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UVODNIK

Moderna Rdeča kapica ali volk volku človek

Robert Zakrajšek

Sedanjost. Moderni čas. Lokacija: nekje
med 14 in 16 poldnevnikom, malo gor in
malo dol od 46 vzporednika, na lopati
zemlje, južno od skalovja, imenovanega
Alpe. Torej, glej hudiča, na naši zemlji!
Managerka Rdeča kapica je ravnokar
vstala, se udobno pretegnila, saj je noč
preživela na udobni svileni posteljnini ob
zvokih nežne klasične glasbe in se odpravila skozi Gozd k Babici, ki je ravnokar dokončala lastninjenje zadnjega dela
Gozda, ki je še bil v tacah gozdnih živali.
Tudi Babica je bila uspešna menedžerka,
še iz časov tranzicije in osamosvajanja
Gozda izpod krute oblasti gozdnih živali in Rdeča kapica je bila zelo ponosna
nanjo, saj ji je omogočila »prijateljsko«
povezavo z lovsko zvezo, ki je vse kosmatince, ki so skozi leta s svojim trudom
pomagali ustvariti Gozd, na hitro postavila
na hladno (kakšen hladilnik v gostilni), če
so imeli predolge gobce in smrčke. Ja, svet
je bil tisti dan čudovit! A, glej zlomka. Ta
kosmati očitno ne razumejo cilja napredka
in vsega truda, ki ga z Babico vlagata v
razvoj Gozda. Nenadoma se pred njo
pojavi Volk, ki se je vračal domov. S seboj
je nosil skromne ostanke nekega nekvalitetnega kosa mesa, ki ga je prihranil za
svoje čudovite mladičke. To je bilo vse, kar
je lahko ujel po tem, ko sta si Rdeča kapica in Babica samovoljno, seveda po vseh

zakonih in predpisih, olastninili in razdelili Gozd. Njemu in ostalim kosmatincem
ni ostalo nič, samo ostanki. V našem,
človeškem jeziku, bi temu rekli socialna
podpora. Pa je naneslo, da je imel Volk
slab dan, bil je »v nulo naspidiran«, ker
ga je njegov šef, neki karieristični Domači
Prašič (ja, blizu očem, blizu srca), cel
dan zmerjal. Čeprav ima Volk veličastne
zobe, je moral biti tiho, če ni hotel izgubiti
še tiste mizerne službe nadzornika Gozda, ki jo je imel. A tisti dan mu je »faza
vrgla ven«. Managerki Rdeči Kapici je v
obraz zarenčal kar ji gre in ker kljub kolektivni pogodbi ni mogel izkoristiti časa
za malico, jo je mirno, meni nič, tebi
nič - požrl. Napaka! Katastrofa! Babica
je takoj protestirala pri lovski zvezi, se
sklicevala na zasluge, nakladala nekaj
o človekovih pravicah, grozila z odvetnikom Medvedom in sploh naredila totalno
»štalo«. Volka so takoj prisilno hospitalizirali, mu prerezali trebuh, rešili »ubogo«
menedžerko Rdečo Kapico, kateri je bila
vsa stvar glede divjega lastninjenja seveda
politično podtaknjena, stroške zdravljenja
pa je moral Volk plačati sam, čeprav se
mu je želodec obrnil ravno zaradi Rdeče
Kapice.
Ja, res veselo je bilo tisti dan v deželi
Gozd, pravljica se je končala veselo za
vse predstavnike iz sveta Rdeče Kapice,
kosmatinci pa so potegnili ta kratko. Resnično, dobrodošli v sedanji, moderni čas,
na lokacijo nekje med 14 in 16 poldnevnikom ter malo gor in malo dol od 46 vzporednika, nekje na lopato zemlje, južno od
skalovja, imenovanega Alpe. Dobrodošli v
S (LOVE) NIJI! Imejmo se radi! Kajti, vse
je samo politično motivirano podtikanje.
Rdeča Kapica seveda dela vse, da bi vsi
nekaj imeli od tega. Ona pa največ, saj je
»zaslužna«. Magična beseda! Uporabljajte jo previdno. Še posebno, če ste iz reda
»kosmatincev«, veste, to so tisti primerki, ki
hodijo v službo, garajo za Rdeče Kapice,
potem pa barabe nehvaležne zahtevajo
še plačilo. Kje je lovska zveza!!!!!!!!
(p.s. – pod likom Rdeče Kapice se ne
skriva znana slovenska plavolasa političar-

ka, da ne bo kdo imel mokrih sanj. Rdeča
Kapica je veliko hujše bitje!)
No vidite, volkovi so kot zakleto vedno
krivi za vse. Volk je kriv, dokler je živ, tu
dvomov ni! Stegneš gobec, pa si takoj
volk. Tako je bilo skozi zgodovino, tako
je danes. V mitologiji je volk kriv za pekel,
za sončni mrk, za obsedenosti, za pet milijonov bedarij…., v bolj nebeških vodah je
vedno predstavljal hudiča, greh, hudobne
duhove, nekoga, ki se ni hotel pokoriti volji
Rdečih Kapic. Prepoznate v tem volčjem
kožuhu sindikat, njegove zahteve za pravice delavcev in nestrinjanje z menedžerji
oz. Rdečimi Kapicami? Samo vprašam?
Ker pa osebno menim, da se volkovom
godi ogromna krivica, ko jih obtožujejo za
vse zlo tega sveta, sem se odločil, da jim
stopim v bran. Odločno! Če ima kdo kaj
proti, je to njegov problem. Volkovi so, vsaj
zame, ena najlepših stvaritev narave. Seveda bodo rejci ovac ostro nasprotovali,
zato jim sporočam eno geslo, ki pove vse
o njih in o njihovem lastninjenju Gozda –
Naj se pase ovca, od Hodoša do Bovca!
Še na Triglav bi jih vlekli, pa hvala bogu
tam raste samo kamenje. Če bi vi imeli
trgovino pred smrčkom, tudi ne bi hodili
100 kilometrov stran!
No, pa primerjajmo nas, velerazvita, z
dušo in razumom obdarjena bitja ter štirinožne volkodlake pošasti, ki žrejo Rdeče
kapice. Zna biti zanimivo. Torej!
Volk – volk, znanstveno imenovan Canis Lupus živi na območju Evrope, Azije
ter Severne Amerike. Združuje se v krdela,
zrase do 140 cm, njegovo telo je poraslo
z gosto zimsko dlako, ki ga varuje pred
mrazom. Ima dolge noge in velike šape s
krempljastimi prsti. Samica povrže 4 do 7
mladičev, ki ob rojstvu ne vidijo, imajo pa
že ostre zobke. Splošni opis te »neverjetne
pošasti« je še – je najstarejši predstavnik
družine psov, njegov gobec je koničast,
oči poševne, uhlji pa razmeroma veliki in
pokončni. Kožuh ima rumeno rjav s sivim
tonom. Odrasel volk ima 42 zob. Po načinu življenja so zelo zanimivi – živijo v
tropih s strogo določeno hierarhijo. Na
vrhu sta alfa samec in samica, krdelo pa
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šteje okoli sedem članov. So teritorialni in
branijo svoje (!) ozemlje, ter ne posegajo
v ozemlja drugih tropov. Skratka, njihova
ureditev odnosov je domiselna in deluje.
In sedaj – Človek - človek, to dvonožno
bitje, ki se do svojega drugega leta starosti
samo še usrati ne zna, do 18 in več pa je
sploh odvisno od staršev, je bilo določeno
za vladarja Sveta. Prej božja napaka, kot
božja volja! Od kar korakamo po tem
tretjem kamnu od Sonca, počnemo same
neumnosti. Poglejte zgodovino. Boste našli
kaj dobrega? Vojne, bolezni, izkoriščanja,
vere, ki so in ki perejo možgane, na kole
in grmade pa obsodijo tiste, ki se drznejo
misliti s svojo glavo….. Potrebujete splošni
opis primerka, ki sam sebi pravi človek?
Dve nogi, dve roki – prvi dve brcata vse
okrog sebe, kar ni na našem razvojnem
nivoju, drugi dve pa vihtita meč in ogenj
proti tistim, ki so sicer na dveh nogah, a
nočejo razmišljati tako kot mi. Glava – v
glavnem za okras, imenovan lasje, vsebina
je v glavnem oprana in deluje tako, kot
hočejo tisti, ki so na vrhu, lahko jim rečemo
tudi Rdeče Kapice – ironično, se strinjate?
Človek je tisti, ki je izumil denar, da se
sedaj vse vrti okrog njega, človek izkorišča
pripadnike svoje lastne vrste, da garajo za
njega, ko pa ne zmorejo več, jih odvrže
kot smeti, brez dostojanstva. Človek je svoj
svet pripeljal tako daleč, da sedaj nihče
ne ve, kako bi se izvlekli iz tega. Situacijo
smo poimenovali svetovna gospodarska
kriza. Morali bi jo poimenovati – grabežljivost! Samo človek je zmožen grabiti
več, kot je na voljo. Samo človek lahko
izumi sistem, kjer vsi prispevajo za rešitev
neke države, ki se je zaradi lastne nedejavnosti pripeljala pred polom, obenem pa
to predstavlja največjo pralnico denarja v
zgodovini naše pokončne, z razumom in
dušo obdarovane rase. In konec koncev, v
celotnem Univerzumu sta samo dve bitji, ki
ubijata iz čistega užitka in ne iz morebitne
potrebe. Prvi je hermelin, majhna kosmata
stvarca, drugi pa – Človek!
In kaj so medtem, ko je človek zasužnjil
svet, počeli volkovi? Nič! Mirno so uživali
svoje življenje v tropu, vsak je točno vedel,
kaj je njegova dolžnost, pravic mu nihče

Hvala bogu, da sem volk!

ni kratil, saj to ni bilo potrebno, ker sta
vodja tropa s svojimi člani ravnala tako,
kot pravila volčjega tropa predpisujejo. V
glavnem, živeli so svoje življenje, pomagali človeku (potem, ko jih je pred cca. 8000
leti udomačil v obliki psov) in se držali za
glavo vsakič, ko jih je človek preganjal
na podlagi nekih govoric. Prepoznate v
tem razne »demokratične« vojaške akcije
ene od največjih svetovnih velesil, samo
na podlagi govoric? Volkovi pa so samo
živeli in niso delali škode ne Zemlji in
ne ljudem.
Ste dobili sliko? Kdo je zlo tega planeta? Kosmati volkovi ali pokončen, razvit
človek? In, če prevedemo v naš, bolj šifriran jezik, ki sem ga uporabil na začetku
prispevka – kdo je kriv za stanje, v katerem
je naš planet? Rdeča Kapica (kapital) ali
Volk (delavci)? Vsak si naj odgovori sam.
Kar se mene tiče, bom uporabil znan
slovenski pregovor, samo malo ga bom
preuredil. Pravijo, da je človek človeku
volk. Če je temu res tako, potem volkovom
ni potrebno nič skrbeti. Skrbeti jih bo začelo, ko bo nekdo dejal, da je volk volku
– človek!

Tako, to je bilo malo predpočitniškega
razmišljanja o tem, kako včasih kot vrsta
sami sebe zelo visoko cenimo, čeprav smo
v resnici zelo nepomembni. Pa bi se radi
še selili po vesolju. Kdo nas bo pa gledal
in prenašal? Kar je najbolj žalostno, pa je
dejstvo, da smo najbolj samouničevalno
bitje na Zemlji. Če se ne uničujemo z orožjem, se pa medsebojno izkoriščamo do
onemoglosti. Vse poteka na relaciji Rdeča
Kapica – Volk. Razmislimo o tem in kaj
lahko kot posamezniki naredimo v zvezi s
tem. Naj bo poletje čas za to.
Za konec bi se še zahvalil našim kolegom, ki so v velikem številu prispevali svoje
članke v to številko. Budnik je naša revija
in prav je, da jo ustvarjamo skupaj. Lepe
dopustniške dneve vsem skupaj!
Robert Zakrajšek
Glavni urednik
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BESEDA PREDSEDNIKA SSSLO

Ob pravilnem vrednotenju delovne dobe,
bo lahko nova reforma uspešna!
Pri asociaciji na besedo pokojnina se nikakor
ne morem izogniti besedi referendum. Na referendumu je pokojninska
reforma padla. Mogoče
zato, ker je bila dobra?
Mislim da ne. Pa kaj je
bilo narobe? Vsekakor
premalo socialnega dialoga. Pa saj socialni dialog je potekal, vendar
slišali se nismo dobro.
Pripravljavci zakona niso
želeli sprejeti dejstev, ki
so realna – vzdržna, temveč so slepo sledili samo
svojemu predlogu, kot edini možni opciji. Če na koncu pogledamo
zgodbo, lahko ugotovimo, da so jo zavozili.
Pa poglejmo kje so problemi. V pokojninski blagajni ni dovolj denarja za izplačilo pokojnin, primanjkljaj je treba črpati iz
proračuna. Povprečna življenjska doba se povečuje in pritisk na
proračun bo še večji. To vse drži, vendar poskusimo vse skupaj
obrniti na glavo. Država je sprejela zakone, s katerimi so dane
pokojnine: borcem, umetnikom, športnikom, starostne… Država je
tudi sprejela zakone, s katerimi je predčasno upokojila cele skupine poklicev (npr. policiste…). Ne želim razpravljati o upravičenosti
teh pokojnin, saj ima vsaka struktura upravičen strokovni, socialni
ali političen razlog. Postavlja se mi pa vprašanje, koliko denarja je
namenjeno iz proračuna za te namene, saj bi tako lahko govorili
o dejanskem znesku, ki bi pokazal bolj realno sliko.
Veliko se govori tudi o socialni vzdržnosti. Mar je socialno
vzdržno, da je za državljana, ki se je redno zaposlil pri petnajstih
letih in so mu bili redno odvajani vsi davki ter prispevki, edino
merilo za upokojitev starost. Nikakor se ne morem strinjati s tem,
saj sem prepričan, da je delo vrednota, dolžina plačevanja davkov in prispevkov dejstvo, na katerem bi morala temeljiti pravica
do izplačila polne pokojnine. Pogovarjati bi se morali o dolžini
delovne dobe ali je dovolj 40 let, morda 41 let, starostna lestvica
pa bi morala priti v poštev v primeru nedoseganja delovne dobe.
Pri mlajših generacijah bo ta problem praktično sam po sebi
izginil, saj se le redki zaposlijo pred 25 letom starosti. Iz tega je
razvidno, da bi levji delež bremena nosile generacije, ki naj bi se
upokojevale naslednjih 15 let.

V socialni državi (upam, da za vse državljane) bi morali najti način reševanja pokojninske blagajne na način, ki bi
bolj enakomerno razdelil breme ob dejstvu, da je dolžina
delovne dobe vrednota, ki državljanu prinese tudi zaslužene
pravice.
Ob bitki ki se ji je reklo »pokojninski referendum« pa dnevno
svoje bitke bijemo tudi na Slovenskih železnicah. V prvi vrsti zaposleni, ki ob zmanjšanem števila moštva kljub temu zmagujemo
nad tovorom, ki ga dnevno prevozimo na naših tirih, kot tudi
v sindikalnih vrstah, ko moramo vsakič znova odbijati napade
na nekatere priborjene pravice iz kolektivne pogodbe. Med te
gotovo spada višina regresa na SŽ, ki je letos postala tema
vredna širše medijske pozornosti. Da je bilo potrebno zaradi
takšnega zunanjega in kasneje tudi notranjega pritiska vzpostaviti pokončno sindikalno držo, ni verjetno potrebno posebej
zgubljati besed. Na podoben način se je bilo potrebno lotiti
tudi nujno potrebnega »krpanja« števila strojevodij. Dogovorjena
nova runda izobraževanja za strojevodje v mesecu septembru
(iz vrst zaposlenih na SŽ) bo vsaj nekoliko ublažila potrebe na
terenu. Bo pa to bitka, ki jo bo potrebno permanentno bojevati
tudi v prihodnje. September pa bo za nas pomemben tudi iz
statusnega vidika. Zgodila se nam bo nova firma (z delovni naslovom SŽ – VIT), ki bo združila dosedanje poslovne enote vleke,
delavnic in TVD. Z vidika strojevodij to ne bo pomenilo večje
spremembe saj se mesta nastopov dela ne bodo spreminjala, bo
pa z vidika formalnega prehoda na regijske centre v Ljubljani,
Mariboru in Divači to povzročilo nekaj kadrovskih pretresov, ki pa
ne bodo šli v škodo zaposlenih oz. mimo pravil igre, ki jih imamo
dogovorjene v KPDŽP. Upam da nam do septembra uspe nekaj
postoriti tudi na področju stimuliranja zaposlenih. Trenutno o tem
v sindikalnih vrstah z delodajalcem vodimo intenziven dialog.
Da imamo končno, zaradi našega pozitivnega poslovanja, tudi
realne temelje za ta dialog, je nesporno. Toda na drugi strani
nas čaka zlovešča napoved rebalansa državnega proračuna, ki
nam jemlje velik obseg - zaenkrat kroži številka o minusu 25 mio
eur - že dogovorjenih sredstev za financiranje naših storitev. Upam
na najboljše. Ne glede na vse vam pred letošnjimi poletnimi počitnicami želim, da jih kar najbolje izkoristite. Kolegom iz Ljubljane
pa čim manj pretresov, ko se v mesecu septembru selijo na novo
lokacijo v Moste.
Srečno
Zlatko Ratej
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KOMENTAR PREDSEDNIKA SINDIKALNE CENTRALE ALTERNATIVA

Referendumi so padli, kako naprej!
Vročično referendumsko obdobje je za
nami in s tem možnost, da ponovno trezno
razmislimo, kako v prihodnje na novo urediti pokojninsko, zdravstveno in delovno
pravno zakonodajo. Toda trezen razmislek ne bo dovolj, če za mizo dogovarjanj
ne bodo sedeli kompetentni sogovorniki
s polnim mandatom in potrebnim zaupanjem. Vlada Republike Slovenije je trenutno v stanju, ki ne zagotavlja potrebnega
zaupanja (ampak to že itak nekaj časa
vemo) za sklenitev kakršnih koli zavezujočih dogovorov. Tudi če bi se nam morebiti
uspelo kar koli dogovoriti na ravni na novo
oživelega socialnega dialoga, je ob trenutnem razmerju sil popolnoma nepredvidljivo, če bi parlament sploh sledil dogovorjenim rešitvam med socialnimi partnerji. Ne
glede na potrebnost nekaterih sprememb
v vseh naštetih zakonodajah, je ob takšni
vladi in ob skorajšnjih volitvah utopično
pričakovati sprejetje kakršnih koli strukturnih reform. To je bila tudi temeljna poanta
sindikalnih sporočil, ki smo jih posredovali
predsedniku vlade na sestanku sredi junija.
Bolj kot reformni paketi zakonov, ki v nasprotju s potrebnostjo sprejetja nekaterih
nujnih ukrepov, s svojimi učinki prinašajo
koristi predvsem na dolgi rok, je potrebno
sprejeti nekatere predpise za ureditev aktualnih problemov.
Med te gotovo šteje Zakon o poračunavanju pravic iz obveznega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, ki je sicer v
planu sprejetja v tem letu, a se v vsebinski
plati njegove priprave (pre)malo dogaja.
S tem zakonom je namreč potrebno dogovoriti način pokritja manjkajočih sredstev
na računih KAD za potrebne poklicnega
upokojevanja. Po našem zadnjem sestanku z ministrstvom, ki je potekal v mesecu
marcu je bilo v nadaljevanju nekaj sklicanih sestankov odpovedanih, vse to pa
daje potrjuje oceno, da prave resnosti
sprejetja tega zakona na vladni strani ni.
Še najbolj se zatika v Kapitalski družbi, ki
bi morala za potrebe priprave tega zako-

na pripraviti finančne kalkulacije finančnih posledic na javne finance. Brez teh
izračunanih učinkov zakona ni mogoče
sprejeti in v tem delu ministrstvo za delo
nikakor ne deluje proaktivno. Po naših podatkih se v sistemu Slovenskih železnic v
letu 2011 še nobeden izmed kolegov
ne bo poklicno upokojil (letos se iz vrst
osebja vlečnih vozil kolegi upokojujejo še
po starem t.i. beneficiranem sistemu). Bo

pa poklicno upokojevanje aktualno od
naslednjega leta in do takrat morajo biti
zakonske podlage, ki bodo pokrile razliko
manjkajočih sredstev na računih KAD-a,
sprejete. V sindikatu bomo storili vse, da
se to realizira. Upam, da brez potrebnih
sindikalnih akcij.
Prijetne počitnice želim
Zdenko Lorber
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Demonstracije železniške sekcije ETF v Bruslju
24. maja so v Bruslju v organizaciji železniške sekcije ETF potekale demonstracije
proti nadaljni nesmiselni liberalizaciji železniškega transporta. Na demonstracijah
so bili prisotni zastopniki vseh evropskih
železniških sindikatov. Tudi iz Slovenije
smo se odpravili podpret skupna prizadevanja, v okviru ETF zastavljenih zahtev za
preprečitev nadaljnega uničevanja javnega transporta, delovnih mest in seveda socialnih, kot tudi javnih standardov v potniškem transportu. Akcijo smo s prisotnostjo
podprli predstavniki treh sindikatov na SŽ
in to : SSSLO, Sindikat vzdrževalcev tirnih
vozil in Sindikat vozovnih preglednikov.
V programu protesta so bili nastopi treh
predstavnikov sindikatov. Prvi je povzel besedo nestrinjanja s pripravljeno direktivo
Guy Grewelding, predsednik železniške
sekcije ETF, nato se mu je pridružila Sabina
Tier, sekretarka ETF za železniški transport,
na koncu pa je stališča poudaril še predstavnik belgijskih žel. sindikatov.
Ko to berete, se je na predlog direktive
nabralo že preko 800 amandmajev, ki so
seveda vsi v jezikih članic EU, zato imajo
v Bruslju težave s prevodi. Prvo branje je
bilo predvideno za 23. september, vendar
bo, po napovedih iz Bruslja, prestavljeno
na november ali celo december, saj bodo

imeli snovalci kar veliko težav s pripravo
kompromisnih predlogov, mi, v sindikatih
pa nekaj časa več, da se pripravimo na
nove akcije!
Zakaj smo izvedli demonstracije?
Zato, ker »Noveliranje« poenostavlja in ob enem precizira
določbe direktiv na način, ki bo
omogočil konkurenčno obvladovanje v sektorju do ekstremnosti.

Zato, ker osnovnega načela
železniškega prevoza, »usluge v
javnem interesu«, ni več nikjer.
Zato, ker se znova pripravljajo
načrti, kako z direktivo še preostale integrirane železnice odstraniti,
oziroma jih tudi fizično ločiti med
transportni in infrastrukturni del.
Zato, ker se z deklariranim
načrtom Evropske komisije pripravlja tudi popolna privatizacija
notranjega potniškega prometa.
Zato, ker se v okviru EU pripravlja projekt direktive, ki bo predvidela minimalni servis v primeru
stavke!
Zato, ker je Debora SERRACCHIANI, poročevalka za »prenovo«
v parlamentu, celo »okarala« komisijo, da je premalo ambiciozno
pristopila k prenovi!
In konec koncev zato, da bodo
»debele«, odlično preplačane
»riti« v Evropskem parlamentu
končno slišale in dojele, da se svet
ne konča na koncu hodnika parlamenta, ampak za vrati obstaja
masa, ki ne bo več dolgo mirno
prenašala njihove arogance in
teoretičnih prebliskov!
Drago Torej
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Memorandum strojevodij, Dunaj, 12.05.2011
Dne 12. maja 2011 sem se po nalogu našega predsednika in na vabilo sindikata VIDA udeležil sestanka predstavnikov strojevodij na Dunaju. Potreba po sklicu tega
sestanka se je nakazala zaradi vse večjega čezmejnega
opravljanja dela za strojevodje. Seveda nas vse skrbijo
poizkusi delodajalcev, da s spretnimi tolmačenji EU regulative izigravajo namen le te, še posebej pa s sklicevanjem
na regulativo poizkušajo izigravati veljavne kolektivne pogodbe. Ker je naša osnovna dolžnost varovanje interesov
naših članov, smo sprejeli dogovor, ki ga lahko preberete
v nadaljevanju, dogovorili pa smo se še, da v jeseni na

probleme, ki jih imajo strojevodje v čezmejnem prometu,
ponovno odločno opozorimo.
Kot zelo dobro zanimivost naj omenim še , da so v
Avstriji sprejeli zakon o zatiranju socialnega dumpinga, ki
ga delodajalci poskušajo ustvarjati s podjetji, ki jih ustanavljajo v drugih, „manj razvitih državah“, kjer so plače
in socialni standardi nižji.
Odločno pričakujemo, da se bodo tudi v naši državi
tako ostro odzvali na dumping, ki je pri nas že zdavnaj
prisoten, čeprav ga zaenkrat v našem sektorju direktno ni,
se pa zato toliko bolj izraža v transportni politiki.

Memorandum
Predstavniki delojemalcev – strojevodij držav: Avstrije, Slovenije, Slovaške, Češke, Madžarske,
Smo se 11. in 12. maja 2011 sestali z namenom poglabljanja in utrjevanja čezmejnega sindikalnega
sodelovanja. Ob tem smo sprejeli naslednji
Dogovor:
1. Predstavniki delavcev – strojevodij, udeleženih držav, smo zaskrbljeni zaradi težnje podjetij po
ogoljufanju strojevodij, ki opravljajo transport v čezmejnem prometu, za plače, saj za to spretno
izrabljajo liberalizacijo evropskega železiškega sektorja.
2. Predstavniki strojevodij udeleženih držav smo si postavili nalogo - v sindikalnem sodelovanju skupno
preprečevati plačni dumping..
3. Dogovorili smo se, da bomo v svojih državah in podjetjih zahtevali in nadzirali spoštovanje določil,
ki so določena v dokumentu o pogojih dela za vozno osebje (Evropski dogovor socialnih partnerjev
za vozno osebje: L 195/18, z dne 27.07.2005) v interoperabilnem prometu.
4. Strinjamo se, da ne bomo izvajali nobenih dejanj, ki bi sindikalne metode dela ali stavke naredile
neučinkovite ali celo opravljali delo kot stavkokazi.
5. Dogovorili smo se, da bomo področju plačnega in socialnega dumpinga v prihodnje posvečali povečano pozornost, ob tem pa to temo na naslednjem srečanju, ki bo v jeseni 2011, tudi obravnavali.
Drago Torej
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REFERENDUM VSEH REFERENDUMOV

Minister PreSvetli(k) pa nič!
Doživeli smo ga in hvala bogu tudi
preživeli. Referendum vseh referendumov
namreč. No, resnici na ljubo sta mu družbo delala še dva, morda manj pomembna brata, ki pa bosta vseeno vplivala na
potek nekaterih procesov v Sloveniji. O
samem referendumu glede pokojninske reforme sem pisal že ogromno, zato se ne
bom ponavljal. Slišali smo vse, takšne in
drugačne argumente, bili priča smešni in
groteskni proreferendumski kampanji, kjer
je v vlogi zagovornika nastopilo bitje z nekega silikonskega planeta, prava umetna
inteligenca, ki naj bi nas, bedaste delavce
prepričala, kako zelo pomembno je, da
za trenutek ne gledamo njenih….., ampak
poslušamo, kaj nam ima za povedati. Trenutek za Sigismunda Schlomota Freuda.
Kdo in kaj je, oz. je bil ta možakar, pa ni
potrebno posebej razlagati. Vsaj mislim
da ne. Bom pa podal svoj (!) pogled na
dogajanje.
Torej, vse skupaj se je začelo, ko na
vladni strani, ne da ni bilo sogovornika,
ampak so bili vsi brez ušes, imeli pa so
dvoje ust, iz katerih so »argumenti« leteli
kot lava iz Etne. V glavnem, bili so preprosto gluhi za upravičene argumente in
predstavitve sindikatov glede nezmožnosti

opravljanja težjih, zdravju škodljivih del
do 65 leta. Za njih je slepo veljala samo
ekonomska logika, ki človeka upošteva kot
golo številko in pa »dobronamerni« nasveti
»jako pomembnih« strokovnjakov iz Evrope. Ti pa tako ali tako vedo vse. Dvoma ni.
Po pogajanjih, protestnih shodih, zbiranju podpisov, ustavni presoji….. (človek
bi pomislil, da živimo na Jupitru in ne v
Sloveniji) je napočil dan referenduma. Šli
smo oddat glas. Svoj glas. Glas PROTI
izkoriščanju. Glas PROTI prelaganju posledic zavožene gospodarske politike na
pleča tisti, ki niso nič krivi za to. In zmagali smo. Dokazali smo svoj prav in vsaj
za nekaj časa preložili mater vseh neviht,
ki nam je grozila. Slovenci smo zmogli.
Sami, brez podpore raznih politikov, ki se
sedaj kitijo z NAŠIM (!!!!!) uspehom. Da,
našim uspehom, pa če je to njihovi politični
logiki prav ali pa ne.
Zato je bil to moj ZADNJI referendum,
ki sem se ga udeležil. Ker je moj glas, ne
da bi me kdo kaj vprašal, postal orodje v
rokah politike. Da kristalno jasno razumemo, svoj glas sem oddal PROTI reformi
in ponosen sem na to, ne glede na posledice, ki nas bodo doletele. Te bi prišle
tako ali drugače, ne bodimo naivni. Zakaj

zadnji? Ker sem bil teden dni po zmagi
na referendumu, kjer smo delavci jasno
pokazali svojo voljo, priča medsebojnim
obračunavanjem med političnimi strankami, kdo je zaslužen, kdo ni zaslužen, kdo
bi moral vladati, kdo vlada, zakaj vlada,
kdo je koga pred 150 leti grdo pogledal,
zakaj…… In kot argument za svoja obračunavanja so tako eni kot drugi uporabili
rezultat referenduma. Prosim? Rezultat referenduma? Na referendumu sem glasoval
PROTI POKOJNINSKI REFORMI!!!!!
In nič drugega! Tega nihče od udeleženih
v teh brezplodnih debatah ni upošteval.
Njim (vsem skupaj, kar jih je – vsi so iz enakega »testa«) to sploh ni bilo pomembno.
Nihče več ni omenil pokojninske reforme.
Kot da je ni bilo. Kot da delavci nismo
dosegli uspeha. Smo bili samo sredstvo,
da se lahko sedaj 89 osebkov v nedogled
obmetava z očitki, kdo je za kaj kriv? Kot
državljan Republike Slovenije se to upravičeno sprašujem?
Naše glasove so izkoristili za mešanje
megle. Namesto da bi se pogovarjali,
kako naprej. Na to logiko kot sindikalist
ne morem in ne smem pristati. Ker
to zmanjšuje pomen našega dela. In moj
sklep? Na naslednji referendum me ne
bo. In na nobenega več. Ker ne bom več
dovolil, da se skrivajo za mojim hrbtom.
Jaz sem plačan, da vozim vlake, oni so
izvoljeni s strani državljanov in (ODLIČNO!) plačani, da sprejemajo odločitve.
In ne, da jih prelagajo na državljane. Naj
vsaj enkrat zaslužijo plačo! Zatorej me
v času naslednjega referenduma najdete
neznano kje.
Vsem nam pa – kolegi, lahko smo ponosni, da smo zmogli toliko enotnosti in
pokazali Vladi, da nismo nepomembni.
Skupaj smo močnejši. Naš glas se je slišal
do samega dvora na Gregorčičevi. Mi
smo prešli od besed k dejanjem. Minister
PreSvetli(k) pa nič!
KOLEGI, SODELAVCI,
ČESTITKE VSEM!
Robert Zakrajšek
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Razglednica iz Kosova
Pershendetje prej Kosove

Foto: Daniel Majd
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Javna tribuna Združenja za vrednote slovenske
osamosvojitve
V Ljubljani je 20. Junija v prostorih hotela City potekala javna tribuna z naslovom
»Vloga in pomen stavkovnih gibanj in novih sindikatov v procesih osamosvajanja in
graditve demokratične Slovenije« v organizaciji Združenja za vrednota slovenske
osamosvojitve. V Sindikatu strojevodij smo
se vabilu odzvali, saj je bilo med organizatorji kar nekaj vidnih predstavnikov
našega sindikata, ki so v prelomnih letih,
ko so se začeli procesi osamosvajanja,
javno nastopili in se izpostavili kot legitimni
predstavniki zaposlenih. To je bilo v tistih
časih pogumno dejanje, saj so delovanja
novih sindikatov ogrožala samoupravni sistem kot tak, ravno tako pa so bila trn v peti
takratnih oblastnikov. Govorniki, med njimi
Slavko Kmetič, Jože Erčulj (KNSS – Litostroj), zgodovinar prof. dr. Janko Prunk in
ostali so v svojih pričevanjih obudili prenekateri trenutek, ki se je takrat zgodil nekje
skrit javnosti, je pa za novo demokratično
gibanje v takrat še socialistični Sloveniji pomenil velik zagon za naprej in tudi
spodbudo ter znak, da smo na pravi poti.
V drugem delu tribune so prisotni v prosti debati izpostavili probleme, s katerimi se
srečujemo v Sloveniji danes, podali svoje

predloge za rešitev in pa izpostavili načine
delovanja sindikatov danes. Na tem mestu
je bil zelo kritičen g. Lombar, predsednik
centrale KNSS, ki je predvsem poudaril
pasiven pristop članov sindikatov k raznim
akcijam in ko je potrebno »stopiti skupaj«.
Ko so naši kolegi pred leti začeli sindikalna
gibanja, za sabo niso imeli organizacije,
ki bi jih ščitila. Ne! Imeli so vizijo, imeli so
idejo, imeli so karizmo, predvsem pa –
imeli so »jajca«!!!
V zadnjem sklopu smo se prisotni dotaknili problema pomanjkanja narodne zavesti med prebivalstvom Slovenije. Sedaj
– na kakšen način merimo narodno zavest,
jo lahko vcepimo v glavo skozi šolske programe, jo lahko preprosto uzakonimo, pa
jo bomo vsi dolžni izvajati, jo bolje predstavijo »desni« ali »levi«, jo dobimo že prirojeno…… Ne, spoštovani kolegi, narodna
zavest je prisotna v vseh nas, samo načini,
na katere jo izkazujemo, so različni. Narodna zavest je najprej spoštovanje samega
sebe, nato svojega naroda in predvsem
drugih narodov. Pokončna drža se pokaže takrat, ko spoštuješ ljudi okrog sebe,
s ponosom poveš od kod prihajaš in tudi
poslušaš sogovornika, ko pripoveduje od

kod prihaja. Narodna zavest se pokaže,
ko si sposoben izkazati spoštovanje simbolom drugega naroda, saj si samo takrat
vreden, da stopiš pod svoj simbol in ga
pokažeš svetu. Vse ostalo je nacionalizem
lokalnega značaja, po domače – zaplankanost! Narodno zavest ne more nihče
zapisati v svoj politični program, nihče si
nima pravice jemati monopola nad njo.
Narodna zavest je v srcu. Tega pa imaš
ali pa nimaš. In to je vsa skrivnost. Vse
ostalo je - zaplankanost? Moj pogled na
narodno zavest je pač tak. Dozorel pa je v
trenutku, ko sva v skupini 200 ljudi na neki
prireditvi od igranju britanske himne »God
save the Queen« s partnerko edina vstala
v pozdrav simbolu prijateljskega naroda,
vsi ostali pa so svoje riti dvignili čez pol
minute, pa še to ob godrnjanju, ker so
morali – o bog, si morete misliti! – odložiti
pivo. Narodna zavest ali zaplankanost?
Na drugi strani so Britanci v pozdrav naši
himni stali kot kipi. Niti trznili niso. In to
nas loči od velikih narodov. Zato pustimo
debate o narodni zavesti za neke druge,
bolj razsvetljene čase.
Robert Zakrajšek
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Kaj so nam prinesle spremembe Signalnega
pravilnika?
V Uradnem listu so bile marca meseca
objavljene spremembe Signalnega pravilnika. Pa so le prišle, tako pričakovane,
ker naj bi poenostavile nekatere postopke,
predvsem dovoljenja za vožnjo. Sledilo pa
je razočaranje in nejevolja vseh uporabnikov tega predpisa.
Začelo se je s tem, da poučevanja izvršilnih železniških delavcev ni bilo, vsakemu
se je izročilo spremembe, z obvestilom pa
se je osebje seznanilo o tem, da prične 54.
člen veljati 30. dan po objavi v uradnem
listu, to je 15.04.2011. Posameznik naj
si razlaga spremembe kakor ve in zna,
kar je narobe in upam, da so pristojni to
ugotovili.
V prvotni različici sprememb na usklajevalnih sestankih na AŽP je pisalo, da mora
biti osebje dokazno poučeno o spremembah, s čimer smo se v sindikatu strinjali, še
več, predlagali smo, da naj bo rok od objave do začetka uporabe vsaj dva meseca,
da bi lahko kvalitetno opravili strokovno
izpopolnjevanje delavcev. Vendar si je ministrstvo premislilo in tega ni predpisalo
v spremembah, rok do začetka uporabe
pa so skrajšali na en mesec, ali se bo izvedlo izredno strokovno izpopolnjevanje,
izredno preverjanje strokovne usposobljenosti, ali nič od tega, pa je prepustilo v
odločanje delodajalcu.
Že pred začetkom uporabe 54. člena
Signalnega pravilnika pa se je ugotovilo,
da so določene stvari nejasne in vnašajo
dvom o tem, kako ravnati, izpostavljeni pa
so bili trije primeri in sicer, ali je potrebno
dajati signalni znak »Dovoljenje za odhod«:
• ko so pred glavnimi signali, s katerimi
se daje dovoljenje za vožnjo, vgrajeni
ponavljalniki predsignaliziranja
• ko se mesto ustavitve vlaka na postaji,
nahaja za glavnim signalom
• ko se z mesta ustavitve vlaka na nezasedeni daljinsko vodeni postaji, glavni
signal ne vidi
Ker Slovenske železnice kot delodajalec niso pristojne za dajanje razlage in
pojasnil določb pravilnikov, ampak ima to

pristojnost Ministrstvo za promet, so SŽ izdale brzojavko, kjer pojasnjujejo ravnanja
v navedenih primerih, z namenom zagotavljanja varnosti v železniškem prometu, dokler ne dobijo odgovora z ministrstva. To
pa je dalo pojasnilo, ki predpisuje ravno
nasprotno ravnanje, ko so ga pojasnjevale
SŽ.
Temu bi se zagotovo izognili, če bi upoštevali naše predloge o načinu poučevanja osebja o spremembah predpisov.
Vendar se z odgovorom ministrstva stvari še niso zaključile. Vse te težave so nastale zaradi spremenjene definicije dovoljenja za vožnjo, saj je pred spremembami
pomenilo, da vlak sme zapustiti postajo,
saj se ga je dalo s signalnim znakom za
dovoljeno vožnjo na izvoznem signalu, sedaj pa pomeni, da dovoljuje vožnjo vlaka
mimo glavnega signala. Črtan je tudi odstavek, ki je predpisoval, da v primeru, ko
je izvozni signal bil predsignaliziran, da
kaže signalni znak za dovoljeno vožnjo,
prometniku ni bilo potrebno dajati dovoljenja za vožnjo s signalnim znakom 68, kar
je po mojem mnenju korak nazaj in je sedaj predpisano podvojeno dajanje dovoljenja za vožnjo. Vsekakor pa nelagoden

občutek prinaša tudi črtanje določbe o
dajanju signalnega znaka »Prevoz prost«
prevozečim vlakom na postajah, kjer ni
izvoznih signalov, kar je pri strojevodjih
povzročilo doživljanje neprijetnih občutkov negotovosti, saj jim je dajanje tega
signalnega znaka dajalo dodatno zagotovilo, da so izpolnjeni pogoji za varno
nadaljevanje vožnje.
V sindikatu pripravljamo dopis Ministrstvu za promet z zahtevami za spremembo
54. člena, da bo ta jasen in nedvoumen,
poslovodstvo pa bomo opozorili na neprimeren način seznanjanja izvršilnih železniških delavcev z spremembami predpisov
kot tudi z nesprejemljivim načinom obveščanja z obvestili in brzojavkami, kot je
bilo to v primeru 54. člena, ko je obvestilo
bilo objavljeno v knjigi odredb v času, ko
se je to že uporabljalo.
Cilj nam je kvalitetno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje ter pravočasno
obveščanje, da bo osebje imelo čas tudi
povprašati pristojne za razlago v primeru
nejasnosti.
Zlatan Ostrouška
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Srečanje predstavnikov strojevodskih sindikatov –
Bled, 04. 05. 2011
Na Bledu je v začetku maja potekalo
neformalno srečanje predstavnikov strojevodskih sindikatov, ki so se ga udeležili
predstavniki Nemčije, Avstrije, Luxembourga, Švice in Slovenije, kot gostiteljice
srečanja. Srečanje je potekalo v zelo delovnem vzdušju, saj so gostje iz Evrope
obširno predstavili procese preoblikovanja, skozi katere so šla njihova matična
podjetja in vse težave, povezane s tem.
Poročila so bila zelo poučna, vsaj za nas,
ki danes stopamo po isti poti, ki so jo naši
gostje že prehodili. Vsako preoblikovanje
ima svoje prednosti in pa seveda tudi slabosti. Ta misel je bila večkrat poudarjena
tokom podajanja poročil, saj so elementarni problemi preoblikovanja podjetij v vseh
državah enaki. Glavni govorniki so bili g.

Karl Heinz Zimmerman iz Nemčije, g.
Roman Hebenstreit, predstavnik sindikata Vida iz Avstrije, ki je resno opozoril
na težavo odpiranja trga delovne sile na
njihovem tržišču, saj bi to lahko pomenilo
dumpinške cene delovne sile, ki bi bila
zaposlena pri konkurenčnih prevoznikih in
razložil, da so to načeloma rešili na način, da morajo biti v Avstriji vsi delavci, ki
opravljajo enako delo, tudi enako plačani
(v osnovnem delu plače!), ne glede na
to, iz katere države prihajajo. Predstavnik
Luxembourga g. Julien Ourth je bil v
svoji predstavitvi kratek, kar je komentiral
na duhovit način – mala dežela, malo
težav! Je pa podal nekaj zelo zanimivih
podatkov glede delovanja sistema ERMTS, ki pri njih že polno obratuje. Za konec

je svoje poročilo podal še g. Rinaldo
Zobele, predstavnik sindikata iz Švice.
Izjemno zanimiva je bila predstavitev njihovega plačilnega sistema, ki je za nas
kar rahlo nedojemljiv, saj delujemo na povsem drugačne načine, kar pa je bilo zelo
zanimivo tudi našim gostom, saj so nam
podali pohvale za naše uspehe. Iz poročil
tujih predstavnikov smo lahko sklepali, da
je naše delo, kljub nekaterim glasnim kritikam, zelo uspešno, saj nekako uspevamo
peljati svojo pot in ohranjati pravice članov. In vse to kaže na pravilno usmeritev
naših prioritet, čeprav rezultati včasih niso
takoj na dosegu roke.
Robert Zakrajšek
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INTERVJU

Aleš Lorber
Med nami so kolegi, ki se ukvarjajo z
vsem mogočim. Dejavnosti so tako raznovrstne, da bi skoraj potrebovali katalog, da
bi zajeli vse. So pa tudi kolegi, ki ne samo,
da se ukvarjajo z zanimivimi dejavnostmi,
ampak v le – teh dosegajo tudi rezultate
svetovnega merila. Takšen je zagotovo tudi
Aleš Lorber, naš sodelavec iz Maribora, ki
ima za seboj (in vsi verjamemo, da tudi
pred seboj) izjemno bogato športno pot.
In to v športu ki ni ravno vsakdanji, je pa
izjemno atraktiven in dinamičen. Govorim
o korejski borilni veščini TAEKWON-DO,
in Aleš je pravi naslov, da nam odpre DO
(pot) v skrivnosti tega, kako Korejci opravijo s tistimi, ki jim »skačejo« po glavi. No,
šalo na stran, z nami je Aleš, ki nam bo
povedal kaj več o taekwondoju.

Aleš, za začetek, od kod prihajaš,
katero delo opravljaš v podjetju in
koliko časa…
Moje ime je Aleš Lorber. Star sem
26 let in prihajam iz Maribora. Že od
leta 2006 sem zaposlen na Slovenskih
železnicah, kjer opravljam delo strojevodje.
Ukvarjaš se za zanimivim športom,
ki javnosti morda pri nas ni toliko
poznan. Kaj je taekwondo, od kot
izvira, kdaj je bil »izumljen«, kakšen
je bil prvotni namen te borilne
veščine (službena raba?), v glavnem,
opiši nam poreklo in zgodovino tega
dinamičnega športa.

Ukvarjam se z borilno veščino Taekwon - do, ki je nastala leta 1955. Takrat
je bil sklican poseben odbor mojstrov,
zgodovinarjev in drugih pomembnih
članov korejske družbe. Njihov namen
je bil narediti različne šole in organizirati novo KOREJSKO borilno veščino. Po
pregledu več imen za nov slog borilne
veščine so se odločili za TAE KWON
DO , katerega ustanovitelj je bil general
Choi Hong Hi. V naslednjih letih se je
taekwnodo razdelil na dve verziji, ki sta
si glede na pravila zelo različni. Ta sloga
sta WTF (world taekwondo federation)
in ITF( international taekwondo federation). Jaz tekmujem v slogu ITF, kjer so
borbe bolj dinamične in realne kot pa v
drugi verziji
Kaj pa tehnična plat taekwonda?
Na čem je poudarek (ročne, nožne
tehnike…)? Koliko časa človek
povprečno potrebuje, da osvoji
osnove te borilne veščine v taki meri,
da ni nevaren sam sebi?
Prakticiranje taekwondoja je odličen
način za fizično rast, splošno zdravje, boljšo koordinacijo in razvoj močnih umskih
sposobnosti. Kaj se tiče tehnične plati pa
je ta zvrst športa podobna kickboxingu,
le da ne vsebuje toliko ročnih udarcev.
Uporabljajo se ročni in nožni udarci v predel glave in trupa. Udarci v hrbet, pod
pasom ali za glavo niso dovoljeni! Na
tekmovanjih se ročni udarci točkujejo z
1 točko, nožni udarec v telo 2 točki in
nožni udarec v glavo 3 točke. Borba traja
dva krat dve minuti in na koncu sodniki
razglasijo zmagovalca. Da osvojiš osnove
te borilne veščine običajno potrebuješ kakšno leto dni, s treningu najmanj 3 krat na
teden. Seveda je odvisno tudi od starosti in
splošne pripravljenosti posameznika, ampak v osnovi bi moral vsak posameznik
v letu dni osvojiti osnove tega borilnega
športa.
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Kdaj si se ti začel ukvarjati s
taekwondom? Kaj te je tako
motiviralo pri treningu, da si
danes, lahko rečeva, zelo uspešen
tekmovalec?
Z taekvondojem sem se začel ukvarjati že zelo mlad, saj sem bil star komaj
10 let. Vsa ta leta treniranja in odrekanja
me je motiviralo in gnalo naprej predvsem
to, da sem dosegal dobre rezultate in pa
seveda prijateljstvo v klubu. Zraven tega
pa moram seveda poudariti, da brez
moralne in pa seveda finančne podpore
staršev tega, kar sem dosegel, do sedaj
ne bi bilo.
Tvoji največji uspehi oz. rezultati, ki
ti največ pomenijo? Se spomniš prve
medalje, diplome, pokala…., ki si ga
prejel? Kakšen je bil takrat občutek
in ali si v tistem trenutku vedel, da
boš nekoč enakopraven v družbi
najboljših svetovnih tekmovalcev?
Moj največji uspeh je nedvomno osvojitev evropskega prvaka leta 2003 v Rijeki. Leta 2003 sem dopolnil 18 let in se
preselil v člansko konkurenco. Pristal sem
v kategoriji do 63 kilogramov. Morda še
ne veste, ampak to je bila kategorija Tomaža Barade, ki je bil 3 kratni svetovni in
6 kratni evropski prvak. Leta 2003 je bilo
leto, ko je potekalo evropsko in svetovno
prvenstvo. Tomaž se je odločil, da bo iz-

pustil evropsko prvenstvo, tako, da mi je
bila ponujena velika priložnost, ki sem jo
100% zagrabil. Imam pa še vrsto odličnih
rezultatov kot so:
• 2002: Portorico, 3 mesto (Svetovno
mladinsko prvenstvo TKD)
• 2004: Finska, 2 mesto do 71 kg( Evropsko člansko prvenstvo TKD)
• 2005: Italija, 3 mesto do 80 kg (Evropsko člansko prvenstvo TKD)
• 2008:Poljska, 3 mesto nad 80 kg
(Evropsko člansko prvenstvo TKD)
• 2010: Azerbajdžan, 3.mesto do 94
kg (evropsko prvenstvo v kick-boxingu)

To so bili rezultati borb konkurenci posameznikov. V ekipnih borbah, v katerih
nisem poražen že od leta 2005 pa imam
naslednje kolajne:
• 2002: Portorico, 2 mesto (Svetovno
mladinsko prvenstvo TKD)
• 2005: Italija, 2 mesto (Evropsko člansko prvenstvo TKD)
• 2005: Nemčija, 3 mesto (Svetovno
člansko prvenstvo TKD)
• 2007: Slovaška, 2 mesto (Evropsko
člansko prvenstvo TKD)
• 2011: Nova Zelandija, 2 mesto (Svetovno člansko prvenstvo TKD)
Mojo prvo medaljo sem prejel leta
1996 v Radovljici. Postal sem državni prvak do 40 kilogramov. Takrat seveda še
nisem razmišljal, da me bo pot vodila tako
daleč in do tako vrhunskih rezultatov, ampak takrat se je nekaj premaknilo v meni,
da sem začel trenirati še bolj trdo in še
bolj odločno.
Kako pa potekajo tvoji treningi?
Predvidevam, da v stilu »no pain, no
gain!«, saj drugače rezultatov ne bi
bilo.
Moji treningi se prilagajajo glede na
moj razpored v službi. Na moj prost dan
grem zjutraj teči, v popoldanskih urah se
odpravim na fitnes in zvečer opravim trening v športnem centru Barada. Na dan
službe se pač prilagajam in poskušam
opraviti čim več treninga, kolikor se le da.
Tako, da lahko povzamemo, da treniram
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približno 3 ure na dan in opravim 3 vrste
treningov. Mesec in pol pred veliko tekmo
pa se pripravljam še bolj intenzivno, kar
vključuje tudi višinske priprave na Rogli in
jutranje individualne treninge s Tomažem
Barado.
Nam zaupaš kakšen kratek
kondicijski program, ki bi morda
prišel prav tudi meni in našim
kolegom, da malo pretegnemo
mišice.
Kondicijski programi borilnih športov so
preveč specifični, da bi jih zdaj tu opisoval.
Imam pa svoj program za tek. Pričnem
z segrevanjem, 5 minut počasnega teka
(pulz 120-125). Nato nadaljuješ z raztegovanjem oz. razgibavanjem. Ko si ogret
pričneš z tekom. 4 kroge na atletskem stadionu pri pulzu 175-180; 5 minut počitka,
nato nadaljuješ z dvakrat po 3 krogi vmes
5 minut počitka pri pulzu 165-170; 10
minut počitka, nato 3 krat po 2 kroga z 5
minutnim počitkom pri pulzu 170-175; 5
minut počitka, nato 4 krat po 1 krog za 2
minutnim počitkom pri pulzu 175-180! Na
koncu še streching!
Takšen je moj program, ampak za začetek priporočam manjšo razdaljo, pri
manjšem pulzu!
Kaj pa čas? Verjetno je potrebna
močna volja, da vse obveznosti
glede treningov, službe, tekmovanj,

družine… spraviš v 24 ur. Kako ti to
uspe danes, ko vsi tožijo, da ni časa,
ni časa….
Kaj se tiče samega časa, ki ga namenim
za treninge in pa fitnes, moram povedati,
da je zelo težko. V današnjem času so
namreč v svetovnem vrhu pretežno borci,
ki se z taekvondojem oz. kickboxingom
ukvarjajo že skoraj profesionalno ali pa
so zaposleni v službah (policija, vojska),
ki jim omogoča vsakodnevno treniranje.
Pri meni je problem, kajti jaz moram usklajevati službo in treninge. Jeseni me čaka
svetovno prvenstvo v kickboxingu in upam,

da mi bodo vodilni v moji delovni enoti
stali ob strani. Dejstvo je namreč, da samo
maksimalna pripravljenost lahko pripelje
do medalje, ki ti poplača ves trud in odrekanja, ki jih vložiš za takšno tekmovanje.
Zaupaj nam še kakšno zanimivost
s treningov, tekmovanj . . ., kakšno
anekdoto, ki se ti je vtisnila v spomin
in bi jo delil z nami.
Leta 2003 sem se udeležil evropskega
prvenstva v Rijeki. Tekmoval sem v kategoriji Tomaža Barade in Tomaž mi je obljubil, če postanem evropski prvak bo na
podelitvi medalj zapel slovensko himno.
Na njegovo nesrečo sem na koncu postal
evropski prvak tako, da je moral pred okoli
1000 ljudmi zapeti slovensko himno. Naj
omenim, da ni izvrsten pevec tako, da smo
se zelo nasmejali!!!
Aleš, hvala ker si nam pokazal
pot v borilno veščino, ki jo marsikdo
do sedaj ni poznal. Veliko uspeha
na jesenskem prvenstvu. Upam, da
razumevanje s strani delovne enote ne bo izostalo, saj konec koncev
predstavljaš tudi podjetje, kakorkoli
obrnemo. Lahko bi bili tudi sponzorji
in verjamem, da bi v celoti upravičil
zaupanje.
Aleš Lorber
in Robert Zakrajšek
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Srečanje
strojevodij
na Otočcu
Strojevodje, člani Sindikata strojevodij
Slovenije smo se zopet v velikem številu
zbrali na tradicionalnem srečanju, ki je
letos potekalo v čudovitem okolju gradu Otočec, ki se nahaja na otoku sredi
dolenjskega bisera, reke Krke. Naša prireditev je bila sicer malenkost odmaknjena od samega otoka, kar pa nikakor ni
zmanjševalo romantičnega pridiha preteklosti. Krka je na Dolenjskem to, kar
je Soča v Julijcih in vseh regijah, skozi
katere se pretaka. Meni osebno je Krka
ena najlepših slovenskih rek, saj je tudi
pokrajina, ki jo reže, preprosto čudovita.
Resnici na ljubo imam do Dolenjske posebna čustva, saj je bil moj oče, ki je bil
ravno tako železničar, doma nedaleč od
Novega Mesta, tako, da je Dolenjska del
mene že od malega.
Prireditev sama je potekala po preizkušenem scenariju. Prijaznost, občutek
domačnosti, občutek, da si del neke velike zgodbe, vse to je del naših srečanj in
tudi na Otočcu ni bilo drugače. Gostitelji
so se resnično potrudili, pa saj to sploh
ni potrebno posebej poudarjati. Drugače
sploh ne more biti. Iz Dolenjske greš vesel
in dobre volje. Če na to nisi pripravljen,
potem je bolje da ostaneš doma. To je
pač Dolenjska. Najpogostejši stavek,
ki ga slišim, ko obiščem sorodnike je –
Pob, a boš en gl'ž? In nihče ne reče
ne, verjemite, preprosto ne rečeš ne. Ker
to ni mogoče. To je pač Dolenjska.
Hvala, kolegi Dolenjci, za prijeten
dan, za vreme, ki ste ga izgovorili tam
zgoraj, za odlično družbo, za okusno
postrežbo, skratka za vse! Zahvala gre
tudi Zvonetu Kramarju, sedaj že bivšemu predsedniku OO Novo Mesto, ki mu
je bila organizacija letošnjega srečanja
Sindikata strojevodij Slovenije sklepno
dejanje bogatega sindikalnega delovanja pred odhodom v pokoj.
Robert Zakrajšek
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KRALJ MATJAŽ IN TROP STROJEVODIJ

Kolesarski izlet ljubljanskih, zidanmoških in divaških strojevodij
Do sedaj smo prekrižarili že skoraj vso
Slovenijo. Ampak nekaj je vseeno manjkalo. Tisto nekaj, kar običajno zaključi krog,
poveže vse dele v celoto in pripravi nove
poti v novem krogu. Kot Zemlja, ki z vsakim
obratom zopet pripelje sonce pred naše oči
in pripravi čudovit dan. Kot jagoda na vrhu
okusne torte, ki poudari celoten okus, pa če
je še tako majhna. Kot jing in jang, ki skupaj
tvorita popolnost. Iskali smo ta zaključni del
slovenske sestavljanke, ki bi nam omogočil
iti po poti iskanja nove celote, nove popolnosti. In našli smo ga v severnem delu naše
dežele. Na Koroškem. Da, Koroška, ta majhen, čudovit del naše sestavljanke se je kar
sam ponujal, da ga zarišemo v našo karto
osvajanja Slovenije. To smo tudi storili. Tukaj
je zgodba s Koroške, dežele z osupljivimi
razgledi in izjemnimi ljudmi. Zaprite oči in
odpotujte z nami…..
V osvajanje tega bisera Slovenije smo se
podali z Ivarčkega jezera, majhnega simpatičnega jezerca v bližini kraja Kotlje, ki
so ga domačini uredili v čudovit park za
kampiranje, rekreativne dejavnosti, druženje, prirejanje piknikov, skratka v mali raj
za dušo in srce. Naša vodnika Mladen in
Matej sta nas popeljala v skrivnostni svet,
ki mu menda še danes vlada kralj Matjaž s
svojega prestola. Ne bom izgubljal časa z
imeni krajev in hribov, ki smo jih prevozili. Ne
bi imelo pomena. S tem bi uničil ves čar, vse
razglede, ki so segali v neverjetne daljave,
vse osebnosti ljudi, ki smo jih srečevali ob
poti, ljudi, ki so nas pozdravljali, kot da se
poznamo že leta in leta. Podatki niso pomembni. Velja samo doživetje. In teh je bilo
ogromno. Kje drugje v Sloveniji srečaš pridih
preteklosti, ki se skoraj neopazno združuje
z duhom modernega časa. Ko sredi gozda
občuduješ drvarje, ki z žičnico spuščajo v dolino neverjetno velike lesene hlode in pri tem
napornem delu preprosto uživajo. In najdejo
čas za prijazno besedo tujcem, pa čeprav
jih ti samo opazujejo. Ko te ob poti skoraj
na vsakem koraku pozdravi gorski potoček,
ki veselo žubori v dolino in tja nosi sporočilo
z vrhov. Ko te med kolesarjenjem z zanimanjem opazujejo krave, ki mirno uživajo na
pašnikih in ti naklonijo dolg muuuuuuu…..

Skoraj bi verjel, da se pogovarjajo s tabo.
Prevozili smo vso Slovenijo, a to smo doživeli
samo tukaj. Vsaka pokrajina nam je dala
nekaj svojstvenega, Koroška pa je dejansko
predstavljala potrditev zaključenega kroga.
Prvi dan je tako minil v odkrivanju hribovja
in oprezanju za brado kralja Matjaža. Nas
je opazil? Kdo ve? Pustimo domišljiji prosto
pot….
Drugi dan. Čudovito jutro, zgodnje kopanje v jezeru, s katerega so se še dvigovale
jutranje meglice. To človeka dobesedno ponovno rodi. Ta dan je bil namenjen odkrivanju podzemnega sveta pod goro Peco, rudnika svinca in cinka v Mežici. Bomo tam našli
kralja Matjaža? No, našo veselo druščino
bo zagotovo sprejel, če se bomo »zaleteli«
skupaj.
Žal pa je naš kruti svet narejen tako, da
čisto brez podatkov vendarle ne bo šlo. Se
bom pa poskusil osredotočiti na zanimive,
življenjske reči. Reči iz prakse. Medtem, ko
so moji soborci pogumno zagrizli v temne
rove pod Peco, kjer se stikata azijska in evrazijska tektonska prelomnica, sem sam izkoristil priložnost in se ob okusni kavi v čudoviti
družbi dveh deklet, zaposlenih v podjetju
Podzemlje Pece d.o.o, pogovoril o samem
rudniku, o tem, kako so organizirani, kako
se financirajo… Najprej pa se moram posuti
s pepelom. Zakaj gre? Vsi poznamo našo
smučarko Tino Maze, Korošico, ki morda res
ni vsako leto prva v svetovnem pokalu, bo
pa preteklo še ogromno vode, preden jo bo
katerakoli od tekmovalk, v katerikoli sezoni
in disciplini premagala v lepoti. Če sem do
danes menil, da je Tina pač prelepo dekle s
Koroške in da takih lepotic tam ne more biti
veliko, sem med pogovorom s simpatičnima
Korošicama spoznal, da je bilo to prepričanje napačno. Navaden mit, ki čaka, da ga
nekdo uniči. Po lepoti nista moji sogovornici
za Tino zaostajali niti koraka. Vesel sem, da
je moje prepričanje gladko padlo na izpitu. Dekleti sta bili preprosto čudoviti. Myth
busted!!
V pogovoru z njima sem izvedel, da rudnik danes deluje kot turistična destinacija
za malo bolj adrenalinske podvige, da imajo
zaposlenih šest ljudi in še nekaj honorarnih

sodelavcev, ki so bili nekoč vsi zaposleni v
rudniku, ko je ta še obratoval. Kot strojevodja sem se še posebej razveselil podatkov o
malih električnih rudniških lokomotivah, ki so
zares simpatične. Predrzno rumene barve,
hranijo se z enosmerno napetostjo 250 voltov, tehtajo 2300 kilogramov, razvijejo maksimalno hitrost do 12 km/h, so letnik 1955
– 57, izdelal jih je Siemens. Upravljanje z njimi je preprosto (vsaj skozi strojevodske oči) –
celotno krmiljenje obsega osem kontaktorjev
– torej osem stopenj »vleke«, ki jih rudniški
strojevodja preklaplja po potrebi, vse skupaj
pa se zavira z – ne boste verjeli – ročno
zavoro, ki je nameščena za strojevodjem,
tako, da je potreben občutek za pravočasno
zaviranje, če ne hitro podrete kakšna vrata.
Naj vas nizka hitrost lokomotive ne zavede.
Ko ste v tesnem vagončku in okrog vas vse
ropota, imate občutek da se peljete s 100
km/h. Povsem resno!
Hej, dekleti! Konec prijetnega »kofetkanja«. Naši borci so se prebili iz rovov, vsi nasmejani in dobre volje, saj je menda nekdo
našemu edinemu pravemu Vitezu (Stojan)
obesil kolo na strop. Je bil to Perkmandeljc,
ki straši po rudniških rovih ali pa morda kralj
Matjaž osebno? Smo ga vendarle našli? Ker
se je vse skupaj zgodilo ravno Vitezu, lahko
sklepamo tudi v tej smeri. Plemstvo pač! Vedno se najdejo med seboj. No, kolo so kolegi
rešili pred »strašno« usodo, za nagrado pa
iz podzemlja prinesli nekaj čudovitih kalcitov,
kristalov, ki jih najdemo na stičišču tektonskih
plošč.
Kolesa so preživela, naši kolegi tudi, meni
seveda ni prav nič manjkalo v simpatični
družbi… Ampak, kateri bedak si je izmislil
uro? Zaradi njega se vse lepe reči enkrat končajo. Nič hudega. Ostanejo živi spomini na
čudovite kraje, dobre ljudi, preprosto na vse.
Ostanejo spomini na Koroško. Hvala vsem,
ki ste nam pomagali zaključiti ta krog odkrivanja Slovenije, hvala Mladenu in Mateju, ki
sta nas usmerjala, hvala vsem zaposlenim v
Podzemlju Pece, hvala skrbnikom Ivarčkega
jezera in našemu kosmatemu štirinožnemu
prijatelju Arčiju, skratka – hvala Koroška!
Robert Zakrajšek
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Toplina domačnosti med zidovi Prometne šole
Pridejo dnevi, ujameš trenutke in jih oviješ v pajčevino spomina. Hraniš jih globoko v srcu. Veš, da so nekdaj bili. Začutiš
toplino svoje šole….
Dijaki letnika 1987-1991 takratne SŽŠ
so se zopet zbrali med njenimi zidovi. Tik
pred osamosvojitvijo Slovenije so končali
šolanje kot prometniki, transportni komercialisti in strojevodje. Sedaj jih je le še
peščica zaposlenih na železnici. Bili so
med zadnjimi generacijami, ki so poleg
dijakov iz vse Slovenije združevale še
dijake iz »bivše Juge«. Tako je bilo srečanje ob 20.letnici mature mednarodno,
saj so prišli tudi iz Bosne in Hrvaške. A
ne glede na titule, ki stojijo pred njihovimi
imeni, je pomembna le ena titula, skupna
vsem in največja, tista ki krasi srce in se ji
reče prijateljstvo. To je edino pomembno
in največ šteje.
Organizatorja srečanja Sonja Sreš (Beras) in Albin Anžel sta o dogodku dejala:
»Bilo nama je v veselje zbrati prijatelje.
Hotela sva narediti nekaj posebnega, zanimivega, zabavnega. S kratkim uvodom
smo se popeljali v preteklost, obujali spomine na naš maturantski ples in dogodke

v času šolanja ob posnetkih in slikah iz
tistega časa. Ker so leta naredila svoje,
sva prisotne po razredih prosila, da se
predstavijo z imeni in smo se tako izognili
morebitnim zapletom. Sedaj smo se namreč prvič po 20. Letih dobili skupaj vsi
trije razredi. Zabava je enkratno uspela,
odzivi so pozitivni. Odlično sva se ujela
tako v organizaciji, kot »na odru«, rezultat
pa je bilo vsesplošno zadovoljstvo. Kar
pomeni, da bo treba srečanja obnavljati.
Še enkrat se je potrdilo dejstvo, da smo bili
neka posebna generacija kar se tiče družabnosti in povezanosti. Mogoče zato, ker
smo imeli maturantski ples leta 1991 ravno
na dan mladosti, smo ostali mladostno razigrani za vedno. Ob tem se morava še zahvaliti vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri
uresničitvi najinih zamisli, predvsem osebju
šole, da so nam znali prisluhniti. Pa seveda
najinim sošolcem za prijetno presenečenje
v zahvalo za najin trud.«
Nina Dežman – Cimperc: »Srednja
šola je eno lepših obdobij v življenju! Ko
danes premišljujem, kaj bi spremenila z
zdajšnjimi izkušnjami, ugotavljam, da po-

tem to verjetno ne bi bilo več eno lepših
obdobij!«
Tatjana Mlakar – Mislim da je za
obletnico samo en izraz: FENOMENALNO je bilo. Prvo so bili malo čudni občutki
ker so te pozdravljali ljudje, za katere nisi
točno vedel kam jih dat, ko pa si ugotovil
kdo je kdo pa si ugotovil, da smo ostali isti,
le malo smo se polepšali .....
Klavdija Pahič – Meni pa je bilo
fajn, ker smo pozabili na obdobje 20tih
let, padli smo v najstniška leta.... kjer smo
takrat končali, smo v soboto nadaljevali.
Še več takšnih srečanj....
Helena Kršič – Kaj naj rečem? obletnica je uspela super. vsa čast organizatorjem in vsem prisotnim. Upam da se še
dobimo v takšni zasedbi. Bili smo res super
generacija kakšne več ne delajo.
21. maja 2011 ni bilo konec sveta, kot
so napovedovali, se je pa ustavil čas…..
Resnica, o kateri naj se vsak prepriča je,
da v življenju ni mogoče ničesar nadoknaditi in da so srečanja z ljudmi tisto, zaradi
česar je življenje vredno življenja.
Albin Anžel in Sonja Sreš (Beras)
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Razglednica iz Madžarske
Köszöntjük a különbözö
Magyarorszàg

Foto: Daniel Majd
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In memoriam

Damir Domitrović
Damirja velika večina od vas verjetno ni poznala.
No, to niti ni presenetljivo, saj je v času bivše države
vozil v delovni enoti Rijeka, do nedavnega pa za Hrvaške železnice. Zakaj do nedavnega? Prejeli smo namreč
pretresljivo novico, da je v železniški nesreči, ki se je
nedavno zgodila na področju Hrvaških železnic, tragično preminil strojevodja Damir Domitrović (44), naš
sošolec v strojevodski šoli in nekdanji sodelavec. Damir
je bil doma iz Rijeke, kjer je imel tudi družino, vozil je
v delovni enoti Rijeka, ki je včasih sodila pod upravo
tedanjega Železniškega gospodarstva Ljubljana – Tozd
za vleko vlakov Ljubljana, po delitvi države pa je prišla
pod upravo Hrvaških železnic.
Tisti dan sta s sodelavcem vozila tovorni vlak iz Zagreba proti Rijeki in med vožnjo med postajama Skrad
in Zalesina v bližini Delnic naletela na oviro na progi
(podrt portal predora) ter kljub ukrepanju z vso silo
trčila vanjo. Damir je dobil smrtno poškodbo potem,
ko je s telesom zaščitil svojega sodelavca. S svojim

dejanjem je pokazal neverjeten pogum. Ni se oziral na
nevarnost, kljub temu, da je vedel, da ga doma čaka
družina. Kar je storil, je izjemno častno dejanje, ki ne
sme biti nikdar pozabljeno in lahko smo samo ponosni,
da smo ga poznali ter imeli čast biti njegovi sošolci.
Damir je z nami obiskoval strojevodsko šolo na
ŽEKŠ – u v Ljubljani v generaciji 1988 – 89. Bil je
zanimiv, prijeten možakar, največkrat narejen bolj na
»izi«, kar mu je dalo poseben pečat. S kolegom iz reške
delovne enote Mladenom Budajem sta bila trden člen
našega mladega kolektiva.
Damir, ohranili te bomo v lepem spominu in obenem
pomnili, da delo strojevodje ni romantika ampak kruta
realnost. Generacija te nikoli nikdar ne bo pozabila, obenem pa podpiramo dejanje hrvaških kolegov
strojevodij, ki so v tvoj spomin za eno minuto ustavili
vse vlake na Hrvaškem. Lokomotivske sirene žalostno
piskajo tebi v zadnji pozdrav.
Robert Zakrajšek

Damirju zadnjič v pozdrav.
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Srečanje strojevodij SŽ–HŽ Rijeka
(povratek odpisanih)
Srečanje, nasmeh, stisk roke bivših sodelavcev po dvajsetih letih… ali je to v
današnjem času sploh še mogoče? Srečali
smo se strojevodje bivše Delovne enote
Rijeka, tedanjega TOZD-a za vleko vlakov
Ljubljana in to nam je uspelo po polnih
dvajsetih letih.
Delovna enota Rijeka je leta 1991 prenehala z delovanjem, strojevodje smo se
razšli na vse strani, nekateri pod HŽ, nekaj pod SŽ (za to si že moral imeti stalno
bivališče v Sloveniji, ali državljanstvo), nekateri v vojsko, policijo in v vojno vihro.
Razpadel je čudovit kolektiv, sestavljen iz

hrvaških in slovenskih strojevodij, katerih
glavna naloga v službi je bila vleka t.i.
težkih vlakov iz Bakra (železova ruda),
Šoićev (bencin in naftni derivati), Ivanov
(koks) in Rijeke – luka po tedaj frekventni in zelo zahtevni progi proti Postojni,
Ljubljani, Zalogu in Sežani. V poletnem
času so nam »pripadali« agencijski vlaki
(predvsem TUI), od lokomotiv pa izključno serija 362, meh po domače, katera
je žal na SŽ že pokojna, kolegi HŽ-ja
pa jo še vozijo – in to računalniško modificirano. Za potniške vlake je bila pa
EMG-311 zakon, posebej poleti, dobro
segreta.

Ob obujanju spominov, dobri hrani in
pijači, smo sklenili, da bo srečanje od sedaj tradicionalno, na Rijeki, v Ilirski Bistrici,
Postojni, Divači, Sežani…, saj znamo slovensko, hrvaško, v narečjih pa še kastavsko in primorsko.
Čas v tako dobri družbi vedno prehitro
mine, z novim zagonom v življenju gremo
naprej, do srečanja drugo leto pa enotni
pozdrav: SREČNO VOŽNJO (ma gdje
bili . . .).
Anđelko Lipošćak
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To je trd oreh!
Naslov je povzet iz slovenskega pregovora, ki neko stvar
označuje za težko rešljivo in zapleteno. Beseda seveda teče
o navadnem orehu (juglans regia), do 35 m visokem drevesu,
ki spada v družino orehovk in ima spiralasto razvrščene liste,
ki se na pomlad razvijejo do zavidljive velikosti. Vsekakor do
take, ki dajejo silno senco, kar je v vročih dneh jako dobrodošlo.
In zastirajo pogled.
S pogledi pa je že tako, da so različni. Sam sem, in prepričan
sem, da tudi večina mojih kolegov, take sorte, da želim videti skozi
vetrobransko steklo, na progo, trenutno situacijo ali bodočnost vsaj
približno toliko, da vem kaj se dogaja in kaj se bo zgodilo v bližnjem prihodnjiku. Pogledi so lahko različni, na primer tudi na grafite na naših vozilih. Osebno sem mnenja, da si nekateri za umetniški vtis zaslužijo čisto desetko, vendar o tem kdaj drugič. Tokrat me
boli ignoranca. Ali pač neumnost, čeprav ne verjamem, da so pa
čisto vsi, ki imajo na skrbi našo infrastrukturo, bebci. Ministrstva,
direkcije, službe, sekcije in kar je še takih, naj ne bodo užaljeni, če
še enkrat več s prstom pokažem na v nebo vpijoče primere zmanjševanja konkurenčnosti in varnosti naših tirov. Po vrsti, od največjih
do banalnih:
• Ob natolcevanju, kako skrajni čas je že, da se zviša pretočnost prog na X. in V. koridorju, v zadnjih desetih letih ni, kar
se tiče spodnjega in zgornjega ustroja, opaziti nobenega
napredka. V nasprotju z vso logiko se remonti opravljajo po
trasah, ki jih je začrtala Marija Terezija. Če nimam prav naj mi
nekdo za vraga že enkrat razloži smisel »flikanja«, današnjim
prometnim smernicam popolnoma neprimernih, 150 let starih
predorov.
• Lep primer nenadkriljivega cinizma (ignorance, idiotizma!?)
je gradnja postajališča Košana, kjer se za, recimo, deset (10)

potnikov na dan gradijo podhod, novi peroni in, o ljubi Bog in
vsi svetniki, dvigalo, da dvigalo! Postaje na katerih se na vlak
in z vlaka dnevno spravlja na stotine potnikov (npr. Trbovlje,
Borovnica, Škofja Loka, Kranj, Sevnica, Logatec…) nimajo podhodov, nekatere še ustreznih peronov ne. Na omenjenem postajališču je bil pred dvema letoma nivojski prehod zavarovan z
zapornicami, lani pa zgrajen nov peron ob levem tiru. Vrednost
investicije, ki je verjetno presegla četrt milijona je danes le še
kup razmontiranega in porušenega niča.
• Primeri postavitve nekaterih glavnih signalov in signalnih oznak
je milo rečeno absurdna. Zviševanje stebrov signalov, ki so
sedaj bolj primerni za urejanje letalskega prometa, kot železniškega, »flancanje« ponavljalnikov tam, kjer obstaja vidnostna
daljava oziroma, po novem pravilniku vidna razdalja (glej,
napredek!) in nepostavitev teh istih tja kjer bi bilo potrebno, kot
tudi primer postavitve hitrostnega kazala tik za električnim drogom (glej sliko!)…ostajam brez besed, komentar prepuščam
vsakemu bralcu posebej.
Kot veste na svetu obstaja več vrst orehov. Poleg že omenjenega navadnega poznamo še brazilski oreh, indijski oreh, mandelj
makadamijo in litijski oreh, ki raste med vidno razdaljo in
uvoznim signalom B postaje Litija. Nenavadno podoben je navadnemu orehu, saj je prav tako heliofit, ki ima rad sončne lege, ima
enake liste in zaradi snovi juglon, učeno imenovane, ki se izpira v
tla pod njim, ne pride do izraza skoraj nobena rastlina, tako kot
tudi ne uvozni signal, ki stoji za njim.
Eno počasno vožnjo, prosim…, ali pač ni vredno piškavega
oreha?!
Jure Krajnik
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