaške Istrska proga ni
bila več del ŽG Ljubljana. Kot predsednik OO Pula ste 
v Ljubljano poslali obvestilo, da izstopate iz sindikata 
vlakovnih odpravnikov Slovenije in Istre. Ste se nato 
pridružili hrvaškemu sindikatu prometnikov?

Tako je. Prekinili smo sodelovanje, ker sta nastali dve 
samostojni državi in smo se pridružili prometniškemu 
sindikatu na Hrvaškem in delovali v tem okviru. Ostal
sem aktiven na sindikalnem področju in bil predsednik 
dva mandata. Potem pa sem delo predal svojemu novoi-
zvoljenemu nasledniku.

Ivan, za konec povej še kaj o svoji karieri na železnici, 
morda kaj o sebi.

Predvsem sem bil prometnik, štiri leta sem bil šef postaje 
v Raši. Vsega skupaj sem bil na železnici zaposlen 15 let. 
Nato pa se je začela vojna na Hrvaškem in sem odšel
v vojsko. Po končani vojni sem se v vojski zaposlil na 
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aerodromu v Puli in tam ostal 10 let. Po vstopu Hrvaške 
v NATO sem se zaposlil v firmi INA. Živim v Puli, sem 
poročen in imam dva otroka, ki sta zdaj že odrasla, imata 
25 in 27 let. Leta, ko sem bil zaposlen na železnici, so bila 
zame lepa. Pa tudi mlad sem še bil. Do odhoda v penzijo 
imam še leto in pol. Nimam ravno nekega aktivnega
hobija, rad pa spremljam šport, predvsem nogomet in 
košarko.

Za kateri klub pa navijaš?

Za Dinamo iz Zagreba.

Kakšno je tvoje sporočilo ob 30-letnici sindikata, našega 
pa tudi tvojega?

Moje sporočilo je, naj bo osnova za delovanje sindikata 
enotnost, povezanost, kot je to bilo v njegovem začetku. 
Delo naj se opravlja po predpisih in predpisi naj se sprem-
ljajo. Naj bo sindikat vedno prvi, ko je potrebno odprav-
ljati krivice, in naj bo njegovo delovanje vedno usmerjeno 

v izboljšanje lastnega dela. Na koncu pa vsem želim še
veliko sreče in zdravja.

Ob 30-letnici sindikata organiziramo srečanje za vse
člane. Kot eden njegovih ustanovnih članov boš povab-
ljen tudi ti. Upam, da se vidimo 23. maja v Ljubljani in
skupaj nazdravimo.

Z veseljem pridem. Morda se spomnim katerega tistih, s
katerimi smo začeli ta sindikat, čeprav smo se najbrž vsi
kar malo spremenili, preteklo je 30 let.

Ivan, najlepša hvala za pogovor. V imenu vseh naših
članov in v imenu vseh, ki bodo brali ta zbornik, vse
dobro.

En izvod boste obvezno poslali tudi meni!

Seveda, obljubim!
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Rudi Kruh

Gospod Rudi, naš sindikat prihodnje leto praznuje 30 
let ustanovitve. Vi ste bili takrat, januarja 1990, med 
ustanovnimi člani, ki ste to našo zgodbo začeli. Koliko
je še spominov na tiste čase?

Spominjam se, da smo takrat na postaji Pragersko imeli 
sindikat, ki se je takrat ukvarjal s problemi vseh, razen
s težavami, s katerimi so srečevali takrat še vlakovni
odpravniki. Zato sem dal pobudo, da se odcepimo in
da se ustanovi sindikat vlakovnih odpravnikov Slove-
nije, ker je prometnik tisti, ki ima lahko vse vzvode v 
svojih rokah, je tisti, ki vodi promet. Iskali smo način
kako in smo začeli klicati po večjih postajah in iskati
somišljenike. Tako se nas je zbralo določeno število ljudi.
Najbolj se spomnim pokojnega Ivana Vajde, ki je bil prvi
predsednik sindikata, ter Silva Fermiška, ki je takrat delal 
na operativi in je vodil prvo, ustanovno sejo sindikata. 
Seja je bila v telovadnici na Taboru v Ljubljani, kar je
organiziral eden od vlakovnih odpravnikov iz Ljubljane.
Število udeležencev je bilo kar visoko, točnega števila pa

se ne spomnim. Moram priznati, da se česa več od usta-
novne seje ne spomnim. Sem pa z leti postajal vse bolj
razočaran, saj sindikat ni šel v smeri, ki smo si jo zamislili
takrat. V začetku smo namreč zastavili tako, da bi to bil
stanovski sindikat, ki bi se res boril za pravice delavcev. 
Menim, da prometniki niso izkoristili moči in vzvodov, 
ki jih prinaša njihov poklic in delo, ki ga opravljajo. Sam
sem se nato popolnoma distanciral od vsega, opustil
svoje delovanje in zadnja leta pred upokojitvijo nisem bil 
več član nobenega sindikata.

Se pravi, da ste bili intenzivno dejavni samo v začetku
delovanja sindikata?

Da, zares intenzivno sem bil prisoten v času ustanovitve, 
nato pa so delo prevzeli tisti, ki so bili izvoljeni v vodstvo
sindikata. Sicer sem še sodeloval v kakšnih pogovorih 
glede delovanja in koncepta sindikata, vendar so bile 
ideje takratnega vodstva drugačne. Po mojem mnenju
niso več sledili tistemu, kar smo zastavili na ustanovni
seji.

Na železnici ste ostali do upokojitve, sicer ne več kot 
prometnik, ampak na drugih področjih znotraj sistema.

Vrsto let sem bil prometnik, nato sem bil zaposlen na
več drugih delovnih mestih. Vso delovno dobo sem bil 
na železnici in se upokojil kot prometni inšpektor v not-
ranjem nadzoru. Železnici sem ostal zvest od začetka do
konca delovne dobe, do decembra 2018.

Kako pa danes spremljate dogajanje na železnici, v sin-
dikatu?

Priznam, da ne kaj dosti. Morda takrat, ko se srečam s
kakšnim od bivših sodelavcev, rečemo kakšno besedo o 
tem, ali pa preko medijev.

Kakšna je vaša misel ali sporočilo ob 30-letnici?

Po mojem mnenju je ostalo veliko neizkoriščenih možnosti
in potencialov v delovanju sindikata. Poklic oz. delovno
mesto prometnika prinaša s seboj ne samo veliko odgo-
vornosti, ampak tudi precej možnosti za dobro pogajal-
sko izhodišče pri uresničevanju pravic delavcev. Mislim, 
da bi se dalo na vseh nivojih narediti bistveno več.

  Z vsemi ustanovnimi člani se je pogovarjal in jih fotografiral Miran 
Prnaver.
Po zvočnem zapisu je vse članke pripravila Tatjana Petek.
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Edvard Kostić

Ustanovitev Neodvisnega sindikata vlakovnih odprav-
nikov Slovenije in Istre pred 30-imi leti je bila smela in 
modra odločitev. Če se ozrem na prehojenih 30 let delo-
vanja našega sindikata, lahko s ponosom ugotovim, da 
je bila naša skupna pot uspešna. Za cilj smo vselej imeli 
izboljšanje pogojev dela za člane. Pri tem pa žal pre-
pogosto naleteli na nerazumevanje, ne samo na strani 
delodajalca, ampak tudi pri kolegih iz drugih sindikatov. 
Velikokrat ni bilo lahko, smo se pa takrat veliko naučili 
in pridobili dragocene izkušnje ter težili k temu, da nare-
dimo še bolje.

Sindikat je skupina ljudi, ki delujejo kot tim za dosego 
skupnega interesa. Združenje, ki z močjo članstva 
zastopa skupne interese in nudi pomoč svojim članom. 
Posameznik si sam zelo težko izboljša socialni položaj 
ali uveljavi kakšno boniteto. Delodajalska stran je bila 
in bo vedno v primerjavi z delavcem posameznikom v 
boljšem položaju, saj ima lastnik na razpolago predvsem 
kapital, ki mu omogoča večjo moč. Delavci so bili izkoriš-

Razmišljanja dolgoletnih članov sindikata

čani. Tudi zaradi protestov in delovanja sindikata se je
oblikovala zakonodaja, ki je delavcem priznala določene
pravice. Na žalost lahko opazimo težnjo po zmanjševanju
delavskih pravic. Prepogosto temu sledi tudi zakonoda-
jalec. Pod vprašaj se postavljajo že pridobljene pravice,
kot so odmor med delom, regres, prevoz na delo, plačilo
za manj ugoden delovni čas, plačilo za težke pogoje dela, 
odpravnina, jubilejne nagrade, plačilo celotne bolniške
odsotnosti, število dni letnega dopusta, višina pokojnine
in strožji pogoji za upokojevanje. Večina tega ali vsaj
višina marsičesa bi bila brez sindikata zagotovo okleš-
čena. Takšne težnje so prisotne tako v času krize kot v
času gospodarske rasti. Dobiček in samo dobiček je le
prevečkrat videna zgodba. Prepogosto se v gospodarskih
družbah troši denar za veliko nepotrebnih stvari, le za
delavca ga zmanjka.

Prav zaradi razmer na področju delavskih pravic v
državi in okolici je še toliko pomembnejša vloga sindi-
kata. Hitro, prehitro lahko tudi k nam pljuskne neugo-
den val za delavce, čeprav imamo v družbi korektno
kolektivno pogodbo, h kateri je veliko prispeval tudi naš
sindikat. Je zelo pomembno, da smo v čim večjem številu
člani sindikata. Število članov ni zgolj v številki, širši krog
ljudi pomeni tudi večji krog znanja in izkušenj, kar daje
SŽPS-ju večjo možnost za uspešnejše delo.

V preteklosti je imel sindikat in tudi nekateri posamez-
niki člani sindikata težave, ker je/so zagovarjal/i vrednote
vseh članov in ne zgolj interesov peščice zaposlenih. Prav
zaradi takšnega delovanja se s ponosom lahko ozrem na
našo skupno prehojeno pot. Upam, da bo tudi v bodoče
tako. Veseli me, da sem tudi sam aktivno prispeval svoj
delež k tej uspešni zgodbi.

Na nadaljnji pot sindikata si želim veliko skupnih uspe-
hov. Skupaj smo zagotovo močnejši!

  Besedilo: Edvard Kostić
Foto: Arhiv Edvarda Kostića
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Robert L. Horvat

Beseda sindikat izhaja iz grške besede syndikos in
pomeni skrbnik neke skupne zadeve. Sindikat predstav-
lja neke vrste obrambni zid med delavci in delodajalcem.
Je torej skupina ljudi, ki delujejo skupaj kot tim za dosego 
skupnega interesa. Skozi vso zgodovino so sindikati v 
boju za pravice delavcev storili ogromno. Prav tako tudi
naš sindikat, ki je bil ustanovljen pred 30-imi leti in je 
naslednik sindikata iz prejšnje skupne države. Pred pri-
bližno 15-imi leti je med sindikati, ki delujejo na območju
SŽ, prišlo do notranjih nesoglasij in do razkola. In prav 
v našem sindikatu je v preteklosti posledično prihajalo
do številnih prestopov v druge, »bolj konkurenčne«, kar 
je posledično zelo ohromilo moč sindikata in še bolj raz-
vrednotilo poklic prometnika. Drobljenje sindikatov
na več frakcij pa je voda na mlin delodajalcem, saj se s
takšnimi dejanji zmanjšuje moč sindikata. Med drugim
je ena od bolj bolečih zadev ravno odmor med delom, ki 
ga kljub vsem argumentom, ki so v naš prid, sindikatu 
še vedno ni uspelo izbojevati nazaj. Je pa v zadnjem času
pohvale vredno, da se sindikat številčno krepi. Ponosen

sem, da sem član sindikata SŽPS in predvsem na to, da
sem tukaj vse od njegovega nastanka in njegov član tako
v dobrem kot slabem. Sicer pa že od leta 2000 sodelujem 
pri glasilu Prometnik v uredniškem odboru in kot ured-
nik fotografije. Želim si, da bi se sindikat še naprej zavze-
mal za pravice delavcev in da bi delodajalci spoznali, da
je srečen in zadovoljen delavec največji zaklad za deloda-
jalca. Vse najboljše, SŽPS, vse najboljše, dragi člani!

  Besedilo: Robert L. Horvat
Foto: Arhiv Roberta L. Horvata
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Tomaž Zalar

Trideset let Neodvisnega sindikata vlakovnih odpravni-
kov Slovenije in Istre (NSVOS), kasneje preimenovanega
v Sindikat železniškega prometa Slovenije (SŽPS), je le 
nekoliko krajša doba od mojega udejstvovanja na želez-
nici in tudi v našem sindikatu.

Spomini na ustanavljanje in začetek delovanja sindikata 
so še dokaj živi, saj so bili precej burni, ker je nastajal 
skoraj vzporedno z nastajanjem in težnjami po samo-
stojnosti Slovenije, pluralizmu, odprtem in svobodnem 
razmišljanju, kar je imelo tudi politično ozadje gledanja 
na tedanje dogajanje. Vodilne osebnosti na železnici in 
tudi sodelavci so na te težnje gledali zelo različno, eni 
odprto z velikimi ambicijami in cilji za prihodnost, drugi 
pa konzervativno z nostalgijo po starem.

Z organiziranjem vlakovnih odpravnikov in ustanovit-
vijo je bil sindikat veliko vprašanje za vse zaposlene na 
železnici, tedaj še na Jugoslovanskih železnicah (JŽ). Po 
eni strani nismo mogli spregledati njegove izjemnosti in 
nenavadnosti zamisli, da bi se lahko organizirali v sin-

dikat. Po drugi strani pa ni bilo tako pompozno, kot
so napovedovali, pričakovali in si predstavljali, saj se ni
pojavil z veliko močjo, ugledom in zunanjo pozornostjo,
kot so to delali nekateri. Zato je ljudi begalo, ali je to
prava odločitev ali ni. Med sodelavci so krožila ugibanja
o sindikatu, tako takrat kot tudi še danes. Že od začetka
je šlo sindikatu za svoje članstvo, kajti od tega je bilo in bo
odvisno delovanje. Spraševanje o pravilnosti usmeritve
delovanja sindikata se je porajalo skozi njegovo nadalj-
nje delovanje, ko so ga čakali zagrizeni nasprotniki in
se je bilo potrebno za svoje pravice boriti s trdim delom,
pogajanji pa tudi s stavkami. Skozi delovanje so sledili
vzponi in padci in naš sindikat je imel vseskozi premočr-
ten kontekst, ki je zagovarjal vrednote vseh naših članov
in ostalih zaposlenih, ne pa vrednote posameznika, pri-
viligiranstva, osebnega interesa, izkoriščanja …

Dobršni večini članov sindikata je smisel, način in delo-
vanje sindikata malo manj poznano, ker vidi le osebne,
kratkotrajne in ozko usmerjene interese svojega področja
dela ter delovanja. Zato je včasih potrebno sprejemati
tudi odločitve, ki niso najboljše, a so kompromis »vseh
za vse«, ki se na koncu lahko pokaže kot uspeh ali celo
zmaga. Vsakokrat, ko gledamo na delovanje le osebno,
se bojimo zase in ne pristajamo na enotno delovanje sin-
dikata, se začnemo izgubljati in odtujevati od načel delo-
vanja sindikata.

Da je naš sindikat v vodenju prometa res pravi, dolgo ni
bilo vsem razumljivo, zato so morali doživeti in v realnos-
ti resnično spregledati dogajanja, da je tudi »nejeverne
Tomaže« pripeljalo do tega spoznanja. Naš »najboljši«
sindikat na koncu koncev vse vabi in združuje, ker bomo
le z enotnostjo in cehovsko pripadnostjo laže prebrodili
vse tegobe, nesoglasja, malodušje in zakorakali naprej v
še boljše čase.

Zato vse spoštovanje in čast pobudnikom in ustanovitel-
jem, ki so zbrali pogum in se »v železnih časih« odločili
za tako pomemben korak, da se je naš poklic vlakovni
odpravnik (prometnik) kot eden prvih poklicev znašel
in organiziral v samostojno in enotno sindikalno delo-
vanje.

  Besedilo: Tomaž Zalar
Foto: Arhiv Tomaža Zalarja
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Tatjana Petek

Nimam več v spominu, kdo je bil tisti, ki je nekega dne
pred 30-imi leti prinesel pristopno izjavo in spraševal, ali
se želim včlaniti v novoustanovljeni sindikat vlakovnih
odpravnikov Slovenije in Istre. Tudi se ne spomnim, da 
bi imela glede včlanitve kakšen pomislek. Zame je bilo
popolnoma samoumevno, da postanem članica takrat še
čisto stanovskega sindikata.

Vsak začetek je težak in morda se premalo zavedamo,
koliko poguma so v tistih prelomnih časih premogli in
pokazali fantje, ki so se izpostavili in osnovali sindikat,
ki, ne glede na vse, le predstavlja neko zaščito delavcu. 
Vsak zase bi si verjetno zelo težko ali pa sploh ne izpoga-
jali kakšne bonitete ali izboljšanja pogojev dela.

  Besedilo: Tatjana Petek
Foto: Arhiv SŽPS

Nina Peljhan

Če se obrnem trideset let nazaj, vidim, da je za nami
prehojena dolga pot, ki ni bila postlana z rožicami. Bili
so vzponi in padci. Upam, da smo spet v vzponu, vendar
moramo biti vedno pripravljeni na padce, ob katerih se 
bomo pobrali še močnejši. Naš sindikat se je spremenil 
tako, kot se spreminja tudi naše okolje na železnici. Stare 
železnice, kot smo jo poznali, že dolgo ni več, čeprav 
nekateri še do danes tega niso dojeli. Lahko rečem, da
smo uspešno zaključili 30-letno obdobje, kar zadeva 
ohranjanje že doseženih standardov in pravic. Potrebno
je vedeti, da bodo v prihodnosti pritiski delodajalca na
sindikate in delavce vedno večji, kar vidimo že danes. V 
prihodnosti ne smemo zanemariti modernizacije in s tem 
manjšega števila delovnih mest, kar bo logična posledica. 
Na te spremembe se je potrebno že sedaj pripravljati.
Mislim, da ima naš sindikat svetlo prihodnost le, če se 
bo obdržalo poslanstvo, za katero je bil naš sindikat usta-
novljen.

  Besedilo: Nina Peljhan
Foto: Arhiv Nine Peljhan



55

Tatjana Tržan

Kam le čas beži, kam se mu mudi,
leto za letom gre, hitro tak' mine vse …

(Prepeva ansambel Štirje Kovači.)

Pa to ni reklama zanje, je samo dejstvo, ki še kako drži.

Trideset let obstoja Sindikata železniškega prometa Slo-
venije, trideset let medsebojnega sodelovanja, spošto-
vanja, trideset let uresničevanj delavskih pravic, ki nas 
še kako zadevajo.

Načelnost in pošteno delo je po mojem mnenju moto 
SŽPS. Prav zato že od samega začetka vztrajam v njem.
Kadar sem potrebovala pomoč, so bili z mano, skupaj 
smo reševali probleme, pa se je zmeraj izšlo.

Da ne govorim, kolikokrat smo se skupaj odpravili na 
izlet, skupaj smo se potili na poti v hribe, kolikokrat smo 
preplesali kakšno noč, obiskali prijatelje po Sloveniji ali 
tujini. Prav te stvari ti dajo notranjo moč, novo moč, novo 
energijo za lažje delo.

V teh letih smo se dodobra povezali, postali prijatelji, in 
če delaš s prijatelji, nikoli ni težko. Nekoč sem že zapisala: 

»V življenju izkoristimo to, kar imamo, več ne potrebu-
jemo, radi se imejmo.«

SŽPS za obletnico čestitam in si želim dobrega delovanja
in sodelovanja še naprej.

  Besedilo: Tatjana Tržan
Foto: Arhiv SŽPS
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Zmago Kotnik

Ko razmišljam o delu in pomenu sindikalnega združe-
vanja, se mi misli vrnejo veliko let nazaj, pravzaprav na
sam začetek moje službene poti na takratne še Jugoslo-
vanske železnice in eden od dogodkov, ki se ga še dobro
spomnim, je bila akcija, v kateri nam je sindikat omogočil 
nakup odej po polovični ceni iz neke tovarne z juga. 
Takrat se nam je to vsem zdelo nekaj enkratnega in za tisti
čas največ, kar je lahko sindikat storil za svoje zaposlene.

Seveda je bilo tudi veliko manj prijetnih stvari. Gotovo
vsak od nas nosi v sebi temen spomin na aroganco
nekoga ali brezbrižnost nekoga drugega. A pomoči ob
storjeni krivici ni bilo mogoče najti. Na žalost v takrat-
nem načinu delovanja sindikata to ni bila institucija, ki bi
zaposlene uspešno ubranila ali zaščitila njihove pravice.

So se pa stvari pričele izboljševati s pojavom sindikalne 
organiziranosti, in to z veseljem lahko rečem tudi za naš 
sindikat. Zelo pomembno se mi zdi, da je sindikat uspel
delavce panožno povezati, saj je sama specifika poklica 
znotraj sistema ta, da se vse vrti okoli podobnih prob-
lemov, s katerimi pa se, za razliko od preteklih časov,
spoprijemajo strokovno odlično podkovani ljudje.

Seveda si danes dela na železnici brez sindikata sploh 
ne morem zamisliti. Ne samo strokovna, humanitarna 
in vsakršna pomoč, ki je na voljo članstvu, izborjenih je 
bilo tudi kar nekaj pravic, ki so nam vsem precej olajšale 
delo. Včasih je mogoče slišati očitek, da sindikat posega
tudi v področja, ki presegajo meje pristojnosti njegovega 
delovanja. A mislim, da ni tako hudo, ker je le močen sin-
dikat z uspešnim vodstvom in številnim članstvom lahko
uspešen. V dokaz tega so mnoge prireditve in druženja 
pod okriljem sindikata, na katera članstvo rado prihaja 
vedno znova v velikem številu.

Ob tridesetletnici delovanja želim sindikatu vse dobro z 
upanjem, da ne zmanjka modrih odločitev in tiste dobre 
energije, ki krasi uspešno delo.

  Besedilo: Zmago Kotnik
Foto: Arhiv Zmaga Kotnika
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Naš sindikat organizira družabna srečanja na različne
načine. Srečanja v okviru območnih organizacij (OO) in
srečanja na nivoju celotnega sindikata. Na nivoju OO 
so srečanja različna. Tako v obliki izletov, piknikov in
raznih družabnosti. Na nivoju celotnega sindikata pa vse 
od leta 1991, praviloma v mesecu juniju, poteka osrednje 
družabno (športno) srečanje za vse članice in člane. V 
začetnih letih je vsakoletno srečanje organiziral drug OO, 
in sicer nekje na svoji lokaciji, ki jo geografsko pokriva. V 
zadnjem času pa je organizacijo tega največjega srečanja
prevzela glavna pisarna v Ljubljani.

Od takrat naprej je praviloma lokacija ostala vsaj dve leti 
ista (npr.: Laguna Ljubljana, Rogla, Kranjska Gora …). V 
preteklosti je bil precejšen del namenjen tudi športnim 
igram, v zadnjem času pa bolj druženju in zabavi. Za
zabavo vedno poskrbi nek ansambel, po možnosti kot
gostja tudi kakšna popularna pevka slovenske estrade.
Za gostinske usluge poskrbi izbrani gostinec. Kraj doga-
janja pa je bil do sedaj tako na prostem, kot tudi v šotoru 

oziroma dvorani. Prevoz na srečanje se v glavnem vrši 
z avtobusi, če pa je bila možnost, smo seveda uporabili 
vlak. Navadno je na srečanju kratek del uraden (himna, 
pozdravi, govori …) , večina časa pa je namenjenega pros-
temu in organiziranemu druženju. Kot sem že omenil,
je del časa povezan s športnimi igrami, raznimi družab-
nimi igrami, pa tudi s sprehodi, izleti v bližnjo okolico 
prizorišča.

Večkrat je že bilo organizirano žrebanje nagrad – sreče-
lov. Dobitki so bili koriščenje naših počitniških kapacitet 
in še kakšne druge prikupne nagrade.

Srečanj se udeležujejo tudi naši gostje iz tujine in tako še
dodatno obogatijo dogodek.

Srečanja včasih organiziramo sami, včasih pa skupaj s
partnerskimi sindikati in njihovimi člani.

Družabna srečanja sindikata

Kolesarjenje, sindikalne igre, Sevnica, 2007

Tek v žaklju, Laguna v  Ljubljani, 2010

Družabno srečanje, Rogla, 2015
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Organizacija teh srečanj seveda zahteva veliko priprav in
dela in je za vodstvo sindikata zahtevna naloga. Glede na
tradicionalno dobro udeležbo in zadovoljstvo članstva,
pa je taka oblika druženja zelo pomembna in potrebna.

  Besedilo: Miran Prnaver
Foto: Arhiv SŽPS

Nogometna ekipa OO Celje

Vlečenje vrvi

Nogomet, Maribor, 15. 6. 2019

Družabno srečanje, Kranjska Gora z Nušo Derenda, 2018
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Mednarodno sodelovanje sindikata

Imel sem to srečo in čast, da sem bil tistega davnega leta 
2000 del zgodbe v ustanavljanju meddržavnega sindikal-
nega sodelovanja. Naš sindikat vseskozi ohranja stike na
mednarodnem sindikalnem področju. V času predsedo-
vanja Ivana Šenkiša sem bil v skupini, ki je bila povab-
ljena na prvo skupno srečanje k sosedom na Hrvaško 
(Sindikat prometnika vlakova Hrvatske pod vodstvom
kolega Marka Gašpara), kjer so bile izmenjane prve sin-
dikalne informacije o vsebini KPDŽP, organiziranosti, 
delovno-pravni zakonodaji …

V letu 2001 pa je sledilo prvo gostovanje na športno-dru-
žabnem srečanju v Koprivnici, kjer je Sindikat želez-
niškega prometa Slovenije zastopal svoje barve s svojo
nogometno ekipo, na tem srečanju pa smo se spoznali in
navezali stike s sindikalnimi kolegi iz Poljske, iz ZZDR
PKP pod vodstvom Aleksandra Motyke. V naslednjih
letih smo navezali tudi stike s kolegi iz Bosne in Herce-
govine (Samostalni sindikat izvršnog osoblja područja 

infrastrukture ŽF Bosne i Hercegovine pod vodstvom 
Igorja Bobana) in kolegi iz Srbije (Sindikat izvršnih službi 
Srpskih železnic pod vodstvom Nebojše Nikića) ter na-

Mednarodne delegacije

Začetek sodelovanje pred skoraj 20-imi leti Sestanek na srečanju v Srbiji
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zadnje še s kolegi iz Črne Gore (Jedinstveni sindikat 
radnika ŽP Crne gore pod vodstvom Milana Usančevića).

Od samega začetka sodelovanja se udeležujemo srečanj, 
prav tako pa smo tudi mi, Sindikat železniškega prometa
Slovenije, vsakoletni gostitelji. Najbolj pomembna pa je 
izmenjava sindikalne problematike, izkušenj in znanja, 
ki pa je lahko le v obojestransko korist.

To je lahko le dokaz, da sindikalno sodelovanje ne pozna
meja.

Vsem, ki ste na kakršenkoli način pripomogli, da še danes
ohranjamo to mednarodno sindikalno druženje, iskrena
hvala.

  Besedilo: Matjaž Skutnik
Foto: Arhiv SŽPS

Nagovor predsednika poljskega sindikata

Srečanje na Rogli, 2016

Srečanje sindikatov v Rovinju, 2016
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Dan žena, 8. marec, je mednarodni praznik žensk. Po 
svetu ga praznujejo že od leta 1911. Na ta dan praznu-
jemo ekonomsko, politično in socialno enakopravnost in
dosežke žensk. Pobudo za praznovanje 8. marca je dala
nemška feministka in socialistka Clara Zetkin, rojena Eis-
sner (1857–1933).

Tako se tudi nežnejši spol članstva SŽPS ob tem prazniku
tradicionalno druži.

Vsako leto prevzame organizacijo druženja en območni
odbor, ki predstavi znamenitosti svojega okolja. Zato
smo si članice imele možnost ogledati že znamenitosti 
dobršnega dela Slovenije: od Prlekije do Gorenjske ter 

od Štajerske do Primorske in Dolenjske. Vedno pa orga-
nizacijski odbor preseneti tudi z dobro večerno zabavo.

Organizacijski odbori se z organiziranjem druženja svojih 
članic zelo potrudijo. Tako ženske preživimo lep dan, 
odmaknjen od vsakdanjih skrbi in v dobri družbi sprem-
ljevalcev ter gostiteljev. Vsem, ki ste kakorkoli sodelo-
vali pri organizaciji dosedanjih srečanj članic, najlepša 
hvala. Članice pričakujemo, da bo predsedstvo sindikata 
s pomočjo območnih odborov nadaljevalo s to pozor-
nostjo do žensk.

  Besedilo: Albina Novak
Foto: Arhiv SŽPS

Praznovanja dneva žena

Vitanje, praznovanje dneva žena, 2017

Dan žena na obali, 2014

Izlet na Gorenjsko ob 8. marcu 2006
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Pohodi v hribe

Z nahrbtnikom v hribe

Planinstvo je del sprostitve in rekreacije železničarjev. 
Zanimivo je, da je bilo na Štajerskem, v Poljčanah, usta-
novljeno planinsko društvo (1929) prav na pobudo pro-
metnika Ota Zeilhoferja. Njemu so pozneje sledili mnogi 
prometniki vse do danes.

Ko mi je bilo leta 1995 zaupano urejevanje sindikalnega 
časopisa, ki sem ga poimenoval Prometnik, sem kot 
vnet planinec pomislil tudi na planinarjenje. Že v drugi 
številki našega časopisa smo za sredino poletja objavili 
atraktivni pohod na Triglav. Pri organizaciji planinstva 
sta me takrat zelo podpirala tedanji predsednik sindikata 
Franci Pavlič in sekretar Irfan Jakupović. Kljub pričako-
vanemu odzivu za brezplačen sindikalni vzpon na Trig-
lav ni bilo kdo ve kaj zanimanja. Največ se jih je prijavilo 
iz Zaloga, napolnili smo kombi. Deseterica nas je (petek, 
11. 8. 1995) krenila čez Pokljuko do Planike, kjer smo pres-
pali in se naslednjega dne ob lepem vremenu povzpeli
na vrh. Sestopili smo na Kredarico in nazaj na Pokljuko.

Naš uspešen podvig je prebudil zanimanje, da smo 
koncem avgusta pohod ponovili. Tokrat smo napol-
nili avtobus. Žal pa nam vreme ni bilo naklonjeno. V 
Ljubljani je deževalo in kljub predlogu, da gremo kam 
drugam, so naši vztrajali glede Triglava. Pa smo šli prav 
tako na Pokljuko. Dež nas je pral vse do Vodnikove koče, 
kamor smo prišli popolnoma premočeni. Odločili smo se, 
da na tej koči prenočimo. Za dobro voljo je poskrbel žal 
že pokojni Jože Verbajs – Čigumi. Zjutraj se prebudimo v 
suhem vremenu s snežno odejo. Krenili smo do Planike, 
kjer je bil namen vrnitve v dolino. Z nami je bila alpi-

nistka Marjetka, ki je dala pobudo, da gre na vrh in da se 
ji lahko kdo pridruži. Noro! Vsi so bili za to. V zimskih
razmerah brez zimske opreme smo rinili na vrh. Še danes
me zmrazi, ko pomislim na morebitne posledice. Pa smo
ga osvojili.

Naslednjega leta smo pohod ponovili 16. avgusta. V
letu 1997 smo na Triglav krenili 11. avgusta. Tokrat čez
Komarčo mimo Triglavskih jezer. Po treh dneh smo se 
po osvojenem vrhu spustili v dolino Voje. Tradicionalni
pohod na Triglav se je nadaljeval 4. avgusta 1998 iz
Trente s spustom v Kot.

Za leto 1999 smo se odločili za Krn. Leto 2000 je bilo
prelomno tudi za naše planince. Prvič smo se podali na
pot v tujino, na Obir v Avstriji. Naslednjega leta smo bili
na Olševi in Raduhi. Za Kanin smo se odločili 2002, jeseni
pa še za Uršljo goro in Smrekovec. Potem smo si zopet
zaželeli Triglava. Predhodno smo obiskali Kamniško

Krofička, 2083 m

Na Mangartu, 2012

Na Triglavu
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sedlo in Brano, nakar je sledil Triglav 2003. Tudi nasled-
njega leta smo bili na Triglavu. Najbolj odmeven je bil 
leta 2005 pohod na Golico (Gr. Speikkogel) v Avstriji
in kmalu zatem še prečenje Pece po grebenu v Avstrijo.
Naslednjega leta smo se povzpeli na Mangrt. Moje pla-
ninsko poslanstvo je šlo h koncu. Za leto 2007 sem orga-
niziral še vzpon na Reisseck (2965 m), kar je bil najvišji
vrh naših vzponov. Hkrati je bila to skupina skupaj s šta-
jerskimi planinci v dveh avtobusih (sto planincev). Potem
smo v juliju 2008 ponovili vzpon na avstrijsko Golico.
Tokrat smo jo osvajali po daljši poti s sedla Weinebene.
7. avgusta pa smo bili ponovno na Triglavu. Leto 2009 
je bilo rezervirano za nemški Watzmann in naš Sabotin.

Zadnji vzpon na Triglav v moji organizaciji je bil leta 
2010. Zaključek moje planinske dejavnosti v našem sin-
dikatu je bilo leto 2011 s pohodom na Boč 21. maja in 
vzponom na Mangart 23. avgusta. Ojstrica 25. avgusta 
2012 je bila še v moji domeni, zaradi moje bolezni je 
potem vodenje prevzel Edi Kolar. Skoraj vsi planinski
vzponi so bili vodeni ob pomoči nekdanjega prometnika
Edija Kolarja in njegove žene Jožice. Oba sta planinska
vodnika.

Po letu 2012 naši planinci še vedno zahajajo v hribe.

Ostali so čudoviti spomini, ki jih skušam obuditi v svoji
knjigi.

  Besedilo: Marjan Mally

Planinska sekcija v SŽPS

Za nekoga davnega leta 2012, za druge spet ne, smo se
v našem sindikatu odločili, da bom planinsko sekcijo, ki
jo je v preteklosti vodil Marjan Mally, od tega leta naprej
prevzel jaz.

Ker pa smo v OO Zidani Most člani precej aktivni, smo se
že leto prej odločili, da spomladi opravimo kakšen pohod 
po nam bližnjih in predvsem nižjih vrhovih. Glavni
namen takšnega pohoda bo druženje naših članov, če 
pa bomo pri tem storili še kaj dobrega za svoje zdravje,
še toliko bolje. Prvi pohod na Šmohor je tako v letu 2011
lepo uspel. Sledila ja Mrzlica, kjer je padla ideja, da na
naše pohode povabimo tudi člane iz drugih območnih
organizacij. Ideja se je prijela in tako smo naslednjega leta 
pričeli s pohodi v razširjeni sestavi.

Obiskali smo Mrzlico, Kopitnik, Lisco, Kum, Boč, Zasav-
sko Sv. goro in pa letos Šmohor in Brnico. Res je, da

to niso vrhovi, ki bi vlivali strahospoštovanje, ampak
osnovni namen teh pohodov je druženje, to pa nam je do 
sedaj več kot lepo uspevalo.

Nekoliko drugače pa je bilo s pohodi na naše najvišje
vrhove. Avgusta leta 2012 se nas je 22 pohodnikov pov-
zpelo na Ojstrico, kraljico Kamniško-Savinjskih Alp.
Pohod je lepo uspel, zato smo se dogovorili, da bomo 
vsako leto poskusili z vzponi na katerega izmed visokih 
vrhov.

Res je, da je tudi tukaj osnovno vodilo druženje članov,
ampak vzponi na takšne gore zahtevajo tudi polno mero
kondicije in so vse kaj drugega kot lahki. V letu 2013 smo 
se povzpeli na prvaka Karavank – 2236 m visoki Stol.
Naslednjega leta nam je vreme malo nagajalo, zato smo
se po prestavljenem prvotnem datumu pohoda odločili, 
da se jeseni povzpnemo na 1761 m visoki Pršivec, čudovit
razglednik nad Bohinjskim jezerom. Leta 2015 smo odšli 
na dvodnevno potepanje po Spodnjih Bohinjskih gorah. 
Pričeli smo, kot se za železničarje spodobi, na železniški

Stol, 2236 m

Triglav, 2864 m, 2018
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postaji v Podbrdu in se od tam povzpeli na 1844 m visoko 
Črno prst. Po burni, neprespani noči, smo naslednjega
jutra pot nadaljevali preko Rodice do Šije na Voglu in od 
tam z gondolo v dolino. Vsi smo bili enotnega mnenja, da 
sta to bila dva zelo lepo preživeta dneva. Naslednjega leta 
nas je na svoj vrh zvabila 2083 m visoka Krofička. Dokaj 
zahtevna pot, s katero pa nismo imeli posebnih težav. V 
letu 2017 pohoda zaradi slabega vremena v visokogorje 
ni bilo, smo pa že v letu 2018 osvojili Triglav. Dvodnevni 
pohod, ki smo ga pričeli in končali na Pokljuki, nam je 
vsem ostal v lepem spominu. Od 16-ih pohodnikov jih 
je bilo med nami pet, ki so našega Očaka obiskali prvič. 
Seveda so za svoj prvi vzpon dobili ustrezno potrdilo 
(beri krst), slabe volje pa zaradi tega ni bil nihče. Prepri-
čan sem, da se bodo na Triglav še radi vračali. Letošnjega 

leta pa je prišel na vrsto odpadli vzpon na Veliki vrh iz
leta 2017. Tokrat je šlo in čeprav smo bili zjutraj zaradi
dežja še malce v dvomih, se je kasneje vreme popravilo in
nam ponudilo tudi nekaj razgledov z vrha. Da o štrukljih,
ki smo jih bili deležni na Kofcah, sploh ne govorim …

Tako, tole je prerez naših pohodov v času, ko sem pla-
ninsko dejavnost v SŽPS prevzel jaz. V osmih letih smo
jih opravili 15. Prav na vsakem od njih sta bili prisotni
dobra volja in velika želja po osvojitvi cilja. Kot vodnik
in pohodnik si lahko samo želim, da bo tako tudi v pri-
hodnje!

  Besedilo: Adolf Teržan
Foto: Arhiv Marjana Mallyja, Adolfa Teržana in Arhiv SŽPS

Kolesarstvo

Kolesarstvo v našem sindikatu od 
leta 1997 do leta 2006

Organizirano kolesarstvo znotraj našega sindikata se je 
začelo leta 1997 in se je obdržalo vse do danes. 

Leta 1997 je OO Celje organiziralo športne igre v Celju. 
Na mojo pobudo se nas je nekaj zanesenjakov na ta dogo-
dek odpravilo s kolesi. To štejemo za začetek organizira-
nega kolesarstva v našem sindikatu.

V 10-ih letih, toliko časa sem vodil kolesarsko sekcijo, 
smo organizirali 10 maratonov (šestkrat Most na Soči, 
Celje, Kras, Posavje in Dolenjska, Ptuj), 5 kolesarskih izle-
tov (Postojna, Pohorje, Metlika, Gorenjska in Ljubljana). Na Ptuju, 2004

10 let železničarske ribiške lige, 2012
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Organizirano smo se štirikrat udeležili Poli maratona na
Ptuju. Nekajkrat smo kolesarili tudi v sklopu športnih
srečanj našega sindikata (Kanal ob Soči, Jesenice, Ljub-
ljana, Ljutomer, Koper, Postojna itn.). Ni kaj – vrtelo se je.

Moja naloga pri tem je bila povprašati članstvo, kam bi
šli, zbrati nekaj predlogov, pogledati, kakšne so vlakovne 
zveze in organizirati vse potrebno za izpeljavo.

Zgoraj sem omenil vlakovne zveze. Pri organizaciji kole-
sarjenja je to bilo zelo pomembno. Za udeležbo čim več
kolesarjev je bilo potrebno poiskati primerne povezave 
vlakov za prihod in odhod na in s kraja dogodka. Takrat
so vlaki vozili bolj pogosto, tudi ob sobotah, in smo to
možnost imeli.

Vsaka organizacija je potekala lokalno. Glavno besedo
pri tem so imeli člani območnih odborov oziroma njihovi 
kolesarski navdušenci. Cilj vsakega maratona ali kolesar-
skega izleta je bil spoznavanje Slovenije. Zato so bili izleti
organizirani tako, da smo videli čim več lepot pokrajine, 
po kateri smo kolesarili, in tu so glavno vlogo odigrali
člani, ki so to pokrajino dobro poznali.

Slovenijo smo prekolesarili po dolgem in širokem. Zaradi 
slabih vlakovnih povezav nam ni uspelo organizirati
kolesarjenja po Prekmurju in na Koroškem.

Udeležba na začetku je bila skromna. Iz leta v leto nas je 
bilo več. Ugotovil sem: Čim težja je bila tura, tem večja
je bila udeležba!

Za vse, kar se je zgodilo v 10-ih letih in pri vsaki orga-
nizaciji posebej, se moram zahvaliti vsem, ki so kakorkoli 
pripomogli k temu – bilo jih je veliko. Moje delo pri tem
je bilo zanemarljivo. Hvala vsem.

  Besedilo: Lekso Stanojević

Kolesarjenje 2007–2019

V življenju so vzponi in padci. Tako se je tudi v našem 
sindikatu poznal upad članstva in s tem tudi manjše šte-
vilo aktivnih kolesarjev. Tudi tempo življenja je razlog, saj 
smo bolj individualisti in se izogibamo druženju. Vseeno
se nas je vedno, kadar smo kolesarili, zbralo od pet do 
deset kolesarskih zanesenjakov. Zanimivo pa je, da je bilo
naročilo kolesarskih dresov v barvah našega sindikata 
dosti večje. Še danes rad oblečem kolesarski dres, saj
moja prsa krasi prometniški loparček. Pranje in zob časa 
sta razlog, da so dresi obledeli. V bližnji prihodnosti bi
bilo akcijo »kolesarski dresi« smiselno ponoviti.

Tudi jaz se ne moram pohvaliti, da sem s planiranjem 
kolesarskih tur pokril vso Slovenijo.

Največ kolesarskih startov je bilo v Ljubljani. Podali pa 
smo se na vse strani neba. V času moje organizacije kole-
sarjenja se je samo trikrat naša pot začela drugje. Zidani 
most, Postojna in Jesenice so kraji, kjer so čudovite ceste 
in kolesarske poti. Pogrešam sodelovanje članov sindi-
kata, ki bi pomagali pri organizaciji kolesarjenja. Najtežje 
je najti primerno traso. Vse pogosteje poslušam očitke, da 
je kolesarska trasa prenaporna. Na vsakem kolesarjenju 
je spremljava kombiniranega vozila, katero lahko pre-
pelje kolesarja, da se izogne zahtevnih klancev. Zato ni
izgovora, da naslednjega leta ne bi bil/a zraven. Vsa kole-
sarjenja so bila na kratko objavljena v glasilu Prometnik.

Trudil se bom še naprej, da vsakoletna kolesarjenja zdru-
žujejo ljudi. Lenoba ubija telo. Zato vsi na kolo!

  Besedilo: Ivan Pohar – Johan
Foto: Arhiv Leksa Stanojevića

Na Krasu, 2005

Vzpon na Mangart, 2000
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Izleti in srečanja ob zaključku leta

Naš sindikat je vse od ustanovitve razdeljen na več OO
(območnih organizacij). Ker pokriva območje celotnih
Slovenskih železnic oziroma področje celotne države, je 
taka organiziranost nujno potrebna. Članstvo v določe-
nem OO je načeloma z območij (postaj), ki jih OO terito-
rialno pokriva.

Vsak OO v svojem rednem programu dela določi, katere
aktivnosti bo ponudil svojim članom. V veliki večini vsi
OO organizirajo izlete, piknike za svoje člane in pa sre-
čanja ob zaključku leta. Smisel teh druženj je, da se članice 
in člani, ki delajo na bližnjih lokacijah, srečajo v živo, se 
pogovorijo, poveselijo. Veliko zaposlenih se sliši in pogo-
varja službeno po telefonu, dejansko se pa ne poznajo. In
ta srečanja sindikata so namenjena tudi takemu načinu 
spoznavanja sodelavcev.

Izleti, ki jih organizirajo OO, so zelo različni, na razne 
konce naše prelepe domovine, pa tudi v tujino. Stroške
teh izletov pokrije OO. Če pa je organiziran večdnevni
izlet in potovanje v tujino, pa OO seveda prispevajo del
stroškov, ostalo pa plačajo člani sami. Lahko rečemo, da

smo člani našega sindikata na izletih, ki jih organizirajo 
naši OO, spoznali velik del Slovenije. Kraje, ki jih še 
nismo poznali, obenem pa preživeli lepe dneve v dru-
ženju s sodelavci.

Prehod v novo leto je vedno časovna prelomnica, ki ji
namenjamo posebno pozornost. V zadnjem času že kar 
govorimo o veselem decembru kot pripravi na prehod v 
novo leto.

Zaključek OO Postojna

Železničarji – rudarji

Izleti in zaključki leta po območnih organizacijah

Piknik  na Boču

Pred Rdečim trgom v Moskvi,  2013 Srečanje ob koncu leta

Goli otok, skupinska slika, 2014
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Tradicija je, da OO ob koncu leta povabijo vse svoje član-
stvo na srečanje, kjer se poveselijo in si zaželijo vse dobro 
v naslednjem letu. Udeležba na teh srečanjih je načeloma 
zelo dobra. Ponavadi so taka srečanja povezana tudi z 
obdaritvijo, ki jo sindikat ob koncu leta nameni svojim 
članom. Vsakoletna darila so tradicija našega sindikata. 
Nekateri OO poleg »glavnega« darila, ki se financira iz 
centrale sindikata, dodajo še »svoja« darila.

Izleti in zaključki ob koncu leta so zelo pomembna in
potrebna oblika druženja. Veseli smo za vse te dogodke,
ki smo jih imeli v preteklosti priložnost doživeti. Obenem
pa se veselimo tistih, ki nas še čakajo v prihodnosti.

  Besedilo: Miran Prnaver
Foto: Arhiv SŽPS

Počitniške kapacitete SŽPS

Na željo članov sindikata po ugodnem letovanju, je bila 
v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja v kampu 
Natura v Podčetrtku kupljena hiška. Lesena hiška, ki 
je bila takrat zgrajena in jo je prodajala družba Atom-
ske toplice. Hkrati je bilo članom omogočeno kopanje 
v Termah in zunanjih bazenih Aqua. Vsekakor je bila to 
dobra odločitev, saj je bilo za letovanje veliko zanimanje. 
Odbor za letovanje je imel veliko težav pri dodeljevanju
terminov, prepogosto se je dogodilo, da kdo od članov ni 

mogel letovati v željenem terminu. Zato se je sindikat v
letu 2007 odločil za nakup hiške v Moravskih Toplicah.
Apartma Marjetica 28 v apartmajskem naselju Prekmur-
ska vas, ki je umeščen v miren in udoben kotiček s pogle-
dom na prekmursko ravnico. V apartmajih je gostom na
voljo dnevni prostor s kuhinjo, ki vsebuje celotno opremo 
za pripravo vseh obrokov. Kopalnica in spalni del so
sodobno opremljeni, gostje pa se lahko sproščajo tudi na
terasi. Omogoča bivanje za štiri osebe, kopanje v Termah
3000 za štiri osebe in dve savni na dan.

Zaradi zagotavljanja večje kakovosti bivanja je bila v letu
2014 na lokaciji Podčetrtek kupljena nova zidana hiška,
ki omogoča bivanje petim osebam, kopanje v vodnem
parku Aqualuna v poletnem času. Ko le-ta ni odprt, pa
naši letovalci uživajo v Termaliji, ki je bila v lanskem letu
prenovljena.

Sindikat se trudi svojim članom zagotoviti kar najvišjo
raven letovanja za ugodno ceno.

  Besedilo: Edvard Kostić
Foto: Arhiv SŽPS

Hiška v Podčetrtku Del kompleksa Prekmurska vas

Prva počitniška hiška v Početrtku
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Glasilo Prometnik

Kdor je aktiven v družbenem življenju, ve, kako 
pomembno je, da informacije, obveščenost pride čim-
prej do tistih, za katere so odgovorni oziroma jim je 
bila v njihovem imenu zaupana določena funkcija. In 
to pomembno poslanstvo nosijo tudi mediji. Pravijo, 
da novice, ki je ni v medijih, dejansko ni. Kot da se ni 
zgodila.

In tega se je, hvala
Bogu, naš sindikat vse 
od ustanovitve dobro 
zavedal. Zavedal se
je, kako pomembno 
je, da je članstvo 
hitro, dobro in objek-
tivno obveščeno o 
dogajanju na sindi-
kalni sceni. Zato je 
premogel toliko moči,
znanja in poguma, da
je že leta 1995 usta-
novil svoje glasilo. Prva številka sindi-
kalnega glasila Prometnik je zagledala 
luč v aprilu leta 1995, dobrih pet let po
ustanovitvi našega sindikata. Tako Pro-
metnik že 25 let izhaja redno. Za medij, 
posebno za sindikalni, ki se je ustvarjal
in se ustvarja amatersko, brez poklicnih
znanj iz novinarstva, je to vsekakor lep
jubilej. Sindikalnih glasil na SŽ-ju ravno 
ne mrgoli. Za Prometnika lahko rečemo,
da je danes edini, ki izhaja redno. Pred 
Prometnikom je izhajal že Budnik, 
glasilo Sindikata strojevodij Slovenije, vendar je danes 
Prometnik po številu izdanih številk precej spredaj. To 
pomeni, da je Prometnik vseh dosedanjih polnih 25 let
obdržal kontinuiteto izhajanja. Prva številka je izšla na 
štirih straneh, še kakšna naslednja tudi v taki debelini, 
sicer pa se je Prometnik krepil. Včasih je tudi za kako 
stran zopet shujšal. In dosegel rekord s 112. številko, ki 
je imela kar 52 strani.

Število letnih številk se je tudi spreminjalo. Prvi dve leti
je izšlo 9 številk in glasilo je bilo skoraj mesečnik. Največ 
številk je izšlo leta 1999, in sicer kar enajst. V začetku
tega stoletja se je število letnih izvodov za nekaj let
ustavilo na pet. Od leta 2010 pa Prometnik redno izhaja 
trikrat letno, na 28-ih straneh ali več, zadnja leta pa
ima v povprečju 40 strani. Tudi kvaliteta papirja, fotogra-

fij in tiska se je izboljševala. In mislim, da smo glede tega
dosegli zelo zavidljiv nivo.

V glasilu objavljamo redne rubrike (Postaje so naše ogle-
dalo, Predstavitev poklicev, delovnih mest, območnih
organizacij SŽPS, »Malo zgodovine« …) in pa članke, ki
so vezani na trenutno dogajanje v sindikatu, na železni-
cah in v družbi.

Uredniški odbor ima pri svojem delu v
glavnem polno podporo vodstva sindi-
kata. So pa bili tudi časi, ko je kdo želel,
da bi bilo Prometnika čim manj in bi
bilo z njim čim manj stroškov. Vendar
smo do sedaj vedno uspeli najti neko še
sprejemljivo skupno točko.

Glasilo pripravlja uredniški odbor na
čelu z odgovornim urednikom. Do sedaj
se je zvrstilo 5 glavnih urednikov. Prvi
dve leti je bil glavni urednik Marjan

Mally (izšlo je 21 
številk), 6 let je nato
urednikoval Izidor
Sotlar (do številke
66), Damjan Rak je bil
urednik pet let (izšlo
je 21 številk), Suzana
Slatinšek je uredni-
kovala 4 leta in pol
(do številke 101), sam
pa sem postal urednik
v začetku leta 2014. 
Če kakšno krajše

vmesno obdobje ni bilo glavnega urednika, je bil za pri-
pravo glasila odgovoren sekretar sindikata. Članstvo
in zaposleni prejmejo glasilo na delovna mesta, upoko-
jeni člani ga prejmejo na dom. Bere se ga lahko na intra-
netu in na spletni strani sindikata. Nekaj izvodov hrani
Narodna univerzitetna knjižnica v Ljubljani (NUK) in da
se ga naročiti – sposoditi tudi po knjižnicah v Sloveniji.

Nekaj teh podatkov seveda ne pove vsega ali morda ne
veliko, pa vendar se za temi številkami skriva veliko dela,
zanimivih idej, dobrih namenov in naporov, da bi gla-
silo zadovoljilo bralce. Kajti Prometnik je namenjen njim.
Je bil, je in upam, da bo tako ostalo še dolgo naprej.

  Besedilo: Miran Prnaver, glavni urednik glasila Prometnik
Foto: Arhiv SŽPS

Naslovnice glasila

Slike povedo veliko!
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Še na mnoga leta, dragi SŽPS!


