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UVOD KAZALO

Počitnice se zaključujejo. Za naše otroke, za nas, naše 
sindikaliste in parlamentarce. Začenja se novo delovno leto. 
Naši otroci se bodo morali spet učiti, parlament se bo spet 
ukvarjal sam s sabo, sindikalisti bodo tulili v nebo, mi pa 
bomo še naprej poskušali preživeti z mezdo, ki so nam jo še 
oklestili. Koliko nas bo preživelo krizo s pogodbo o 
delovnem razmerju v žepu? Ali se bo kriza končala pred 
puntom? V nekaterih evropskih državah že vre, a glede na 
to, da smo Slovenci izredno potrpežljiv narod, si naši vodje 
še lahko privoščijo nekaj časa, preden nam bo zavrelo. 
»Kruha in iger«, zlato pravilo starih vladarjev, kako držati 
množico na uzdih, je pozabljeno. Igre smo dobili, kruha pa 
dobimo vedno manj, medtem ko so posamezni žepi vedno 
bolj debeli... Najbolj nam pritisk dvigne zavest, da te na 
delovnem mestu lovijo na vejice in pike, za vsako malenkost 
odgovarjaš kazensko in odškodninsko, nekdo, ki zapravi ali 
ukrade milijone, pa jo odnese brez kazni. Kako dolgo še? 
Morda pa bo bolje, ko bomo imeli za predsednika države 
bivšega klošarja...
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DOGOVOR ZA BOLJŠI JUTRI ???

Leto se bliža koncu in prihaja čas, ob katerem bomo 
morali potegniti črto, pod katero bomo ugotovili, kako 
smo poslovali v letu 2012, kaj dobrega nam je to leto 
prineslo in, upajoč,ali nam je kaj slabega tudi odneslo, 
pa tudi to, ali nam je uspelo kaj privarčevati. Beseda 
privarčevati je že pri marsikomu  pozabljena in o 
varčevanju, sploh če pomislim na tiste, ki so brez plače, 
pa tudi na tiste, katerih osnovna plača ne dosega 
zajamčene plače, ne morejo niti razmišljati.
Tako bo ob koncu leta potrebno potegniti tudi črto pod 
»Dogovor«, ki je bil podpisan v letošnjem letu. Mislim, 
da ne bo problem ugotoviti, kolikšen delež k varčevanju 
je prispeval posamezni zaposleni delavec in koliko 
ukrepov delodajalca na drugi strani, za katere se je ob 
podpisu »Dogovora« obvezalo poslovodstvo, je ta 

trenutek realiziranih. Tako bo tudi tukaj potrebno ugotoviti stanje realiziranega in nerealiziranega. Upam, da bo 
bilanca nerealiziranega prinesla vsaj kakšno vrstico več v disciplinskem poročilu, v katerem bo zapisano, kdo vse je 
bil kriv za nerealizirane obveze in kakšna je bila sankcija. Naša dolžnost pri tem je, da na te stvari opozorimo in 
zahtevamo odgovornosti. 
Vsled tega, da smo zaposleni svoj delež prispevali in po vsakodnevnih klicih in prvih izrečenih besedah, da smo mi 
dali svoje, zelo malo pa je bilo realiziranega iz drugega dela »Dogovora«,  se je Svet delavcev SŽ - Infrastruktura, 
d.o.o., odločil, da se zaradi različne problematike zaposlenih na posameznih delovnih mestih, pa tudi zaradi 
realizacije »Dogovora« obišče delovna mesta po Dolenjski, Primorski in Gorenjski, v nadaljevanju pa še preostali 
del Slovenije. Nikakor pri tem ni bil in nikoli ne bo naš namen, da bi s tem motili tehnološki proces dela oziroma da 
bi s tem ogrožali varnost izvajanja železniškega prometa. Prepričan pa sem, da je škoda, da delodajalec nima 
zraven svojega predstavnika in da bi se tudi on seznanil s problematiko zaposlenih na terenu (pomanjkanje ljudi po 
delovnih mestih, ureditev delovnih pogojev, ureditev neprimerne razsvetljave po peronih, opravljanje nadurnega 
dela itd.).
Spoštovane sodelavke in sodelavci, ob koncu leta je tudi čas za premislek o marsičem, vsekakor pa čas, da si 
sežemo v roke in si zaželimo zdravja, sreče in obilo uspehov na delovnem mestu v prihajajočem letu 2013. 

Predsednik  SŽPS
Matjaž SKUTNIK
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Spoštovane članice in člani,
kot najverjetneje že veste, lahko v skladu z Zakonom o 
dohodnini (ZDoh-2) vsak davčni zavezanec rezident zahteva, 
da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po ZDoh-2 od 
dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za 
financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje 
političnih strank in reprezentativnih sindikatov. 
Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni 
(vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, 
ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se 
opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po 
posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih 
dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona zaradi 
opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.
Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so objavljeni (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno 
številko) na spletni strani .
Med njimi je tudi Sindikat železniškega prometa Slovenije. 
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa 
ne more presegati 0,5 % dohodnine. Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadarkoli prek sistema eDavki na 
spletni strani , pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Vsem tistim, ki že namenjate del dohodnine SŽPS, in vsem tistim, ki se boste za to še odločili v prihodnje, se v imenu sindikata 
najlepše zahvaljujem.

Jože Skubic, sekretar SŽPS

http://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-057-02653-OB~P001-0000.PDF
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Tokrat boste drugače brali. Ponavadi tarnamo, da nas predpisi, neživljenjski in še kaki, samo begajo pri delu, povzročajo 

neumnosti. Zato vztrajno trdimo, da jih je potrebno spremeniti.

Tokrat pa bi se rad ozrl na stanje na SŽ, bolje, v Skupini SŽ. Že leta poslušamo, da smo v krizi, da je potrebno res, tokrat pa res, 

nekaj korenito spremeniti. In v Dogovor smo zapisali, da bomo tehnološke procese modernizirali, spremenili, jih posodobili. 

A tu nastane problem, kdo bo to naredil in kaj to prinaša. 

Ni potrebno biti posebej pameten, da se zaveš, da posodobljena tehnologija prinaša slej ko prej manjše število zaposlenih. V 

vodenju prometa smo to v zadnjih treh letih zelo dobro in, hvala bogu, zaradi spleta okoliščin (beri zelo stare populacije, ki se 

je upokojila) tudi dokaj neboleče izkusili.

Pred leti je bilo tako na lokomotivah, ko so odpadli vlakovodje, pomočniki. Kaj pa v prihodnje? Stanje je približno tako: vsi bi 

imeli službo, vsi bi bili radi dobro plačani in vsi bi delali nekako v istem ritmu kot do sedaj. Vse ostale misli so bogokletne. 

Sploh s strani predstavnikov zaposlenih.

Pa so res bogokletne? Kaj pa, če nam le spoznanje, da se bo potrebno sprijazniti s tem, da je treba tudi te »čudne misli« 

spraviti na površje, prinašajo morda svetlejše dneve?

Te dni sem velikokrat slišal, da saj bi nekateri nekaj naredili, a kaj, ko nam pa predpisi tega ne dopuščajo. Ko pa bi bilo 

potrebno te predpise dati na svetlo in jih začeti morda prilagajati sodobnejšim časom, pa se vse konča. Sklicevanje nanje je 

torej, vsaj v teh primerih, navadna hipokrizija. Pri tem pa vsak potiho doda: »Če bi bila to moja firma ...«. Ne gre za to, ali boste 

sedaj vsi skočili in me pribijali na križ, gre za to, ali smo sposobni dojeti, da so časi za socialistično delitev kolektivne 

odgovornosti v tem stoletju preživeti. Skrivanje za bedastimi predpisi, ki so zrasli na zelniku preteklih idej o nujnosti kaj vem 

koga vse, samo da nas je več in so »naši«, bi morala odpihniti prazna denarnica podjetja in države in zaskrbljujoča napoved 

prihodnosti. Pa jo bo? Osebno dvomim. Ker očitno, za nekatere interesne skupine, krize (še) ni.

Damjan Rak

PREDPISI, KI NAM GRENIJO VSAKDAN

http://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-057-02653-OB~P001-0000.PDF
http://edavki.durs.si
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INTERVJU

Jure Buzar
Jure, ali se lahko našim bralcem na kratko predstaviš?

Rojen sem leta 1965. Po osnovni šoli me je pot odpeljala v železniško šolo v Maribor, kjer 

sem leta 1982 najprej končal šolo za PTO in potem leta 1987 še šolo za prometnika. 

Opravljal sem različne poklice na različnih delovnih mestih in postajah. Zadnjih šest let sem 

prometnik na postaji Novo mesto, kjer tudi živim. 

Kako poteka Tvoje  delo v SD-Infrastruktura, d.o.o? Ali si si delovanje SD predstavljal tako 

ali je »resničnost« drugačna?   

Samo delo v SD sem si nekoliko drugače predstavljal, ker sem mislil, da se bodo določene 

stvari laže urejale in dogovarjale. Še vedno sem optimist, saj se zavedam, da obstajajo 

začetne težave, s katerimi se pač moramo soočiti. Samo delo v SD je dosti kritično in 

odgovorno.

Kako pa gledaš na delo SD-ja v prihodnosti?

Kot sem že prej rekel, se moja pričakovanja niso v celoti izpolnila, a upam ter verjamem, da 

se bo situacija bistveno izboljšala. Tu mislim predvsem na to, da se izboljšajo pogoji 

delovanja samega SD in da na drugi strani ne bomo naleteli na gluha ušesa.

Morda še kako sporočilo, pobuda ali misel za naše bralce? 

Vsem poštenim železničarjem želim veliko sreče in uspeha v opravljanju svojega poklica in upam,  da se bo situacija v našem 

podjetju izboljšala v zadovoljstvo vseh nas.   

 

Miran Prnaver

BOJAN GAJŠEK
Za začetek bi prosila za kratko predstavitev.

Rojen sem 20. 3. 1972. Na železnici sem začel z delom kot metrolog, nadzornik za meritve 

in popravila. Že ob nastanku sindikata sem bil izvoljen za predstavnika delavcev, pozneje 

sem postal tudi profesionalni član sveta delavcev, danes sem pomočnik nadzornika oz. 

koordinator vzdrževanja v infrastrukturi.

Kaj pričakuješ od dela v SD Infrastruktura?

Pričakujem, da nam bo uspelo uveljaviti naše interese, da bodo ljudje, zaposleni v SŽ 

Infrastruktura, primerljivi s plačo drugih, da se ne bodo več počutili kot zadnje, odvečno 

kolo v vozu.

Kaj pa pričakuješ od reorganizacije oz. sistematizacije delovnih mest?

Upam, da se bodo stvari postavile na pravo mesto, da bo naše delo pravilno ovrednoteno, 

da bo jasno definirano, kdo opravlja delo v izvršilnih službah. Dosedanji predlog temu sicer 

ne ustreza, a jaz sem optimist.

Kako pa se kriza pozna v SDI?

Ker je podjetje v krizi, smo se člani SDI, poleg splošnih ukrepov, odrekli sejninam, stroške, predvidene za delo Sveta delavcev, 

smo prepolovili.

Zakaj si se odrekel profesionalnemu delu v SD?

Profesionalno delo mi ne diši predvsem zaradi izgubljenega časa z vožnjo, mojega časa, ki sicer pripada moji družini. Ko sem 

se profesionalno ukvarjal s sindikatom, je trpela moja družina, sedaj sem se naučil, da ne poskušam vsega narediti sam, 

porazdelil sem svoje sindikalne obveznosti in funkcije ter zvečer ugašam mobilni telefon.

Pa še sporočilo za bralce?

Samo z enotnostjo bomo kaj dosegli, drugače bomo vse »zafurali«!

Suzana Slatinšek

DECEMBER 2012

INTERVJU S ČLANI SVETA DELAVCEV – INFRASTRUKTURA, d.o.o.

Bojan Gajšek

Jure Buzar
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Mogoče je ironično, vendar resnično, V letu 2008 je pričela 1. faza ne omogočajo direktne prestavitve 

da našo ljubo Slovenijo upodablja modernizacije proge Divača – Koper in vlaka na npr. Petrolove tire.

kokoš. In prav tako je dejstvo, da nam postaje KTP. V 1. fazi je bil predviden A kaj bi tarnali mi, ki tukaj samo delamo. 

prav tam, kjer smo mi, nese jajca - preklop iz obstoječe električne Modri možje so staknili glave in  naredili 

signalno-varnostne naprave projekt. Saj veste, papir vse prenese. Ne 

Iskra  Lorenz  na sedanjo  upoštevajo mnenj in izkušenj na terenu, 

elektronsko signalno varnostno predvsem pa jim manjka poznavanja 

napravo Thales, v nadaljevanju tehnoloških potreb in poznavanja 

ESVN. Po še nedokončani 1. fazi načina dela v Kopru. Ob vsem tem 

se je v letu 2009 pričela 2. faza, človek pomisli… Imajo vizijo za 

ki je zajemala rekonstrukcijo in prihodnost ali delajo, ker pač nekaj 

razširitev postajnih kapacitet. V morajo?

prihodnje je predvidena tudi 3. V obdobju 2.faze so nam v prostorih 

faza, ki zajema elektrifikacijo CPja obnovili sanitarije. Končno imamo 

vseh tirov na TPK in GPP, kakor ločene prostore. Prenovili so tudi 

tudi delno tirov RG ter vgradnjo garderobni prostor, ki še vedno ni ločen, 

vseh v ESVN Thales. in čajno kuhinjo. Le-to smo prometniki 
zlata jajca. Vsaj kar zadeva železnico. Torej … Vse lepo in prav bi bilo, če bi v opremili s pomočjo sponzorjev in 
Le kdo, pa naj bo železničar ali ne, še ni praks i  stvar i  poteka le ,  kot  je  lastnih sredstev. S strani delodajalca za 
slišal za tovorno postajo Koper? Vsi predvideno. Videti pa je nekako takole: novo opremo ni bilo posluha. 
veste, da je Koper prioritetni element v Kot sem že napisala, so na TPK 
sistemu Slovenskih železnic, da pa se vsi tiri namenjeni za uvoz in 
tega ne zavedajo vsi, boste ugotovili iz izvoz vlakov. Ker niso vključeni v 
tega članka, katerega namen je prav to - ESVN in se kretnice obračajo 
približati vam proces dela v Kopru. ročno na kraju samem, je v ta 
Nadzorna postaja Koper obsega poleg namen zasedeno delovno 
potniške postaje še tri območja, in sicer: mesto 3. prometnika. Na A 
Koper tovorna, v nadaljevanju TPK, strani postaje postavlja in varuje 
Glavna pristaniška postaja (GPP) in vozne poti. Na B strani to delo 
ranžirna grupa (RG). opravlja premikalno osebje. 
TPK je namenjena sprejemu in odpravi Torej se vsi uvozi in izvozi 
vlakov. Šteje 17 tirov, od tega jih je v SVN dovolijo s fonogrami prek RDZ-

Kljub vsem tegobam, ki nas pestijo, se vključenih 9. ja. Da ne prezremo … v 24ih urah 
mi ne damo, kljub temu da nas kar GPP je namenjena sestavi in umiku odpelje s  postaje okoli 50 vlakov, 
naprej delijo na ne vem kakšne službe, prispelih vlakov. Zajema skupno 20ih prihodov je okoli 80. In tako že skoraj 
smo mi prijeten kolegialen kolektiv.  Ne tirov, poleg teh so še dodatni štirje v dve leti. Poleg tega je SVN, v kateri je 
glede na to, kam kdo spada, vsi delamo lasti Petrola. Tiri niso vključeni v SVN. vključenih 9 tirov, skoraj vsako noč v 
za isto stvar. In ravno zaradi tega delo RG je namenjena sestavi in razstavi okvari. Tako mora prometnik, ki je vsega 
poteka, kot mora. vlakov in zajema 15 tirov. hudega vajen, s kretniško kljuko pod 
Če pa vas pot zanese, pridite in si oglejte pazduho odkorakati na teren. 
to zlato jajce, pa presodite sami!Bog ne daj, da so v času izpada 

naprave vlaki zamujeni, zamuda 
Bojana Kocjančičgre pod šifro »nesposoben 

prometnik«. To, da napravo 

moti super moderna neonska 

razsvetljava na novih tirih, pa 

sploh ni pomembno.

Poleg tega niti en nov tir na TPK 

ne presega 500 m, kar ne 

zadostuje nit i  današnj im 

potrebam. Vsi kontejnerski vlaki 

presegajo to dolžino. Poleg tega 

POSTAJE SO NAŠE OGLEDALO: KOPER

TPK              

 Čajna kuhinja

Prekratki tiri ali predolgi vlaki?

postaje
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POGODBA O ZAPOSLITVI
(krajši povzetek komentarja k Zakonu o 

delovnih razmerjih)

delovno mesto oziroma za vrsto dela. Ta obveznost ne velja za 
manjše delodajalce. Če nihče od prijavljenih kandidatov ne 
izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, lahko delodajalec z enim od 
prijavljenih kandidatov, ki izpolnjuje z zakonom ali izvršilnim 
predpisom določene pogoje, sklene pogodbo o zaposlitvi za določen 
čas do enega leta, če je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega 1. SPLOŠNO
opravljanja dela.

Zakon o delovnih razmerjih kot osrednji institut individualnega 
4. POGODBENA SVOBODAdelovnega prava določa pogodbo o zaposlitvi oz. izrecno določa, da 

se delovno razmerje sklene s pogodbo o zaposlitvi. Tako je sedaj 
Delodajalec ima ob upoštevanju zakonskih prepovedi pravico do določeno, da je delovno razmerje pogodbeno razmerje, pri čemer 
proste odločitve, s katerim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za pogodba temelji na vzajemni volji obeh pogodbenih strank. Zakon o 
opravljanje dela, bo sklenil pogodbo o zaposlitvi. Sklep in sodba delovnih razmerjih tudi pri urejanju drugih vprašanj v zvezi s 
Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 247/99 pravi, da ima delodajalec pogodbo o zaposlitvi v popolnosti določa, da je delovno razmerje 
pravico, da kljub izpolnjevanju pogojev ne izbere prijavljenega pogodbeno razmerje. Tako delodajalec nima več pristojnosti 
kandidata, če v postopku ugotovi, da kandidat, kljub izpolnjevanju enostransko spreminjati vsebine pogodbe o zaposlitvi. Vsaka 
razpisanih pogojev, njegovim potrebam ne ustreza. Da delodajalec sprememba pogodbe o zaposlitvi se lahko zgodi samo na podlagi 
pride do takega zaključka, ni dolžan opraviti razgovora s kandidati, svobodne in vzajemne volje obeh pogodbenih strank, torej 
saj ta ni predpisan z nobenim predpisom. Kdaj bo razgovor potreben delodajalca in delavca. Pogodba o zaposlitvi, kot posebna pogodba 
in opravljen, določi sam delodajalec.delovnega prava, ima svoj izvor v civilni obveznostni pogodbi, zato še 

danes Zakon o delovnih razmerjih glede sklepanja, veljavnosti, 
5. SPREMEMBA ALI SKLENITEV NOVE POGODBE O ZAPOSLITVI prenehanja in drugih vprašanj pogodbe o zaposlitvi, napotuje na 
ZARADI SPREMENJENIH OKOLIŠČIN uporabo splošnih pravil civilnega prava (11. člen Zakona o delovnih 

razmerjih). Potrebno pa je pri tem pojasniti, da gre v delovnem 
V 47. členu ZDR so določena splošna pravila, kdaj morata pogodbeni razmerju za odnos dveh neenakopravnih strank, kar izhaja že iz 
stranki v primeru spremenjenih okoliščin skleniti novo pogodbo o opredelitve delovnega razmerja, iz katere izhaja, da mora delavec 
zaposlitvi namesto obstoječe oziroma kdaj lahko z aneksom opravljati delo pod nadzorom in po navodilih delodajalca (4. člen 
obstoječo pogodbo prilagodita novonastalim razmeram. Do Zakona o delovnih razmerjih). 
spremembe pogodbe o zaposlitvi lahko pride le po volji obeh 
pogodbenih strank. Drugi odstavek navedenega člena določa Pogodba o zaposlitvi se praviloma sklepa za nedoločen čas. 
obveznost pogodbenih strank, da v nekaterih primerih Sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas je dovoljeno le 
spremenjenih okoliščin skleneta novo pogodbo o zaposlitvi. izjemoma in le v tistih primerih, ki so določeni v zakonu (52. člen 
Zakonodajalec tako zahteva, da pogodbeni stranki skleneta novo Zakona o delovnih razmerjih). Sklepanje pogodbe o zaposlitvi za 
pogodbo v tistih primerih, ko gre za spremembo bistvenih okoliščin nedoločen čas je tipična oblika trajanja pogodbe o zaposlitvi, ki 
delovnega razmerja. Tako bosta morala delavec in delodajalec izhaja iz načela trajnosti razmerja med delavcem in delodajalcem kot 
skleniti novo pogodbo v primeru spremembe naziva delovnega enega temeljnih načel delovnega prava, ki je uveljavljeno v številnih 
mesta oziroma vrste dela, spremembe opisa dela, ki ga mora delavec mednarodnih aktih, ki zavezujejo tudi Republiko Slovenijo. 
opravljati po pogodbi o zaposlitvi, oziroma o drugih pogojih za 
opravljanje dela, kraju opravljanja dela, času, za katerega je 2. OBLIKA POGODBE
sklenjena pogodba o zaposlitvi oziroma načinu izrabe letnega 
dopusta, če je pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas. Ne Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki. Delodajalec mora 
glede na spremembo zakona, kolektivne pogodbe ali splošnega akta delavcu izročiti pisen predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni 
delodajalca, delavec ohrani vse tiste pravice, ki so ugodneje pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni 
določene v pogodbi o zaposlitvi, če pa sta se pogodbeni strani o sklenitvi. V kolikor delavcu ni izročena pisna pogodba o zaposlitvi, 
posamični pravici dogovorili tako, da se sklicujeta na zakon, lahko kadarkoli v času trajanja delovnega razmerja zahteva njeno 
kolektivno pogodbo ali splošni akt delodajalca, potem je obseg teh izročitev od delodajalca in sodno varstvo. V primeru, da delodajalec 
pravic že po volji pogodbenih strank odvisen od ureditve v predpisu.in delavec nista sklenila pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki ali če niso v 

pisni obliki izražene vse sestavine pogodbe o zaposlitvi iz prvega 
6. SUSPENZ POGODBEodstavka 29. člena ZDR, to ne vpliva na obstoj in veljavnost pogodbe 

o zaposlitvi. V primeru spora o obstoju delovnega razmerja med 
Delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, je v skladu s pogodbo delavcem in delodajalcem se domneva, da delovno razmerje 
dolžan izvrševati svoje pogodbene obveznosti oziroma opravljati obstaja, če obstajajo elementi delovnega razmerja (delovno 
delo na delovnem mestu ter v kraju in času, ki so določeni s pogodbo razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se 
o zaposlitvi. V času suspenza pogodba o zaposlitvi ne preneha, le delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca 
delavec in delodajalec v tem času nista dolžna izvrševati s pogodbo o in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po 
zaposlitvi dogovorjenih pravic in obveznosti. Tako delavec v času navodilih in pod nadzorom delodajalca).
suspenza pogodbe o zaposlitvi ne bo opravljal dela, delodajalec pa 
delavcu ni dolžan zagotavljati plačila. Ko pa prenehajo okoliščine, 3. POGOJI ZA SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI
zaradi katerih je nastopil suspenz pogodbe o zaposlitvi (51. člen 
ZDR), sta pogodbeni stranki dolžni izvrševati s pogodbo o zaposlitvi 
dogovorjene obveznosti, razen če se delavec ne vrne na delo in Delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, mora izpolnjevati 
delodajalec iz tega razloga izredno odpove pogodbo o zaposlitvi.predpisane, s kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca 

določene oziroma s strani delodajalca zahtevane pogoje za 
Jože Skubicopravljanje dela, ki jih je dolžan določiti delodajalec za posamezno 
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Pragersko - Kidričevo zaseden s prometnikom. Remont na 

Trenutno poteka precej obsežen remont postaji Kidričevo je bil končan v marcu leta 

proge Pragersko – Ormož, in sicer med 2011. Vzpostavljena je bila nova 

postajama Pragersko in Kidričevo. varnostna naprava sistema ILTIS. Od 

Po odprtju novega odseka  proge Murska takrat naprej je postaja nezasedena. 

Sobota – Hodoš – državna meja leta 2001 je Napravo  daljinsko upravlja dispečer iz 

proga iz Pragerskega do madžarske meje Centra za vodenje prometa (CVP) Maribor. 

Le v času zapor je postaja zasedena s 

prometnikom in takrat on lokalno 

upravlja varnostno napravo.

Postaja je bila v tistem času temeljito 

obnovljena in danes je na prvi pregled nezasedena, je to zelo koristna pridobitev in 
videti res lepo. Ni pa za vse stvari najbolj verjetno ena redkih na postajah SŽ.
funkcionalna. Tako je od zaprtja naprej Samo upamo lahko, da ne bo v prihodnosti 
brez potniške blagajne, še večji problem tarča vandalov, kar v zadnjem času v naši 
pa je, da je čakalnica za potnike zaprta. deželi  na veliko žalost in splošno 
Peronska streha je prav tako prava paša za zaskrbljenost postaja vse večji problem.
oči, vendar le v lepem vremenu. Ker je 21. julija letošnjega leta se je začel remont 
precej visoka, kar so investitorji takrat odprte proge med postajama Pragersko - 
opravičevali zaradi prevoza izrednih Kidričevo. Ta odsek je dolg 10,9 km. Remont postala precej bolj obremenjena in 

pošiljk, je v vetrovnem in deževnem se izvaja na celotnem odseku, razen na prometna. Velik del tovornega prometa se 
vremenu kaj slaba zaščita in streha za izogibališču Cirkovce polje, ki je bil v je z mejnega prehoda Središče preusmeril 
potnike. Postaja ima moderen podhod, zadnjem remontu na novo urejen.na Hodoš.
opremljen z dvigalom za invalide. Spet lepo, Zapora poteka vsak vikend, od druge Novi del proge je bil seveda lepo urejen, na 
a le teoretično. Ker je postaja nezasedena, ni sobotne ure zjutraj do ponedeljka do odseku med Pragerskim in Mursko Soboto 
nikogar, ki bi invalidu dvigalo odklenil in ga polnoči. V času zapore je postaja zasedena s pa so bile opravljene le najnujnejše 
vzpostavil v funkcijo delovanja. Ker je adaptacije. Zato je v zadnjih letih nastala vse 
trenutno zaradi remonta proge postaja večja potreba po posodobitvi ostalih 
večkrat zasedena s prometnikom, bi  le-ta  odsekov.
lahko pomagal pri dvigalu za invalide. A ob Na odseku med Pragerskim in Ormožem so 
obisku izvem, da dvigalo ne dela, je nezasedene postaje Kidričevo, Ptuj in 
pokvarjeno.Moškanjci, le Ormož je neprekinjeno 
Verjetno zelo draga, a za invalide prijazna 

pridobitev, ki pa v Kidričevem ne daje 

nobenega rezultata. Zopet ena od 

naših!

Ko je potekal remont postaje, se je na 

odprti progi proti Pragerskemu zgradilo 
prometnikom. Med torkom in petkom pa je izogibališče Cirkovce polje. Le-to z dvema 
sedaj v času remonta postaja zasedena 8 ur tiroma omogoča prehitevanja in križanja. 
dnevno. Med zaporo prometnik ureja Tira sta dovolj dolga za te prometne 
promet lokalno.manipulacije. Izogibališče upravlja CVP 
Med remontom bo opravljena celotna Maribor oziroma prometnik v času 
zamenjava spodnjega ustroja proge. zasedbe postaje. 
Vgrajujejo betonske pragove, ki jih nekaj  Prav tako ima Kidričevo zelo dolge tire, ki 
časa na naših progah na novo niso  so zelo koristni pri vlakih z večjo dolžino. 
vgrajevali. Sicer pa so med postajama tri postajališča: 
V času mojega obiska, na katerem me je Strnišče, Cirkovce in Šikole.   
spremljal predsednik OO Pragersko gospod Postaja Kidričevo je opremljena z sos-info 
Borut Jug, je na postaji Kidričevo služboval stebričkom, ki potnikom omogoča 
prometnik Goran Mitrovič. Povedal je, da neposredno povezavo z dispečerjem ali 
zapora poteka brez večjih zapletov in da dela prometnikom. Glede na to, da je postaja 
napredujejo po planu. Dela izvaja Železniško 

Večje obnove (remonti prog) na SŽ

Kipanje gramoza in priprava za remont   
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Lepo urejen podhod, a le na videz
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Postaja Kidričevo   
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Prometnik Goran Mitrovič
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gradbeno podjetje (ŽGP). Namesto po katerem je bilo nekoč prepeljanega 

potn išk ih  v lakov  je  organiz i ran  veliko tovora, danes pa vse to naredijo 

nadomestni avtobusni prevoz, ki ga tovornjaki. Še ena že videna žalostna 

koordinira predstavnik potniškega zgodba izgube tovora. Da pa vse le ni tako 

prometa.Tovorni promet pa poteka po črno, smo na postaji videli naložen Eas 

obvozni poti preko Dobove. V času, ko pa vagon s hlodi pa še kar nekaj takega 

ni zapore, ob progi izvajalci pripravljajo tovora je bilo pripravljenega ob tiru.

vse potrebno za naslednji vikend. Naš  nas lednj i  postanek je  b i lo  

Prav v času našega obiska (torek, 6. postajališče Velike Lašče. Postajališče je 

november) so razkladali  (kipal i)  sicer malo skrito, oddaljeno kak dober 

garnituro, naloženo z gramozom. Zaradi kilometer od Levstikovih Velikih Lašč. pragovi.

večjega, boljšega pritiska in s tem hitrejšega Postajališče je povsem na novo urejeno, lep Na postaji pa še ni urejena celotna B stran 

razkladanja je bila na vsaki strani vagonov peron, nadstrešek, na novo asfaltirano in postaje (v smeri Maribora), manjkajo še 

pripeta dieselska lokomotiva serije 664. urejeno parkirišče in dovozna pot do novi podhodi, peroni in nadstreški … Peron 

Ko bo obnova tega odseka končana, se bo perona. Na delu perona so položeni posebni je sicer začasno delno preurejen, vendar to 

začel naslednji, med postajama Kidričevo - potnikom povzroča prej več težav kot 

Ptuj.   prijetnosti.

Čeprav zapora poteka po planu, je vseeno V naslednjem letu je za investicije, kljub 

časovno zelo dolga, saj bo trajala skoraj pet hudi f inančni  kriz i ,  v  železniško 

mesecev. In slišati je, da je tudi to eden infrastrukturo predvidenih nekaj več 

izmed vzrokov, zaradi katerih se nam z sredstev. Upajmo, da bodo med njimi 

madžarskimi železnicami ni uspelo predvidena tudi za dokončanje del na 

d o g o v o r i t i  z a  n a d a l j n j o  v o ž n j o  postaji Poljčane.

mednarodnega vlaka Citadela. Tako od 9. 

decembra ne bo več edinega direktnega Kočevska proga

vlaka Ljubljana – Budimpešta – Ljubljana. Kočevska proga Grosuplje - Kočevje je bila 

zgrajena leta 1893 in je služila tako 

Postaja Poljčane:              tovornemu kot potniškemu prometu. tlakovci za potrebe slepih. Samo zelenica naj 
O postaji Poljčane je bilo napisanega že Njena dolžina znaša 49 km. še zraste na lepo urejeni zemlji ob peronu in 
nekaj v prejšnji številki Prometnika. Potniški promet je bil ukinjen leta 1970, poteh, pa bo res čudovito postajališče.

tovorni promet pa se je odvijal še naprej, Ortnek je na dobri polovici poti do Kočevja. 
vendar v zelo majhnem obsegu. Nekoč je bilo to prometno transportno 
Proga je postajala potrebna res temeljite odpravništvo, današnji predpisi pa tega 
obnove. Z obnovo proge se je začelo leta naziva ne poznajo več. Tu se na postaji 
2008. Prvotno ocenjena vrednost srečamo s prometnikom Vidomirjem 
investicije je bila 99 milijonov evrov. Keserjem, nekoč je bil kočevski prometnik, 
O obnovi kočevske proge smo pisali že sedaj dela v Grosupljem, trenutno pa v času 
poleti leta 2010 v 91. številki našega remonta nadomešča v Ortneku. Ta je s 
glasila. prometnikom zaseden osem ur dnevno, od 
Kako napredujejo dela, smo si skupaj s ponedeljka do petka, v soboto pa po 
predsednikom OO SŽPS Novo mesto potrebi. Štiristo metrov za postajo je zaprt 
Juretom Buzarjem in prometnikom na tir, in sicer vse do Kočevja, v skupni dolžini 
postaji Ivančna Gorica Markom Hrovatom Temeljita obnova postaje je bila predvidena 21,5 kilometra. Zapora je sicer stalna, dela 

ogledali v petek, 9. novembra.za obdobje 2008-11. Vendar se je začetek se opravljajo vsak dan po približno osem ur. 
Pot smo začeli  v Grosupljem, kjer se del pomaknil za dve leti. Remont postaje pa Po končanih delih se delovni stroji umaknejo 
kočevska proga odcepi od dolenjske je povsem zastal v začetku leta 2012. 
(Ljubljana – Trebnje – Novo mesto – Celotna obnova je bila razdeljena na osem 
Metlika – državna meja) proge. Najprej delov - etap. Do sedaj so bile končane 
smo se ustavili na prvi postaji Dobrepolje, nekako tri.
ki je 15 kilometrov oddaljena od Obnovljena sta bila tira številka 3 in 4. V 
Grosupljega. Videli smo obnovljene celoti je obnovljena A stran postaje iz smeri 
postajne tire. Kretnice so še ročne, prav Celje, in sicer do uvoznih kretnic. Vgrajen je 
tako čuvaj ročno zapira potni prehod na nov kretniški trapez, ki na A strani omogoča 
kraju samem. Lepo se vidi, kako se konča vožnjo vlakov z leve na desno in obratno. 
industrijski  tir kamnoloma Dobrepolje, Tudi na Poljčanah so vgrajeni betonski 

Prenovljena A stran postaje Poljčane   
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Kdaj se bo tu nadaljeval remont?                         
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Lepo urejeno postajališče Velike Lašče            
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Ortnek - polno zaseden                                         
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Sicer pa je Ortnek znan in pomemben finančna sredstva, dokončanje kočevske 

predvsem zaradi skladišča državnih zalog - proge ni več v nedosegljivi prihodnosti.

blagovnih rezerv. Prevoz v in iz skladišča se Tako smo končali naš ogled obnove 

izvaja ciklično vsakih nekaj let. Prevoze kočevske proge. Ko smo se vračali, smo še 

opravlja tisti, ki uspe na razpisu. Le če zadnjič tistega dne zagledali delovni vlak, 

železnica uspe na razpisu,  prevaža ta kako se je približeval gradbišču, kjer naj bi 

tovor. Najprej se skladišča praznijo in nato odložil svoj tovor.

zopet polnijo z novimi blagovnimi Upajmo, da se bomo naslednjič v kočevske 

rezervami. Predvidoma 5. decembra letos kraje lahko popeljali z vlakom. Takrat pa se 

naj bi železnica začela dovažati cisterne z zopet oglasimo v Prometniku, saj tako 

nafto, in sicer 10 - 12 vagonov cistern pomembnega dogodka res ne bi bilo na Ortnek ali v Ribnico. Obnavlja se spodnji 

dnevno. Tedensko z Ortneka odpeljejo po primerno izpustiti.ustroj proge, postajališča, gradijo peroni …

štiri vagone, naložene z lesom. To seveda Sama postaja Ribnica se trenutno še ne 

nima zveze z blagovnimi rezervami.obnavlja. Postaja tudi sicer sedaj ni 

Po malo daljšem postanku na Ortneku in Miran Prnaverzasedena. Izvemo še, da se izvaja remont v 

obogateni z zanimivi podatki se opravimo dolžini približno treh kilometrov za postajo 

naprej. Skoraj vzporedno na zaprti tir starta  Ribnica proti Kočevju.

delovni vlak. Vlak nas spremlja že vse Vlaki s tovorom za remont (gramoz, pragovi, 

dopoldne, saj smo se srečali tudi na tirnice ...) prispejo do Ortneka. Nato pa, 

postajališču Velike Lašče.glede na potrebe, nadaljujejo vožnjo na 

Naslednji naš postanek je postajališče 

Žlebič. Tu vidimo, kako se pripravlja 

izgradnja perona. Čez progo v času 

našega obiska zapelje tovornjak - 

vlačilec, čeprav se na daleč že vidi, da se 

pribl ižuje delovni vlak.  Šoferja 

opozorimo na vlak, a pravi, da ni 

problema, ker se vlak pomika res zelo 

počasi. 

Očitno domačini dobro poznajo, kako se 

tem rečem streže. Ko pa bodo zares 

začeli voziti »ta pravi« vlaki, bo 

potrebno imeti drugačne manire.
zaprti tir kot delovni vlaki ali progovna vozila 

Čez štiri kilometre prispemo v Ribnico in 
ali kot premikalni sestav. Na odprtem 

zopet kmalu za nami delovni vlak. Skozi 
odseku Grosuplje – Ortnek  je maksimalna 

postajo Ribnica se delovni vlak lahko 
hitrost vlakov le 40 km/h, ker ga ni junaka, ki 

prebije le po enem tiru. Ostale je 
bi se podpisal na papir, ki bi dovoljeval večjo 

presekala globoka jama, ki bo, kot je 
hitrost.

videti, nekoč postala podhod.
Se pa predvideva, da bi do novega voznega 

Pogledamo si postajo, pokukamo še v 
reda (ko bo ta številka Prometnika izšla, bo 

prometni urad ali, bolje rečeno, v napol 
to seveda že vse znano) bila odprta in 

prazen prostor, ki je nekoč bil prometni urad 
obnovljena proga do Ribnice. Tako naj bi v 

in naj bi to kmalu spet bil. Delovni vlak se 
novem voznem redu trikrat tedensko vozil 

ustavi, en vagon zavira in je potrebno 
tovorni vlak na relaciji Ribnica – Ljubljana 

ukrepati. Mi pa nadaljujemo še tri kilometre 
Zalog.

naprej, kjer najdemo živahno gradbišče. 
Na celotni relaciji do Kočevja naj bi bila dela 

Ob progi leži kamen s kilometrsko lego 36,8. 
končana čez dobro leto dni, ko upamo, da bo 

Del gradbišča z odstranjeno staro progo in 
do Kočevja po več kot štiridesetih letih zopet 

malo nazaj večja skupina polaga pragove, 
pripeljal potniški vlak. (vozni red december 

pritrjuje nanje tirnice, skratka, postavlja, 
2013)

gradi novo progo. Dvanajst kilometrov pa še 
Kot nam pove prometnik Keser, se dela na 

ostaja nedotaknjene stare proge do 
remontu vse od začetka leta 2008 odvijajo 

Kočevja. Res pa je, da je to pretežno 
več ali manj neprekinjeno. Res pa je, da z 

ravninski in nezahteven del proge, kar 
zelo različno dinamiko, vendar se počasi 

zadeva gradnjo. Če le bodo zagotovljena 
premika naprej.
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Delovni vlak na poti skozi postajo Ribnica        
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Stik gradbišča s staro progo                                 
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KO SO POLICISTI DOBRODOŠLI!

OBISKI NA DELOVNEM MESTU

SISTEMATIZACIJA DELOVNIH MEST

Večina od nas ima dokaj posplošeno in seveda zelo neprivlačno mnenje o policistih. Sam nisem nič kaj drugačen. Vsem nam pa je edino, 

da so policisti nebodigatreba, dokler jih sami ne potrebujemo.

Velik del uniformiranih železničarjev, predvsem prometnikov in sprevodnikov, žal vse premalo pozna svojo zakonsko obveznost, da smo 

dolžni izvajati in skrbeti za notranji red na železnici. To poenostavljeno pomeni, da smo zakonsko pooblaščeni in se dolžni iti interne 

policaje na območju železnice. Seveda naše pristojnosti niso izmišljene, pač pa so zelo natančno določene v Zakonu o varnosti v 

železniškem prometu in podrejenem Pravilniku o notranjem redu, ki ju je sprejel državni zbor. Država torej. Imamo pa tudi Navodilo o 

notranjem redu, ki povzema prej omenjena predpisa. 

Ti predpisi nalagajo pooblaščenim osebam, ki so prometniki, odjavniki, vodje premika, pregledniki vagonov, vodje vlakov, sprevodniki in 

vsi njihovi nadrejeni skupaj s službo za notranji nadzor, torej tudi raznoraznim šefom in vodjem, da skrbijo, da se na območju železniškega 

prostora, ki ni javen prostor, ne dogaja kaj nezakonitega.

Ravnanje pooblaščenih oseb pa je velikokrat zelo delikatno in predvsem prometniki in sprevodniki so se že mnogokrat srečevali s čudno 

situacijo, da so poskušali narediti red, nato pa jih je, po posredovanju policije, doletela še kazen. Da to zbija kakršnokoli pripravljenost 

delati red, je seveda jasno.

Zato je strokovno usposabljanje, ki ga je oddelek za obrambne zadeve, zaščito in varnost v tem obdobju izpeljal, nekaj nujno potrebnega. 

Predavatelji iz vrst policije so vsem udeležencem izobraževanja nazorno, jedrnato in razumljivo predstavili, kaj od nas zahteva Zakon o 

javnem redu in miru, kaj so naša pooblastila, ki nam jih daje ta zakon in katere so tiste drobne zakonske dikcije, če hočete pasti, ki jih 

moramo vedeti, da bo naše delovanje uspešno, jasno, da bomo z izvajanjem pooblastil dosegli namen in da ne bomo prekršili pooblastil. 

Zelo pomembno je tudi komuniciranje s policisti, ko do njihove potrebe po intervenciji pride. 

Zelo pozitiven odnos vseh udeležencev se je, in verjamem,da se bo tudi v prihodnje, pokazal tudi v tem, da so se na lokalnem nivoju 

navezali tesnejši stiki med vodji nadzornih postaj in komandirji lokalnih policijskih postaj, da je to prepoznano kot nujnost na tem nivoju.

Zelo strokoven pristop mi daje upanje in vero, da bodo na tak način strokovno poučeni tudi vodstveni delavci, sešteto skupaj, pa se bo 

zagotovilo več reda in manj vandalizma, kriminala in neljubih situacij za zaposlene in tudi za potnike.

Damjan RAK

Predstavniki Sveta delavcev Infrastruktura so se odločili, da bodo obiskali delavce, prometnike na posameznih postajah, se pogovorili z 

njimi in si na terenu ogledali stanje in probleme zaposlenih na SŽ. Zraven so povabili tudi predstavnike delodajalca. Hvale vredno, kar 

zadeva mene. 

Od delodajalca so dobili odgovor, ki je ne samo odklonil sodelovanje pri obiskih delovnih mest, ampak to tudi predstavnikom SD 

prepovedal, češ da bi s tem motili tehnološki proces dela, torej ga ovirali, motili prometnike in s tem tudi varnost prometa ...

Hja ... Tudi to prav pride, a ne? Komu izmed nas pa je kdaj kak sindikalni predstavnik oz. predstavnik SD vzel prometni dnevnik, da je po 

njem risal kljukice in vprašajčke? Se je že komu zgodilo, da je prišel sindikalist v času zapore v prometni urad, sedel nasproti in te moril z 

vsemi mogočimi vprašanji ali grozil z zmanjševanjem delovnih mest? 

Ej, gospodje tam zgoraj! Če želite prepovedati vstop v prometni urad ljudem, ki nam povzročajo stres in s tem motijo tehnološki proces 

dela, potem je treba ukiniti vodje, tehnologe, šefe, inšpektorje, strokovne sodelavce, pa še koordinatorje zraven. Sindikalisti so za nas še 

edine brlivke na koncu dolgega, temnega tunela ...

Suzana Slatinšek

Je v teku. Morda je še prezgodaj govoriti o tej temi, a predlogi, osnutki so že narejeni. Ukinjajo se določena delovna mesta oz. bolje 

rečeno: določena delovna mesta se preimenujejo, z novim nazivom pa pride tudi nov indeks ... Glede na to, da je podjetje v krizi, je ta 

seveda večji! Treba je nekako notri spraviti tiste odstotke, ki so si jih vzeli ... Kaj pa mi? Ah, mi smo samo delavčki, imamo majhne potrebe, 

pa ne potrebujemo toliko … 

No, vsaj SDI in SŽPS sta pokazala kremplje. Spremembe bodo, kaj bomo dosegli, pa se bo prej ali pozneje pokazalo ...

Suzana Slatinšek

DECEMBER 2012
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KLIC V SILI!

Mnogi ste prebrali, slišali, doživeli, da se vandalizem na železniških postajah dogaja dnevno, redno. Trenutno je najbolj na udaru 

železniška postaja Jesenice. Katastrofalno stanje postajnih objektov je od odhoda železniške policije s postaje, od odhoda mejne policije 

pa sploh, še toliko bolj evidentno. Že podatek, da so javne sanitarije bile takoj po obnovi uničene in so sedaj več ali manj zaklenjene, je 

dovolj zgovoren. Ogromna postajna zgradba sameva, propada, se uničuje. Stroški vzdrževanja pa so vsak dan večji.

V medijih smo slišali, da se zaradi prostorske stiske in pomanjkanja denarja želi policijsko postajo Jesenice iz sedanje občinske zgradbe, ki 

je nujna za prenovo, premajhna, preseliti na mejni prehod Karavanke, 10 km ven iz mesta. 

Samo po sebi se je postavilo vprašanje, zakaj pa ne bi poskušali policijske postaje namestiti v glomazno zgradbo železniške postaje, ki je 

samo dober lučaj stran od sedanje zgradbe policije, tako rekoč prek ceste? 

Železnica bi zgradbo, ki je v državni lasti, oddala državni policiji, ki bi imela ustrezno velike prostore, stroški za državo bi se prepolovili, 

najmanj že na področju najemnine, vzdrževanja ter popravil škode zaradi vandalizma, ki bi zagotovo odpadli, meščani bi imeli policijo 

tam, kamor to sodi, sredi mesta, v vseh ozirih bi bil rezultat pozitiven.

Odgovornim na SŽ smo podajali predloge, naj vendar poskušajo obema ministroma, za promet in za notranje zadeve, ki oba gospodarita z 

železnico in s policijo, dopovedati, da se pa vendarle najde kakšna rešitev v tej smeri. Povratnih informacij, razen da se je nekaj 

dogovarjalo z lokalno policijsko upravo, ni bilo. 

Je res problem v tem, kdo predlaga racionalnejše obnašanje in varčevanje? Je vsebina predloga nepomembna, če jo poda nekomu 

nevšečen posameznik ali skupina? Je tako težko razumeti, da se vsi, tudi država, policisti, železničarji in državljani nahajamo v zelo težki 

krizi in je vsak predlog o rešitvi za vse nujno potrebno obravnavati, ne samo enkrat in reči: »Eh, ne gre.«, pač pa vztrajati?

Morda pa krize le ni, je ta samo navidezna. Propadajoče zgradbe žal niso navidezne.

Damjan Rak

Vandalizem in kriminal na in ob železniških postajah

ŠIKANIRANJE NA DELOVNEM MESTU

Ob vsesplošni gospodarski in finančni 

krizi je v naši družbi čedalje bolj 

prisotna tudi kriza vrednost. Ali, 

drugače povedano, zaradi zadnje krize 

sta se pojavili prvi dve. Z družbo, kjer 

poštenje in delo nista najvišji in najbolj 

cenjeni vrednoti, je nekaj zelo narobe. 

In od tu  do vandalizma, kriminala, 

tatvin, kraje ni več daleč. In tudi naše 

podjetje se na žalost tem pojavom me 

more več izogniti.

Vlom v potniško blagajno in »sezutje« službenega avtomobila na postaji Zidani Most 

sta dva delčka teh žalostnih zgodb.

Verjetno bo naše podjetje slej ko prej moralo nameniti več pozornosti in denarja za varovanje zaposlenih in njihove lastnine. Saj če te 

varnosti ni, potem je vse ostalo vprašljivo. 

Miran Prnaver

Nekaj številk nazaj sem se razpisala o problemu šikaniranja na delovnem mestu, na intranetni strani SŽ je podrobno opisana sama 

definicija šikaniranja, napotki za ukrepe in reševanje težav. In vendar se še dogaja, ljudje se še vedno bojijo ukrepov in raje trpijo, kot da bi 

se izpostavili. Strah pred izgubo zaposlitve, pred napotitvijo na »čakanje«, s katerega se morda več ne vrneš, je prevelik. Čeprav se 

sindikat zaveda problema, ne more ukrepati: če ni tožnika, ni dolžnika ... 

Dejstvo je, da sproščen in zadovoljen delavec da več od sebe, raje hodi v službo, dela z veseljem vse in več, kot je zahtevano od njega. 

Medtem ko se na nas vršijo vse večji pritiski z vseh strani, je še dodatno zastraševanje, nepotrebno maltretiranje delavca ne samo kruto, 

ampak naravnost zlobno. Kak seminar za naše vodilne na temo obnašanja do podrejenih in obvladovanja občutka lastne veličine, moči in 

pomembnosti bi bil zelo dobrodošel. 

Suzana Slatinšek

Posledice vloma v potniško blagajno                           

Nočno sezutje parkiranega avta                                 

KRATKE DOMAČE
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Obsežno deževje je dne 05. 11. 2012 povečane pretoke rek. Reka Drava je avtobusnega prometa. Na odseku 

p o v z r o č i l o  p r e d v s e m  n a  dosegla absolutni rekord v pretoku. proge je reka spodjedla brežino v 

severovzhodnem delu Slovenije precej Ostale reke na Štajerskem pa so se dolžini 25 metrov in skoraj spodkopala 

škode. Obsežne padavine so povzročile marsikje temu približale. Velika progo. Brežina je bila v tako slabem 

količina dežja, ki je padla na že tako stanju, da je bilo na tem odseku progo 

razmočena tla, je povzročila ovire v potrebno zamakniti za približno en 

železniškem prometu po celotni meter.

Sloveniji. Sprožili so se posamezni Zapora proge je bila zaradi plazu 

plazovi, na progo so se podirala uvedena tudi na progi Maribor – 

drevesa, poplavilo je progo. Svoje so Prevalje med postajama Ruše in Ruta in 

prispevali tudi manjši pritoki in je trajala več kot en dan.

hudourniki, ki so lokalno povzročali Edvard Kostić

večjo škodo.

Najdaljša prekinitev prometa se je 

zgodila na progi Celje – Velenje. 

Težave so povzročali reka Paka in 

hudourniški prilivi. Med postajama 

Šmartno ob Paki in Šoštanj je bila 

proga zaprta več kot dva dni, zapora je 

trajala od 05. 11. 2012  od 11.35 do 

07. 11. 20112 do 14.15 ure. Prvega 

dne je bilo poplavljeno tako obsežno 

območje,  da ni  bi lo mogoče 

organizirati niti nadomestnega 

DECEMBER 2012

Zaradi poplav številne ovire v železniškem prometu

Število izvajalcev na delovnem mestu Progovni prometnik
Kako lahko na železnici zelo enostavne in samoumevne stvari zakompliciramo, so primer pogodbe o zaposlitvi (POZ) za progovne 

prometnike. Včasih se mi zazdi, da na železnici nekateri tekmujejo, kdo bo naredil večjo neumnost. Trenutna neumnost, da nekateri 

progovni prometniki ne dobijo POZ in celo ne smejo delati kot progovni prometniki, je le ena v vrsti. 

Pa začnimo od začetka. 

Delovno mesto progovnega prometnika oziroma dispečerja na telekomandi ni bilo ovrednoteno do leta 2011. Ker progovnega 

prometnika v sistemizaciji na SŽ ni bilo in ker smo progovni prometniki ugotovili, da se naše delo ne bo nikoli pravilno ovrednotilo, smo se 

leta 2011 odločili, da naše delo ovrednotimo na najbolj skrajen način, to je z napovedjo stavke. Ob tem si velja zastaviti vprašanje, zakaj se 

za ovrednotenja nekaterih delovnih mest mora napovedati stavka, na drugih delovnih mestih pa se indeksi kar povečujejo brez 

problemov? Zakaj se nekaterim delovnim mestom spreminjajo nazivi, pa čeprav opravljajo ista dela kot pred spremembo?  A vrnimo se k 

progovnim prometnikom. Za napoved stavke se nismo odločili le zaradi ovrednotenja delovnega mesta, čeprav je bila to ena od 

pomembnejših zahtev. Ko je delodajalec spoznal, da bo potrebno ta problem rešiti, so se pojavili »strici iz ozadja« ter pristavili še svoj 

piskrček. Kako si drugače razložiti Dogovor o izplačilu stimulacije za doseganje boljših poslovnih rezultatov Slovenskih železnic in načinu 

uveljavitve eskalacije plač iz let 2009 in 2010? Zelo enostavno povedano, smo na SŽ s tem Dogovorom vsem na SŽ vzeli nekaj, kar bi jim 

pripadalo, in to razdelili le nekaterim. Tudi progovni prometniki smo na to pristali, čeprav smo se zavedali, da je ta Dogovor velika 

neumnost, v katerem se določa število zaposlenih, ki se razlikuje od Plana kadrov. Še večja neumnost pa je, da se nekateri držijo tega 

Dogovora kot »pijanci plota«. Kako drugače razložiti dejstvo, da je izkazana potreba po progovnih prometnikih s tem, da je objavljen 

razpis ter so izbrani delavci, kateri so opravili usposabljanje ter praktični izpit, sedaj pa ne morejo dobiti POZ. Prav tako ti delavci ne smejo 

delati kot progovni prometniki, temveč jim polnijo mesečni fond ur na že zaprtih postajah oziroma so bili vrnjeni z odvzemom odločb za 

prejšnja delovna mesta. Kdo je ugotovil in na osnovi česa, da sedaj teh progovnih prometnikov ne potrebujemo? Seveda ni kriterija, po 

katerem bi se določilo, kateri progovni prometniki bi se umaknili iz Centrov vodenja prometa. Prav tako ni jasno, zakaj se je v novem Planu 

kadrov zmanjšalo število izvajalcev na delovnem mestu Progovni prometnik. Višek neumnosti pa je, da na SŽ ne bo mogoče izvajati 

nadaljnjih modernizacij prog, ker se število progovnih prometnikov ne more povečati, in to vse zavoljo slavnega Dogovora.

Spoštovani železničarji, koliko časa se bomo še delali, da ne razumemo, kaj se dogaja na naših železnicah, ter vse to samo nemo 

opazovali? Hkrati pa se sprašujem, kam je pobegnila zdrava kmečka logika, katere naši visokoizobraženi vodstveni kadri očitno ne 

poznajo.    Matjaž Skutnik

Proga Šmartno ob Paki – Šoštanj
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Na prvi oktobrski dan letošnjega je minilo 1944, dve leti po elektrifikaciji odseka tridesetih letih 20. stoletja iskal primerno 
Ljubljana  Zidani Most, leta 1969, pa je bil lokacijo za gradnjo papirnice, pri čemer je natanko 150 let, odkar je železna cesta 
elektrificiran še odsek Zidani Most – potreboval bližino vode in povezavo s povezala Zidani Most z Zagrebom in 
Dobova. svetom. Tovarna celuloze in papirja je Siskom. In ta jubilej, saj je železniški 

zatem desetletja dajala kruh mnogim Pri gradnji železnice skozi tukajšnje kraje je potniški in tovorni promet skozi naše kraje 
posavskim družinam.sodelovalo mnogo občanov, saj je Kranjska doprinesel k napredku in razvoju, so 

gradbena družba, ki jo je vodil krški meščan Tako je bilo nekoč. In kako je danes? posavske občine in Slovenske železnice 
Martin Hočevar, urejala nabrežino Save vse Kot je dejal na prireditvi naš generalni obeležile v  soboto, 13. oktobra, tako s 
od Zidanega Mosta do hrvaškega Siska. 

krajevnimi proslavami kot osrednjo 
V čast visoki obletnici je iz Ljubljane 

regijsko prireditvijo v krškem Kulturnem 
pripeljal naš najhitrejši vlak »pendolino«. 

domu. 
Prvi postanek je bil v Zidanem Mostu, kjer 

je s krajšim kulturnim programom 
sodelovala domača železničarska godba, 
pozdravne besede gostom pa je namenil 
laški župan Franc Zdolšek.

Na vlaku, na katerem je bil celoten »vrh« 
slovenskih železnic, so se pridružili 
domači gostje in nadaljevali pot tokrat 
izjemoma s pendolinom v smeri proti 
Dobovi.

V Radečah je slavnostni vlak pričakal 
Pihalni orkester radeških papirničarjev, 
po nekaj minutah postanka je vlak Že davnega leta 1848 se je za gradnjo 

nadaljeval pot proti Sevnici.železniške povezave od Zidanega Mosta do 
Siska zavzemal zasebni konzorcij, ki je sprva Tu se je zbralo lepo število domačinov, 
sicer načrtoval konjsko železnico, a ko je od zanimiv kulturni program so pripravili 
Celja do Zidanega Mosta stekla železnica, mažorete in sevniška godba, pozdravil nas 
so začeli s pripravami načrtov na gradnjo je župan Srečko Ocvirk. Sledila je  
normalnotirne proge. Generalna direkcija pogostitev in odhod naprej. Naslednji 
za gradnjo železnic na Dunaju je pričela s postanek je bila mejna postaja Dobova. direktor Dušan Mes, se v prvi vrsti zastavlja 
trasiranjem posavske proge leta 1851, Zopet so nas toplo in prijetno sprejeli, vprašanje – kako naprej? Danes je proga 
nakar so štiri leta kasneje ob vrsti težav prisostvovali smo kulturnemu programu, med Zidanim Mostom in Dobovo del 10. 
zaradi težavnega terena z gradnjo proge od pozdravoma predsednika krajevne vseevropskega koridorja, na katerem 
Zidanega Mosta proti Brestanici zares skupnosti in brežiškega župana Ivana Slovenske železnice prepeljejo skoraj 
začeli. Zaradi finančnih težav so bila dela za Molana. Tam nam je dobrodošlico zaigral polovico vsega tovora, ki pa, v primerjavi s 
nekaj let celo prekinjena, z njimi pa so gasilski pihalni orkester Loče. prometom po železnici pred razpadom 
ponovno pričeli v zadnji četrtini leta 1858. 

Aktiv kmečkih žena Dobova je z bogato Jugoslavije, predstavlja le četrtino tovora. 
3. septembra 1862 je iz Zidanega Mosta v ponudbo poskrbel še za »gostinski« del Pomen proge se bo povečal z vstopom 
Zagreb pripeljal prvi poskusni vlak, ki je slovesnosti.   Hrvaške v Evropsko unijo, saj bo zaradi 
naslednjega dne nadaljeval vožnjo proti poenostavljenih postopkov skrajšan čas Naš osrednji cilj sobotnega dopoldneva je 
Sisku, progo Zidani Most – Zagreb – Sisak, vožnje tovornih vlakov, železniška proga pa bilo Krško. Na proslavi v Kulturnem domu 
dolgo 125,6 km, pa so uradno odprli 1. je nepogrešljiva tudi v potniškem prometu, je župan mag. Miran Stanko povedal, kako 
oktobra 1862. Na vsej progi je bilo v saj so lani po njej prepeljali 5 milijonov je gradnja železnice pripeljala tudi nove 
začetku 85 čuvajnic, njihovo število se je z potnikov, okrog 500.000 potnikov pa je lani prebivalce in nova znanja, predvsem pa 
leti povečevalo. Prvotno so bile na njej z enim od 14 mednarodnih vlakov prečkalo omogočila hitrejši stik s svetom ter nove 
postaje Sevnica, Rajhenburg, Videm Krško, mejo.komunikacijske razsežnosti.
Lekenik in Zagreb, pozneje pa so bile 

Prisrčen kulturni program v krškem hramu  Ž e l e z n i c a  j e  o m o g o č i l a  ra z v o j  zgrajene še postaje in postajališča Radeče, 
kulture so s skečem, recitali in pesmijo gospodarstva menihom trapistom (grad Loka, Breg, Blanca, Libna, Brežice, Dobova, 
izvedli učenci OŠ Jurija Dalmatina, ki so Brestanica), ki so k nam pripeljali čokolado, Sutla, Savski Marof, Podsused, Sv. Klara, 
pripravili tudi priložnostno razstavo, b l i z u  ž e l e z n i c e  z g r a d i l i  p r v o  Turopolje in Greda. Leta 1930 je bil v 
Klavdija Mirt v vlogi krške dobrotnice hidroelektrarno in intenzivno trgovali s Zidanem Mostu zgrajen še drugi železniški 
Josipine Hočevar, Pihalni orkester Videm z širnim most preko Savinje, ki je omogočil 
vokalistko Tadejo Molan ter Godba 

nemotene vožnje do Zagreba, saj svetom … Začetki industrijskega razvoja Slovenskih železnic.
lokomotive ni bilo več potrebno obračati sovpadajo s širjenjem delovanja železnice, 

Hkrati je bila na krški železniški postaji v ali menjavati. Drugi tir je bil zgrajen leta saj je ljubljanski industrialec Franc Bonač v 

–

150 let proge Zidani Most – Sisak

Srečanje preteklosti in sedanjosti na postaji Sevnica   F
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Povorka z železniške postaje Krško proti Kulturnemu domu Krško   

F
o

to
g

ra
f:

 L
ju

b
o

 M
o

to
re

MALO ZGODOVINE



15

s loven istka  Jasmina  Spaha l i ć  v  
sodelovanju z Železniškim muzejem.

dveh restavriranih vagonih odprta razstava 
o železnici v Posavju, ki jo je zasnovala 

dober, vse dobro.  

Polni lepih vtisov in doživetij smo se 
Poleg zanimive razstave so si obiskovalci udeleženci napotili proti domu, v upanju, 
na postaji Krško lahko od blizu ogledali še da svetli stoletje in pol dolgi zgodovini sledi 
p o t n i š ke  m o to r n i ke  s e r i j e  3 1 0  vsaj malo svetlejša prihodnost, kot jo 
(pendolino) in 312 (siemens) ter novo včasih čutimo in doživljamo danes.  
lokomotivo serije 541.

Posebni  v lak  se  je  natanko ob Miran Prnaver
p r e d v i d e n e m  č a s u  v  z g o d n j i h  
popoldanskih urah odpravil iz Krškega 
proti Ljubljani. No, takrat smo že vsi P.S.: Del podatkov je povzet po spletnih 

pozabili, da je zjutraj prispel s kar straneh.
nekajminutno zamudo. Saj pravimo, konec 

DECEMBER 2012

V začetku letošnjega leta smo se sodelavci na železniški postaji 

Vuzenica pogovarjali, da je letos 13. novembra 150. obletnica 

zgraditve koroške ali dravske proge do postaje Vuzenica. Začeli smo 

se malo zanimati in ugotovili, da so to progo gradili med leti 1857 

do 1863. Progo je gradila ustanovljena družba »k. k. priv. 

SuedlicheStaats – Lombardisch - Venezianischeund Central - 

Italienische Eisenbanhngeselschaft«. Prvo etapo so do Vuzenice 

zgradili leta 1862, drugo etapo do Celovca leta 1863, do 31. maja 

naslednjega leta, 1864, pa do Beljaka. V ta namen obeležitve 

obletnice proge do Vuzenice smo sodelavci naredili plakat, ga malo 

okrasili in izobesili tudi slovensko zastavo. Ta dan smo na postajo 

prišli vsi delavci in malo počastili to častitljivo obletnico. Popoldan 

je Filatelistično društvo »Drava Muta - Vuzenica« v prostorih 

Osnovne šole Vuzenica priredilo razstavo in ob obletnici izdalo 

spominsko izdajo pisma z žigom in znamko ob 150. obletnici prvega 

vlaka v Vuzenico. Na tej razstavi je bil tudi naš sodelavec Miroslav 

Lorenci, ki je član društva.

Sedaj, v teh kriznih časih, pa se ne ve več, kaj bi se lahko vse naredilo s to čudovito koroško progo. Vsi veljaki bi jo najraje kar zaprli in uničili 

težko delo naših prednikov.

Kolektiv železniške postaje Vuzenica

150 LET DRAVSKE ALI KOROŠKE PROGE
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Plakat na postaji Vuzenica
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V muzejskih vagonih razstava o železnici v Posavju      
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V veliko čast in ponos nam je, da so objavljena vsa naša druženja in tekmovalni rezultati. Posebna zahvala gre reviji Prometnik, 

sponzorjem in vsem ostalim, ki so pripomogli in tudi podprli naše želje po Železniški ribiški ligi druženja. 

Sledi kratek povzetek dogajanja na tekmah do zaključne finalne tekme. Po dnevno-nočnem maratonu, ki smo ga imeli 02. 06. 2012, je 

sledila naslednja tekma, ki smo jo plansko organizirali na ribniku TSN Jelenče Pesnica 23. 06. 2012. Med nami ni tekmovalca, ki si ne bi 

želel tako urejenega in lepega ribnika. V ribniku je ogromno rib različnih vrst, ampak prevladuje krap in da se uloviti veliko rib, težkih tudi 

do 10 kg. Velika pohvala ribiškem društvu TSN Jelenče, ki skrbi za okolje in ribe v svojem ribniku!

REZULTATI PETE TEKME - TSN JELENČE PESNICA, 23. 06. 2012

1. mesto BOŠTJAN PETEK                 56.350 g

2. mesto MIRAN RAZBORŠEK          47.820 g

3. mestoMARJAN LUBŠINA             42.830 g

Ptuj, Rogoznica, šesta tekma, 07. 07. 2012 

Primerljiva ribnika med TSN Jelenče in Rogoznica Ptuj. Tu smo opravili že veliko tekem in poznamo  vse pasti, ki nas bodo  spremljale  na 

tekmovanju. Z ribiškim društvom Ptuj sodelujemo odlično in se radi vračamo na tekmovanja. Sama tekma je potekala v sončnem in zelo 

vročem vremenu, ko je temperatura dosegla neverjetnih 34°C.  Zato smo pripravili dovolj hladne osvežilne  pijače.

REZULTATI ŠESTE TEKME PTUJ, ROGOZNICA, 07. 07. 2012

1. mesto MIRAN RAZBORŠEK                      44.860 g

2. mesto  MARJAN LUBŠINA                         31.690 g

3. mesto SAŠO NAHBERGER                        24.220 g

Naslednja tekma je bila  na eni najlepših lokacij,  v kraju Prvenci pri Ptuju 25. 08. 2012.

Ta tekma je bila posvečena desetletnici Železniške ribiške lige druženja. Potekalo je veliko priprav na ta slavnostni dogodek. Tega dogodka 

ni bilo tako enostavno izpeljati; smo pa imeli srečo, da nam je ribiško društvo Prvenci ponudilo pomoč in so bili zelo veseli, da lahko 

pomagajo.  Vse bliže smo bili dogodku in, glej ga zlomka, zazvonil je telefon, klic iz ribiškega društva in so nam sporočili, da desetletnice ne 

bo možno izpeljati zaradi velikega pogina rib in da je ribnik zaprt do nadaljnjega. Takoj sem začutil neko stisko, kaj pa sedaj. Po 

telefonskem razgovoru se mi je duša pomirila. Ribiško društvo TSN Jelenče nam je ponudilo ribnik za našo prireditev. Zahvaliti se moramo 

Branetu Zorku, da nam je priskočil na pomoč.

Seveda so stvari tekle nemoteno; naprej glede organizacije, vendar se je pojavilo vprašanje financiranja tako velike prireditve. Povabili 

smo vse sindikate območnih odborov, ki sodelujejo v Železniški ligi druženja. Tudi generalni direktor Dušan Mes je bil med povabljenci, a 

se je opravičil. SŽS je prav tako prejel vabilo, mogoče pa zaradi slabe vesti ni bilo odziva. Vsi ostali povabljeni in prisotni so lahko uživali v 

odličnem vzdušju.

Da pa je bilo vse tako profesionalno organizirano in pripravljeno, pa sta dva sindikata (Sindikat  vzdrževalcev Slovenskih železnic, 

predsednik Aleksander Šmid, in Sindikat železniškega prometa Slovenije, predsednik Matjaž Skutnik, odigrala glavno in ključno vlogo. 

Oba predsednika, ki ju omenjam, si res zaslužita zahvale, pohvale, kajti podarili so nam majice, kape z našim logotipom in  ozvočenje z živo 

glasbo. Za prehrano, pijačo in dobro voljo pa smo poskrbeli sami.

Prisotni so bili fotografi, novinar revije Slovenskih železnic in pričakujemo kakšen prispevek. Vsi prisotni na deseti obletnici se je bomo 

spominjali na nek čudovit način. Istega dne smo izvedli tudi ribiško tekmovanje v počastitev desetletnice delovanja. Za prve tri smo 

pripravili nagrade v obliki kristalnih pokalov rogaške Steklarne.

REZULTATI  SEDME  TEKME -  TSN JELENČE PESNICA, 25. 08. 2012

1. mesto   MARJAN LUBŠINA 50.320 g 

2. mesto   SAŠO NAHBERGER        39.740 g

3. mesto   MIRAN TRANTURA       26.250 g

Osma tekma, Brežice, ribnik Prilepe, 15. 09. 2012

Same tekme se udeležilo manj tekmovalcev, saj je bila pot kar dolga. Na pot smo se morali odpraviti s svojimi avtomobili zgodaj zjutraj, 

tako da smo bili zbrani ob 7. uri. Ponekod je deževalo in je bilo jutro mokro ter za ta čas hladno. Po končanem žrebu smo se odpravili na 

lovna mesta in se  pripravili do starta, ki je bil ob 9. uri. Po tekmovanju smo stehtali ulovljene ribe in tako prišli do rezultatov. Bili smo zelo 

utrujeni in se odpravili na malico, kjer so nas čakali pečen odojek, priloge in pijača. Bilo je enkratno in vsa zahvala organizatorju.

DECEMBER 2012
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REZULTATI OSME TEKME – BREŽICE, RIBNIK PRILEPE, 15. 09. 2012

1. mesto DANI NAHBERGER           22.590 g

2. mestoFRANCLOBENWEIN         18.178 g

3. mestoROMAN KAČ                     7.170 g

Sezona je bila skoraj pri koncu in pred nami je bila zadnja, 9., finalna, zaključna tekma v Račah, 29. 09. 2012. 

Na zaključno tekmo je bilo veliko priprav, ki smo jih izpeljali skozi vse tekme, pa tudi stroškov. Za zaključek je bilo potrebno zagotoviti nekaj 

nagrad, pokale, medalje in tudi tukaj so nam pomagali naši dolgoletni sponzorji. Kot vsako sezono, smo finalno zaključno tekmo 

organizirali na isti lokaciji RD Rače, kjer so nam pripravljeni pomagati pri  kulinariki. Tukaj moram pohvaliti celoten tim RD Rače.

REZULTATI  DEVETE  ZAKLJUČNE  TEKME - RD RAČE,  29. 09. 2012 

1. mesto FRANC LOBENWEIN    23.530 g

2. mesto BOŠTJAN PETEK             9.240 g

3. mesto ANTON KOČAR               7.920 g

Na zaključku se za pomoč zahvaljujemo 

Sindikatu železniškega prometa Slovenije in 

Sindikatu vzdrževalcev Slovenskih železnic. 

V naši desetletni zgodovini pri sodelovanju 

res pogrešamo ostale sindikate, ki bi sledili 

drugim in se ne bi ukvarjali sami s seboj, saj 

je tudi na njihove člane treba gledati kot na 

partnerje, in ne le kot samo plačnike 

članarin.

Sta pa omenjena sindikata, SŽPS in SVSŽ, podarila nagrade za prva tri mesta posamezno: 7-dnevni paket Atomskih toplic, 7-dnevni paket 

Moravskih toplic in 7-dnevni paket Term Zreče.

ZAKLJUČNI POSAMEZNI REZULTATI TEKMOVALCEV  ŽELEZNIŠKE RIBIŠKE LIGE DRUŽENJA  SEZONA 2012

 1.  mesto   SAŠO NAHBERGER,      prejel nagrado 7-dnevni paket  Atomskih toplic  -  sindikat SŽPS 

 2.  mesto   BOŠTJAN PETEK,           prejel nagrado  7-dnevni paket  Moravskih toplic - sindikat SŽPS

3.  mesto   MIRAN RAZBORŠEK,    prejel nagrado  7-dnevni paket  Terme Zreče  -  sindikat SVSŽ 

4. mesto  FRANC LOBENWEIN,     prejel  praktično nagrado  sponzorjev    SOM LENART

5. mesto   DANI NAHBERGER,       prejel  praktično nagrado  sponzorjev    SOM LENART

6. mesto   MARJAN LUBŠINA,       prejel  praktično nagrado  sponzorjev    BIG FISH

7. mesto   MIRAN TRANTURA,     prejel  praktično nagrado  sponzorjev     BIG FISH

8. mesto   BRANKO KACJAN,       prejel  praktično nagrado  sponzorjev    RADGONSKE GORICE

9. mesto   MARTIN ČERIČ,            prejel praktično nagrado  sponzorjev     TROFEJA MARIBOR

10. mesto   DEJAN GOLEŽ,          prejel  praktično nagrado  sponzorjev    SPOMINKI, s.p.     

Ostali tekmovalci (od 11. pa do 30. mesta) so prejeli praktične nagrade različnih

 sponzorjev.

NA VSEH TEKMAH SMO IMELI DODATNO EKIPNO TEKMOVANJE SINDIKATOV

Zmagovalna ekipa je prejela prehodni pokal, ki jim bo ostal v 

trajno last, saj so v  treh zaporednih sezonah zmagali. Prve tri 

ekipe so prejele tudi medalje.

Dober prijem! Vodja  Ž.R.L.D

Miran RAZBORŠEK

Zaključna tekma v Račah

Desetletnica druženja

DRUŽENJE



19DECEMBER 2012

Dijaki-maturanti nekdanje železniške razgubili po hodnikih, kateri imajo danes prijateljski in obenem spoštljiv odnos med 
prometno-transportne šole (danes Zavod drugačno podobo.  Za kratek čas smo učenci in profesorji tudi po tolikih letih, 
prometna šola Maribor) generacije 1978 – ponovno sedli v šolske klopi. Kot nekoč, sta tako smo lahko samo vzor današnji in 
1982 smo dne 01. 06. 2012 obeležili nam strokovni učitelj za ''potniški promet'' generacijam, ki prihajajo …''
častitljivo 30. obletnico zaključka šolanja. gospod Branislav Čeranić in profesor  Jože Kosanjč
Prvič po tridesetih letih smo se srečali samoupravljanja s temelji marksizma 

gospod Andrej Švaljek ponovno pričarala 
del pouka, kot smo ga bili vajeni. Slednji ni 
mogel skriti ponosa in veselja, da je imel 
možnost biti razrednik prvi generaciji 
dijakinj v zgodovini šole. Ta ponos – tudi 
sošolcev obeh razredov je bil prisoten ves 
čas srečanja. 
Nadaljnje druženje z večerjo je potekalo 
kar v jedilnici šole. Od nekdanjih učiteljev 
sta se nam  pridružila še strokovni učitelj 
za ''železniški promet'' gospod Andrej sošolke in sošolci obeh razredov. Zbrali 

Rutar in profesor matematike gospod smo se pred železniško postajo v Mariboru 
Gustav Mauko. Žal smo se ''zgrešili'' s ter si po pozdravu in izmenjavi prvih 
profesorico slovenskega jezika gospo prijetnih vtisov ogledali center vodenja 28.  08.  2012 je bi lo načrtovano Danijelo Klasinc. Ravno tako ji izražamo železniškega prometa za štajersko 

kolesarjenje treh dežel, vendar je bilo hvaležnost, da se je potrudila priti, čeprav območje. Ob predstavitvi centra pod 
nas zaradi drugih obveznosti ni uspela zaradi napovedi slabega vremena le-to strokovnim vodstvom gospoda Igorja 
pričakati. potrebno predstaviti na 08. 09. 2012. Na ta Ritonje smo  spoznali, da je tehnologija 
Po večerji smo se na kratko posamezno dan smo se zbrani kolesarji z jeseniške 
predstavili. Spoznali smo, da so se naše 

železniške postaje odpeljali ob deveti uri. 
življenjske poti osebnostno in poklicno 

Prvi postanek smo imeli v Podkorenu, po 
resnično razšle. Žal o nekaterih sošolcih 

kratki osvežitvi smo pot nadaljevali proti sploh ni podatka, kam so se izgubili v 
avstrijski meji, kjer nas je pričakal naš negotovih časih ... Zanimive so te 
sodelavec Mirko in na čudoviti lokaciji življenjske zgodbe od opravljene mature 

pa do danes. Zaposlitev na današnjih postregel s sendviči in osvežilno pijačo. Pot 
Slovenskih železnicah nas je obdržala nas je v nadaljevanju vodila do avstrijsko-
večina sošolcev prometne smeri, le malo italijanske meje, kjer je sledila pošteno 
pa sošolk in sošolcev komercialne smeri, 

zaslužena pavza, saj je bilo do tam vodenja prometa, o kateri smo se 
saj kljub takrat ugodnim možnostim 

seznanjali že v času našega šolanja, danes prevoženih že več kot 50 km. Čeprav rahlo štipendiranja in poznejšega zaposlovanja 
postala resničnost. utrujeni, smo se po odmoru popeljali skozi za vse ni bilo dovolj  prostih delovnih mest 
Po ogledu smo se odpravili pred šolo. Italijo do Planice. Lepo vreme nam je dalo blizu doma in so svoje znanje ter z delovno 
Neverjetno, kako živi so še spomini iz časov 

prakso pridobljene prve izkušnje prenesli moči, da smo prekolesarili še zadnje 
šolanja ter še posebej zadnjega dne 

na druga delovna področja v takratna kilometre do končnega cilja na Jesenicah. šolanja. Kar nekako osupnili smo nad 
podjetja. Organizator je poskrbel, da so nas v zunanjim videzom šole, saj je bila v času 
Druženje smo zaključili v zgodnjih jutranjih jeseniški restavraciji Ejga pričakali z dobro našega odhoda obdana z zidarskimi odri - 
urah. Razšli smo se z enotnim mnenjem, da 

skratka ''živo'' gradbišče v fazi obnove v hrano in pijačo. S tem smo v dobri družbi 
so takšna srečanja nujna, saj nas 

cilju sodobnega načina šolanja, kakršnega zaključili naš kolesarski izlet.osebnostno bogatijo.
Kolesarski pozdrav iz OO Jesenice pošilja Želim se zahvaliti gospe Mateji Turk, 
Sakib Galić!ravnateljici prometne šole Maribor, za 

vodeni ogled šole ter gospodu Igorju 
Ritonji, vodji prometne operative 
Maribor, za vodeni ogled CVP Maribor. 
Oba sta za obogatitev in izvedbo srečanja 
žrtvovala svoj prosti čas. 
Na koncu bi želel povzeti citat gospoda 
Švaljeka, izraženega med druženjem: ''Ne 
smemo se sramovati preteklosti, ni se poznamo danes. Ravnateljica gospa 

nam potrebno spreminjati, ker smo takšni, Mateja Turk nam je šolo prijazno razkazala 
kot smo, enkratni, kar dokazuje tudi tako ter nas seznanila z delom in življenjem na 
številčna udeležba in lepo ohranjen šoli. Ogledali smo si šolo in se kar nekako 

Kolesarjenje  treh dežel!

30. obletnica mature
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Korensko sedlo
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MARTINOVANJE 2012

Letošnje tradicionalno martinovanje se je odvijalo v Škocjanu pri Kopru. Člani OO Nova Gorica, Postojna, Sežana in Koper smo dodobra 

zapolnili vsak kotiček vinske kleti Kralj.

Druženje je v teh kriznih časih še kako pomembno. Tega se zavedamo vsi, zato je bil letošnji odziv res enkraten. Priložnost, da pozabimo na 

vsakdanje skrbi in možnost srečanja s sodelavci in ostalimi. Ob odlični hrani in domači kapljici, prijetni družbi in dobri glasbi smo sklenili 

tudi kakšno novo poznanstvo. 

Da smo druženje podaljšali kar za dve uri, pa je zagotovo dejstvo, da smo se imeli zares lepo. Zato,  dragi moji sodelavci, prijatelji in znanci, 

upam, da bo takšnih srečanj še več, ker v življenju štejejo dobre stvari, dobri ljudje in veseli trenutki. 

Hvala organizatorju Ristu Djuriću za res prijeten večer in dobro organizacijo. Naj mu ne poide energije v prihodnje, ker … mi pridemo 

zagotovo! Živel sveti Martin!!!

Bojana  Kocjančič

Pohod SŽPS – Ojstrica (2350 m)

V soboto, 25. 8. 2012, se nas je 22 pohodnikov zbralo na železniški postaji v Celju, od koder nas je avtobus odpeljal do parkirišča pod 
planino Podvežak. Planina je bila naše izhodišče za takratno nameravano turo na lepotico KSA – Ojstrico. 
Na Ojstrico vodijo tri markirane poti, in sicer od Kocbekovega doma na Korošici (1808 m) po južni strani, od Moličke planine po vzhodnem 
grebenu (Kocbekova pot) in najtežja, Kopinškova pot, katera se povzpne na vrh po severni strani gore. Mi smo izbrali vzhodno, grebensko 
pot za vzpon in južno za sestop.
Pričetek poti na planini Podvežak je lep sprehod po dolini, od koder so lepo vidne okoliške gore. Pogledi nam uidejo na Veliki vrh, Desko, 
Tolsti vrh in po približno dveh urah hoje še na Ojstrico. Naša pot je na Sedelcu zavila desno in od tam v rahlem vzponu proti Mali Ojstrici 
(2017 m), ki strmo prepada v Robanov kot. Na višini približno 2100 
m smo si pohodniki nadeli čelade, saj je vzpon po vršnem delu gore 
izpostavljen padajočemu kamenju. Ker je bila skupina vajena 
takšnih in podobnih vzponov, s samo potjo in delno 
izpostavljenostjo ni bilo težav.
Tik pod vrhom smo prečili še nerodno škrbino in po približno štirih 
urah hoje smo stali na vrhu Ojstrice. Razgled je bil popoln. V soncu 
so se bleščale Planjava, Brana, Turska gora, Rinke, Mrzla gora, Skuta, 
Grintovec in v daljavi še obe Kočni. Pod nami je ležala Logarska 
dolina, v njenem zatrepu pa je bučal slap Rinka.
Po obveznem fotografiranju smo po neprijetno gruščnati južni poti 
odšli do Doma na Korošici, kjer smo pojedli zasluženo toplo malico.
Pohod smo zaključili po približno osmih urah hoje pri avtobusu na 
planini Podvežak s prepričanjem, da nam je izlet tokrat izjemno lepo 
uspel. Naslednje leto pa na prvaka Karavank – 2236 metrov visoki 
Stol!

Adolf Teržan

Veselo martinovanje Včasih je luštno b'lo ...
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V začetku oktobra smo se Celjani odpravili Večje luknje na hitrih cestah, ki niso središče Skopja, ki je bogato z osvetljenimi 

na tedensko potovanje po Balkanu. označene s prometno signalizacijo, niso spomeniki. Mesto, ki je bilo obnovljeno in 

Prepotovali smo Hrvaško, Bosno in nobena redkost. Pomanjkanje prometne na novo zasnovano po velikem potresu leta 

Hercegovino, Črna goro, Albanijo, s ignal i zac i je  je  v  A lbani j i  večna 1963, s širokimi cestami in novimi 

spremljevalka. Znajdi se, je na Balkanu 

preizkušen recept. 

Naslednjega dne smo si ogledali središče 

Tirane, ki je lepo urejeno, če odmislimo 

mavzolej dolgoletnega voditelja Enverja 

Hoxhe in železniško postajo ter njeno 

okolico. Tisti, ki smo imeli  priložnost, da 

si jo ogledamo, smo bili razočarani nad 

stanjem. Tiri so v poraznem stanju, težko 

je najti vagon, ki nima razbitih več kot 

polovico oken.  Vse kretnice se  
Makedonijo in Srbijo. Področje, ki je zaradi stavbami, je pravo nasprotje Ohrida in prestavljajo ročno in nimajo ključavnic za 
burne zgodovine zelo bogato s kulturno Kruševa, ki sta tradicionalni mesti z ozkimi zavarovanje. V neposredni bližini postaje 
dediščino. Kot je to že običajno, smo del ulicami in večjim številom starejših stavb. se nahaja tržnica. Postavljena je kar v 
poti, kjer je to mogoče, prepotovali z Posebnost Makedonije so polja s tobakom, sosednji ulici. Večinoma so prodajni izdelki 
vlakom. Prvi postanek smo opravili v Banja ki se razpredajo čez večji del države.zloženi na karton na pločniku, njena 
Luki, glavnem mestu Republike Srbske. Po Iz Skopja smo se v Slovenijo vrnili z vlakom. postavitev spominja na arabske tržnice, ki 
krajšem ogledu središča mesta smo pot Med Nišem in Beogradom je bil na vlaku pa so s svojimi artikli veliko bolj barvite. Tu 
nadaljevali z avtobusom. V smeri Jajca, kjer sprevodnik, ki je prepoznal skupino, saj pa izdelki spominjajo na naše bolšje trge. 
smo si ogledali muzej drugega zasedanja smo bili v podobni zasedbi leta 2006 na Dolgoletna politika, ki je temeljila na 
AVNOJ-a, kjer so bili leta 1943 postavljeni izletu v Bolgariji in smo se vračali prek Niša samozadostnosti,  je pustila vidne 
temelji povojne Jugoslavije. Muzej je bil in Beograda.posledice v razvoju države. Ena od 
med zadnjo vojno dokaj opustošen in v posebnosti Albanije so tudi njeni bunkerji, 
njem skoraj ni več originalnih eksponatov. Po vrnitvi in strnitvi vtisov lahko zatrdimo, ki jih je še vedno moč opaziti, predvsem ob 
Po prenočitvi v Sarajevu smo naslednjega da nas Balkan ni razočaral. Velika približevanju meje z Makedonijo, kamor 
dne pot nadaljevali v smeri mesta Foče nasprotja, ki si sledijo v posameznih mestih smo se namenili naslednjega dne.
proti črnogorski meji. Na tem delu poti je in so posledica zgodovinskega razvoja, tako V Ohridu, ki ima bogato zgodovino, smo si 
cesta zelo razgibana in za vožnjo z v arhitekturnem, kot v kulinaričnem lahko ogledali veliko znamenitosti, se z 
avtobusom na posameznih delih težko pogledu, dajejo temu področju še poseben ladjo popeljali po Ohridskem jezeru in 
prevozna. Začetni del poti v Črni gori smo čar.doživeli utrip mesta, ki smo ga, v hotelu, 
opravili po znameniti soteski reke Tare, iz popestrili s svojo zabavo. Presenetil nas je 
države pa smo izstopili pri Skadarskem vozni park domačinov, ki še vedno 
jezeru, ki je največje Balkansko jezero. Ob Edvard Kostićuporabljajo »Fičkota« in »Katrco« ter 
krajšem postanku za kosilo smo se lahko druge avtomobile za vsakodnevni prevoz. 
p re p r i ča l i  o  p re go vo r n i  h i t ro st i  Takšne modele se pri nas uvršča že med 
Črnogorcev. Že ob prihodu v Albanijo je starodobnike. 
takoj vidna nerazvitost infrastrukture. 

Petega dne nas je pot vodila v smeri 

Skopja. Na poti smo si ogledali mogočen 

spomenik Makedunijum v Kruševu, ki je 

posvečen uporu domačinov proti Turkom 

1903 in Kruševski republiki. Številne 

turiste pa v tem kraju bolj pritegne nov 

spominski center Todora Proeskega.  V 

bližini Kavadarcev smo se ustavili v eni od 

vinskih kleti na pokušini vina iz tikveškega 

okoliša. V večernih urah smo si ogledali 

DECEMBER 2012

Celjani na potepu po Balkanu

Železniška postaja TiranaŽelezniška postaja Tirana Muzej v Jajcu

Ohrid V središču Tirane
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Sindikat železniškega prometa Slovenije, OO Novo mesto, Ljubljana, Zalog in Jesenice 

so za svoje članice in člane v petek, 14. 9. 2012, organizirali celodnevni izlet s 

piknikom na barki.

Čim bolj se je bližal navedeni datum, tem bolj nam je nagajalo vreme. Ne glede na 

vremensko situacijo, smo se odločili, da izleta ne bomo prelagali na poznejši datum. 

V Ljubljani smo se vkrcali na avtobus, ki nas je, z enim postankom v Postojni, pripeljal do 

marine v Kopru, kjer nas je že čakala barka. Takoj po vkrcanju na barko so nam prijazni 

gostitelji postregli z ribjim namazom - bakalarjem. Ko smo se okrepčali, je barka izplula v 

smeri Debeli Rtič. Predhodno je bilo povedano, da plovba v smeri Pirana in Portoroža 

zaradi slabega vremena žal ni mogoča. Po prihodu na Debeli Rtič smo si vzeli uro časa za 

kopanje. Voda je bila mrzla, toda za korenjake to ni bila nobena ovira. Eden za drugim 

smo skakali v mrzlo vodo, po plavanju in 

prihodu na barko nas je že čakal kozarček za ogrevanje. Pogled v vodo je dal vedeti, da so 

med pogumnimi plavalci prevladovali plešasti, verjetno zato, ker pozneje niso 

potrebovali sušilnika za lase, zadostovala je samo brisača. Po uri postanka so nam 

postregli s sardelami in že smo pluli v smeri Kopra. Po prihodu v Koper je bila na voljo ena 

ura časa za kavico in sprehod, potem nazaj na barko, kjer nas je za kosilo čakal piranski 

brancin. Po kosilu plovba do Valdoltre, kopanje in zopet plovba nazaj v Koper. Med 

plovbo še malica okusnih kalamarov ter pristanek in vkrcanje na avtobus za vrnitev v 

Ljubljano.

Rezime vsega dogajanja preko dneva je takšen: med plovbo nas je premetavalo po barki 

in zalivalo z mrzlo vodo, prijazni gostitelji pa z vinom. Oblačila so bila prebarvana v temno 

rdečo barvo, pa tudi barva naših ličnic ni bila nič kaj drugačna.

Po končanem izletu so udeleženci soglasno zatrdili, da so bili vsi naši dosedanji izleti dobri, da pa bo vseeno ta izlet zapisan kot posebno 

doživetje in se bo uvrstil med najboljše.

Hvala vsem, ki se izletov udeležujete in ostanite takšni še naprej. Lekso Stanojević

Nepozabni izlet s piknikom na barki

Gasilska pred barko

Novim dogodivščinam naproti ... F
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PROMETNA OPERATIVA MARIBOR NA IZLETU

Območna  organizacija prometne operative Maribor se je dne 12. 11. 2012 odpravila na tradicionalen enodnevni izlet. Vremenska 
napoved za ta dan ni bila najbolj ugodna, saj so meteorologi za kraje, kamor smo se odpravljali, napovedovali rdeč alarm. Vsaj tako je slišal 
dan pred tem naš Igor, zato smo pričakovali, da bo na začetku izleta vsaj eden manjkal, a se to ni zgodilo. 

Ja, sedaj pa končno lahko povemo, kam smo se odpravili. Cilj letošnjega izleta je bil ogled Nuklearne elektrarne Krško, zato so se priprave 
pričele že mesec dni pred tem, saj je bilo potrebno v Krško dostaviti poimenski seznam udeležencev. Na vhodu v NEK nas je pričakala 
simpatična gospa Ida, ki  nas je po uvodni predstavitvi popeljala v prostore, kjer izvajajo izobraževanje za zaposlene (naši prostori za 
šolanje so drvarnice). Ne smemo pa pozabiti, da so nas na mizah čakali voda, sok in čokoladni bonboni, katerih je bil najbolj vesel Kristjan. 
Po enourni filmski predstavitvi nuklearke so nam bili na razpolago za naša vprašanja. Po koncu naše radovednosti je sledil obhod objektov 
jedrske elektrarne. Tako smo videli reaktorsko zgradbo, objekte za pomožne sisteme, hlajenje delov, ravnanje z gorivom, zasilne dizelske 
generatorje in turbinsko zgradbo. Seveda smo z velikim zanimanjem prisluhnili razlagi v kontrolni sobi. Ni kaj, na prvi pogled je podobna 
našemu centru vodenja, pa še tako imenovano SCADO imajo, ja, pa saj je tudi v centrih vodenja na železnici. Po izjavah zaposlenih nimajo 
nikakršnih problemov z delovanjem SCADE, kako pa je pri nas, pa tako vemo sami. 

Po končanem ogledu nuklearke je napočil čas razkužitve z Andrejevim gemajem, saj po varnostnih napotkih vinjenim v nuklearko vstop ni 
dovoljen. Nadalje nas je pot vodila v Kozje, kjer smo zaradi deževja pristali kar v 
tamkajšnjem hotelu in obudili videno v Krškem. V popoldanskih urah smo se napotili v 
gostišče Bajsova domačija, kjer je sledil zasluženi obrok slastne hrane. Pridružil se nam je 
tudi Matjaž, tako da smo izvedeli nekaj o trenutni reorganizaciji, ki poteka na naših 
železnicah.

Z mislimi, kam nas bo pot vodila naslednje leto, smo v večernih urah prispeli na izhodišče 
našega letošnjega izleta.

Karli Muster
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Člani SŽPS OO Celje smo se v soboto, 08. Hitlerjeve Nemčije jo je le-ta  dobil v dar za je bil rudnik soli Salzbergwerk v okolici 

septembra 2012, odpravili na  tradicionalni 50. rojstni dan od generala Boormana. Berchtesgadna, ki obratuje že od leta 1517. 

enodnevni  izlet. Tokratni cilj našega Med drugo svetovno vojno so se v koči Rudnik je spremenjen v muzej. Preoblekli 

druženja je bila Nemčija, natančneje njen zbirale številne takrat pomembne politične smo se v rudarska oblačila in se v 

južni del, skoraj na meji z Avstrijo.  osebnosti, kakor tudi sam Adolf Hitler z Evo spremstvu vodnika z rudarskimi vozički 

Braun.  Orlovo gnezdo je bilo po drugi 

svetovni vojni s strani nemških oblasti 

ohranjeno z namenom, izkupiček od 

pobranih vstopnin pa gre izključno v 

dobrodelne namene. Danes je ta 

znamenitost planinski dom in muzej, ki 

spominja na temne čase nemške 

zgodovine. Ob našem obisku smo bili z 

r a z g l e d n e  p l o š č a d i  d e l e ž n i  

nepozabnega pogleda na alpske doline z 

jezeri in okoliške dvatisočake. 
peljali globoko pod zemljo, nato pa po 

Pot smo nadaljevali do Kraljevega jezera – 
lesenih toboganih še globlje, prav do 

Po običajni zgodnjejutranji zamudi smo se Koenigsee, ki je eno najlepših alpskih jezer 
slanega jezera. Spoznali smo zgodovino 

z avtobusom odpravili proti Avstriji oz. v Evropi. Iz omenjenega kraja je turistično 
rudnika, naprave in postopke pridobivanja 

mejnemu prehodu Karavanke, kjer smo društvo iz Bohinja pred leti dobilo v dar 
soli, katero proizvajajo še danes. Njihova 

pot nadaljevali po »turski« cesti skozi ladjico, ki pluje po Bohinjskem jezeru. 
solna ruda vsebuje kar 50 % soli, ki jo s 

koroško in salzburško pokrajino do Posebnost tega plovila je, da je ekološko in 
posebnimi postopki spremenijo v snežno 

Nemčije.  ne onesnažuje vode oz. jezera. Jezero ima 
belo začimbo. Po dveh urah podzemnega 

 V kraju Obersalzberg smo presedli na tudi otok z znamenito cerkvico sv. 
življenja smo se vrnili »na svetlo«, se 

lokalne avtobuse in se popeljali po šest Bartholomeja, njena zgodovina sega že v 
preoblekli in kupili fotografije vožnje po 

kilometrov dolgi, v kamen vklesani 12. stoletje, natančneje v leto 1134, ko je 
drčah. 

panoramski alpski cesti do Orlovega bila zgrajena prva kapela, od leta 1697 pa 
V poznih popoldanskih urah smo se 

gnezda na višini 1834 m. Nadaljevali smo je povečana v cerkev. Okolica nas očara s 
odpravili nazaj proti domu. Z lepimi vtisi in 

po 127 m dolgem rovu, nato pa se z čudovito naravo s številnimi sprehajalnimi 
novimi doživetji do prihodnjega leta. 

dvigalom povzpeli na višino 1843 m do potmi.

samega objekta. Planinska koča je znana Po krajšem ogledu in okrepčilu smo se 
Jolanda Presekar

tudi pod imenom Kehlsteinhaus, v času odpeljali do naše naslednje postojanke, to 

DECEMBER 2012

Enodnevni  izlet  SŽPS OO Celje v Nemčijo

Orlovo gnezdo - skupinska

Rudnik soli - skupinska
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SREČKO TOMŠIČ
Kadar v pogovoru omenjamo obdobje 40 let, ponavadi pridemo do zaključka, da je to dolga doba. In če pogovor nanese na temo penzije, 

vsi pomislimo, kje je še to. Daljna, meglena prihodnost.

Čas pa ima to lastnost, da mineva. Trenutkov, ki se zbirajo v leta, se ponavadi niti ne zavedamo. Šele večje prelomnice v življenju nas 

opomnijo, naj se ustavimo za hip. Takrat se ozremo nazaj na prehojeno pot in pogledamo, kje smo.

Ena takšnih prelomnic je zagotovo tudi odhod v pokoj. Pravijo, da je to konec aktivnega obdobja. Morda. Je pa hkrati tudi začetek novega.

Tako se je novo obdobje v življenju začelo za našega sodelavca Srečka Tomšiča, prometnika na postaji Podvelka. Njegovo zadnjo turo 10. 

oktobra 2012 smo proslavili, kot se 

spodobi za takšno priložnost.

Srečko, zdaj bo čas, da si vzamete več 

časa zase. Za vse ljudi, ki jih imate radi, in 

za vse stvari, ki jih radi počnete. Uživajte 

v novem obdobju. Pa pridite še kdaj na 

kakšno kavo in čvek, čeprav je znano, da 

penzionistom zmeraj primanjkuje časa.

Tatjana Petek

Srečko TomšičSrečko s sodelavci F
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V soboto, 29. septembra, smo se članice in toplo za ta letni čas, tudi do 26 stopinj končalo v prijetnem vzdušju. Med potjo 
smo se okrepčali z brezalkoholno pijačo in člani OO Maribor ob šesti uri zjutraj izpred Celzija. 
dolenjskim vinom - cvičkom, ki nam ga je muzejske lokomotive v Mariboru z Zaradi naravnih lepot, ki predstavljajo pravi 
podaril predsednik SDI gospod Damjan avtobusom odpravili na izlet na Plitvička mozaik čudovitih barv, zvokov in oblik, so 
Rak, za kar se mu lepo zahvaljujemo.

jezera na Hrvaškem. Kljub napovedi bila Plitvička jezera leta 1949 razglašena za 
Lep pozdrav!

možnosti manjšega dežja v dopoldanskih nacionalni park, od leta 1979 pa so pod 

urah nam je vreme služilo, saj se je zjasnilo zaščito UNESCA. Predsednik OO Maribor
Plitvička jezera so naravni fenomen in na ogledu Plitvičkih jezer je bilo precej Andrej Karničnik

oz i ro m a  d ra g u l j  n e p re c e n l j i ve  
vrednosti. Med Malo Kapelo in 
Plješivico na izvornem območju reke 
Korane je 16 večjih in manjših jezer, ki so 
med seboj povezana s prelepimi slapovi. 
Po največjem jezeru Kozjak smo se 
peljali tudi z ladjico in kasneje s 
panoramsko vožnjo z vlakom nazaj proti 
izhodu.
Po končanem ogledu smo se v povratku 
ustavili v nekem gostišču in si privoščili 
obilno kosilo. Nadaljevali smo pot nazaj, 
v Mariboru pa se je naše potovanje 

SINDIKALNI IZLET OO MARIBOR NA PLITVIČKA JEZERA

Plitvička jezera Gašenje žeje F
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BRANKO KRAJNC

Dne 12. 10. 2012 se je, z odhodom vlaka 

158  »CROATIA«,  od  akt ivnega  

službovanja na delovnem mestu 

prometnika poslovil naš sodelavec 

Branko Krajnc ter pričel s pripravami na 

zasluženi odhod v pokoj,  ki ga je 

nastopil z začetkom meseca novembra.

Leta 1958 rojenega Partinjčana je po 

osnovni šoli pot odpeljala na šolanje na takratno Srednjo železniško šolo v Maribor. Leta 

1976 je začel s svojo kariero vlakovnega odpravnika na postaji Maribor Studenci. V času svoje poti na železnici je delal na različnih 

postajah – v Pesnici, na Šentilju, v Rušah, Rutah, na Podvelki, v Vuhredu, Vuzenici, na Teznem, v Mariboru, kamor je prispel leta 1982 in 

delal tam vse do svoje upokojitve. Vzgojil je mnogo mladih pripravnikov. Vsi, ki so imeli čast delati z njim, se ga spominjajo kot veselega in 

polnega humorja.

Branko, upamo, da bo tvoj odhod v pokoj nova prelomnica v tvojem življenju, ki jo boš 

užival čim dlje, in da se boš z veseljem spominjal dni, ki si jih preživel med nami, ter nas še 

kdaj prišel pogledat.

Branko Krajnc 

Branko s sodelavci
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POSLOVILNO KOSILO LEKSA STANOJEVIĆA

Za Leksa bi lahko rekli, da je to 
človek, ki bi si ga lahko vsak želel v 
svoji družbi ali vrstah, zato je tudi 
SŽPS vesel in ponosen, da je bil 
Lekso dolga leta vidni član našega 
sindikata. Na njegovo pomoč in 
sodelovanje si lahko vedno 
računal. Če si se vprašal, kje vse je 
bil Lekso aktiven, si ugotovil, da 
pravzaprav povsod – bil je 

predsednik OO Novo mesto, član Glavnega odbora sindikata, zagnani 
kolesar pa hribolazec in še bi se kaj našlo. Vsa leta je na tak ali drugačen način sodeloval pri skoraj vseh aktivnostih 
sindikata, pa najsi bodo to volitve, izleti, športno-družabna srečanja, skratka, vedno je bil brez zadržkov pripravljen 
pomagati. V sindikalnem smislu je bilo njegovo načelo, da se s  sodelovanjem in dobro voljo vseh da doseči veliko 
in marsikatero nerešljivo situacijo rešiti v zadovoljstvo večine vpletenih. 
Po dolgih letih na SŽ se je odločil, da je morda kljub vsemu čas, da se predčasno začne v miru pripravljati na življenje 
bodočega upokojenca, zato smo mu vsi prisotni na poslovilnem kosilu 26. 10. 2012 zaželeli, da se nas spomni s 
kakšnim obiskom, skupnim kolesarskim izletom ali pohodom v hribe, vsekakor pa mirno in dolga leta uživa svoj 
zasluženi pokoj.

Jože Skubic

DECEMBER 2012

Upokojitev  Ismeta Čutuka,  prometnika na postaji Velenje

Najstarejši prometnik, član Sindikata železniškega prometa Slovenije, je 
30. 09. 2012 opravil še svojo zadnjo izmeno kot prometnik na postaji 
Velenje.
Za prometnika se je šolal v Bosni in Hercegovini v mestu Sarajevo. Po 
končani prometni šoli je svojo poklicno pot pred 41imi leti začel kot 
prometnik na postaji Stambulčič na ozkotirni progi Sarajevo – Čačak – 
Čukarica (Beograd). Postaja je bila na najvišji nadmorski višini v takratni 
Jugoslaviji, promet pa se je opravljal večinoma s parno vleko, le deloma z 
dizel lokomotivami in motorniki.  Kasneje je bil premeščen na postajo 
Špionica na progi Brčko – Banovići. V Sloveniji je na postaji Velenje kot 
prometnik služboval od leta 1977 pa vse do upokojitve.
Poklic prometnika je mnogokrat v njegovi karieri zahteval veliko 
iznajdljivosti, po čemer je bil še posebej znan. To je moral uporabiti že v 
času šolanja. Ko je zmanjkalo denarja za šolske in obšolske dejavnosti, so s 
sošolci opravljali dela priložnostnega veterinarja. Kot prometnik je v 
petintridesetih letih službovanja na postaji Velenje pustil poseben pečat. 
Večinoma je njegov delavnik potekal v veselem vzdušju, velikokrat je bil 
poln idej, kako razbiti monotonost delovnega dne. Takšnega se bomo 
sodelavci spominjali, tako iz službe kot s številnih drugih srečanj. 
Predvsem s sindikalnih izletov. No, nekateri se ga bodo še dolgo spominjali 

po njegovi ustrežljivosti, ko jim je za naslednjo izmeno pripravil kakšno malico (jajca), kjer je zopet izstopala 
njegova iznajdljivost. 
Sodelavci upamo, da bo imel dovolj časa za pohodništvo, ki mu je zelo pri srcu, in uživanje na svojem vikendu kljub 
resni zadolžitvi – varstvu vnukov.    

 Edvard  Kostić

Uživaj, Lekso!

Brez govora pač ne gre ... F
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Odprava zadnjega vlaka 

UPOKOJILI SO SE
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UPOKOJILI SO SE

DECEMBER 2012

KOTA  ALOJZ

Rodil se je v maju leta 1953 v domačiji na Radeljpasu na slovenski strani meje. Osnovno 

šolo je končal v Radljah ob Dravi. Po osnovni šoli se je vpisal na poklicno železniško šolo v 

Maribor, kjer je končal tri leta šolanja. Nato je šel v Ljubljano v enoletno šolo, tehnično 

smer - za prometnika. Po končani šoli je opravil praktični izpit za prometnika na postaji 

Dravograd. Ko je odslužil vojaščino, je delal za prometnika na večini postaj Koroške 

proge. Leta 1984 je postal šef postaje v turnusu na postaji Vuzenica. To delo je opravljal 

vse do leta 2000, potem je bil postavljen za šefa v nadzoru postaje Prevalje, pod katero so 

spadale še Dravograd, Vuzenica, TO Ravne na Koroškem in TO Otiški vrh.

Letos se je uradno upokojil in septembra dobil prvo penzijo. Dve leti je bil na zavodu, saj 

se je odločil vzeti odpravnino in določen znesek do razlike na ZPIZ-u.

Andrej Karničnik

Tudi letos smo se člani Sindikata 
železniškega prometa Slovenije v 
mesecu septembru udeležili že 
tradicionalnih športnih iger, ki so 
jih organizirali naši kolegi iz SPVH 
(Sindikat prometnika vlakova 
Hrvatske) v Trogirju. 

Kljub številčno majhni odpravi so 
naši aktivni udeleženci dosegli 
zavidljive rezultate, zato je bilo 
razlogov za veselje še toliko več.

Dosegli so: 1. mesto v malem 
nogometu (veselje je bilo navijati 
za naše fante), 1. mesto v odbojki 
(res ste poskrbeli za izjemen 
spektakel), 3. mesto v šahu 
( M i l o r a d  Š l j i v i ć ) ,  p o k a l  
najboljšemu strelcu na gol 
(Damjanu Droletu) in pokal 
n a j b o l j š e m u ,  p o  » r o k a h  
hodečemu« vratarju (Alešu 
Močniku). Vsekakor zavidanja 
vredno in nadvse pohvalno – 
bravo, fantje!

Matjaž Skutnik

Udeležba na športnih igrah na Hrvaškem

Srčni borci v vlečenju vrvi

Odbojkarja Zlatibor in Safet
Nogometaši SŽPS

Šahist Milorad

Kota Alojz - skupinska F
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DRUŽENJE

DECEMBER 2012

- Ženske so kot sadje. Komaj postanejo zrele, je že črv v njih.
- Kaj je to napotnica? To je tista ženska, ki je v napoto!

- Ženska je kot alkohol. Najprej te opije, nato pa ti gre na jetra.
- Kaj se ženske zmeraj hvalijo, da lahko delajo več stvari naenkat, 

- Z žensko je kot s ploščicami: če boš dobro položil, bo za 30 let zakaj pa se nikoli ne morejo ljubiti, ko imajo glavobol?
držalo.

- Ženska je kot motorka - tudi če nima zob, ropota.
- Ženska je kot žoga - ko je enkrat preluknjana, jo je treba kar - Štirje ženski čudeži so: krvavijo, ne da bi se urezale, mokre so, 
naprej pumpati! ne da bi se kopale, proizvajajo mleko, ne da bi jedle travo, in 

seveda čvekajo neumnosti, ne da bi jih kdo kaj vprašal.
- "Dragi? A sem fejst ali grda?" "Oboje." "Kako to misliš?" "Fejst 
grda!"

- Kdo je kriv, če žensko avtobus povozi?  ... sama ..., kaj je pa šla 

ven iz kuhinje!!!!- Ko je Bog ustvaril svet, je sedmi dan počival, ko je pa žensko 
naredil, pa ni mel več počitka.

-„Oj, stari, kaj pa delaš? " " Stol za ženo. " " Ajaaa? Pa gre? " 
- Zakaj te GPS v avtu vedno narobe pripelje? Zato, ker je posneta "Ooo, ja, gre, gre, samo elektrika mi še malo nagaja.“
ženska. Ženska, tudi če je posneta, je zanič.

- Danes imaš lahko že vse brez; kavo brez kofeina, cigareto brez 
- Jo pripelješ na prireditev ... pa lulat tišči ... pa jo zebe ... pa 

nikotina, smetano brez mleka pa seks brez ženske ...
vroče ... pa greva domov ... pa hlače gor vleče ... zakaj si pa ono 
gledal ... pa nikoli mi ne rečeš, da me imaš rad ... ''Jaz sem ti to 

- Največji fenomen je žensko oko. Z desetih metrov vidi en blond enkrat povedal, ko bo drugače, boš pa že izvedela, kaj ti bom to 
las na tvoj srajci, s pol metra pa ne vidi okvirja garažnh vrat!ves čas govoril.''

- Sem prišel domov trd kot „aksa“, pa mi žena pravi: ,,Poglej, - Ženska pamet je kot diamant - ne tako dragocena, ampak tako 
kakšen si?,, ''Ja, jutri bom trezen, ti boš pa še zmeraj zoprna.'' redka.

- Ženska mora hitro hoditi, mora biti kot topovska granata, 
- Zakaj ima ženska majhno glavo in veliko rit? Zato, da med majhna pa nabita, da lahko dela.
čiščenjem ne pade skozi okno!"

- Ženska je kot kosa! Če boš samo brusil in brusil, ne bo nič, ker 
jo moraš na vsake toliko tudi malo sklepati. Drugače postane kot - Če ti pes laja pri zadnjih vratih, žena pa se ti dere pri glavnih 
žaga, pa se lahko proti tebi obrne! vratih, komu prej odpreš? Logično, da psu. Ko bo prišel noter, bo 

nehal lajati.
- Sem žensko domov pripeljal, da bi kuhala kot mama, pa je pila 
kot ata.

- Zakaj imajo ženske manjša stopala od moških? Da lahko stojijo 

bliže pomivalnemu koritu.- Ženska je kot Hyundai Pony ... ko ga imaš, ga imaš ... se je ne 
moreš znebiti, pa če še tako poceni ponujaš!

- Ženska podpira 3 vogale pri hiši, moški pa četrtega in žensko.

NAGRADNI RAZPIS

Če želite sodelovati v nagradnem žrebu, izrežite kupon iz Prometnika, kupon je lahko tudi fotokopiran, in ga 
pošljite po službeni pošti na naslov SŽPS, Trg OF 7, 1000 Ljubljana, do 09.01.2013. Kuponi, poslani po faxu ali e-
pošti, ne bodo upoštevani, veljaven je samo en kupon na osebo.
V nagradnem žrebu lahko sodelujejo vsi zaposleni na SŽ, ki so člani SŽPS, razen članov uredniškega odbora 
časopisa Prometnik.
Žrebanje bo javno, dne 10.01.2013 v prostorih SŽPS v Ljubljani.
NAGRADNI SKLAD

1. NAGRADA: ATOMSKE TOPLICE – TERMIN BO DODELJENNAKDADNO
2. NAGRADA: JAKNA SOFTSHELL
3. NAGRADA: NAHRBTNIK

Serpentinškovih 100  




